
 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Renovarea satelor 

CODUL Măsurii - Măsura M5/6B 

Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

X SERVICII  

SPRIJIN FORFETAR 

 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

În urma consultării partenerilor Asociației ”GAL Tecuci”, s-a conturat necesitatea finanțării 

cu prioritate a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și economic 

pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte pozitive, pe 

termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a 

infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în 

domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de uz 

public. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce 

lainversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a 

teritoriului.Totodată, lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în creșterea 

atractivității teritoriului și dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de 

zonele în care infrastructura locală și serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 

Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de 

asemenea, creşterea atractivității teritoriului.O mai bună recunoaștere și protecţie a 

moştenirii culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al 

populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul 

rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane. 

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu 

apă și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este 

încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 

Legatura măsurii cu nevoile: 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi identificate 

la nivelul teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 

➢(N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale șicreșterea nivelului de trai al 

acesteia; 

➢ (N2) Creșterea atractivității zonei, în special pentru tineri și reducerea fenomenului de 

depopulare a satelor; 

➢ (N9) Infrastructura de bazăși servicii adecvate în teritoriu. Conservarea și valorificarea 

patrimoniului local. 

Măsura M5/6B contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală: 

➢ iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncăprevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 

4. 

Obiective specifice ale măsurii M5/6B:  



➢Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației; 

➢Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii și 

infrastructură de bază, educațională, socială, culturală și condiții de mediu îmbunătățite, 

prin: 

➢Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, 

inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

➢Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 

locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente; 

➢Îmbunătățirea securității și a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje și 

echipamente necesare; 

➢Îmbunătățirea infrastructurii de agrement; 

➢Investiții în crearea, imbunătățirea, adaptarea la standardele de funcționare în siguranță 

sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, incluzând investiții în 

energie regenerabilăși economisirea energiei; 

➢Studii și investiții tangibile și intagibile asociate cu întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor 

de înaltă valoare adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și 

acțiuni de sensibilizare ecologică. 

Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală 

P6 –Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20lit a), b), d), e), f), g), din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) –Încurajarea dezvoltării locale înzonele 

rurale. 

Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie:5C) Facilitarea furnizării și a 

utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a rezidurilor și a 

altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Mediu și climă: 

Prin finanțarea acțiunilor privind refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu 

valoare naturală ridicată, restaurarea sau crearea de zone sălbatice, Natura 2000, studii 

teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de informare cu 

privire la măsurile de agromediu.  

Inovare: 

Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone protejate, 

acțiuni de publicitate, interpretare și trasee tematice. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M5/6B este complementară cu măsura M6/6BÎmbunătățirea infrastructurii sociale. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

➢Măsura M5/6B este sinergică cu măsurile, M4/6A, M6/6B, întrucât contribuie la atingerea 

aceleiași priorități a SDL, Prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

➢Prin atingerea priorității P5, măsura M5/6B este sinergică cu măsurile M2/2B și  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Operațiunile susținute în cadrul măsurii aduc valoare adăugată în teritoriu prin păstrarea, 



menținerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural, precum și acțiuni de 

sensibilizare a mediului, care ar putea contribui la potențialul de creștere al teritoriului și 

să însoțească orice altă intervenție pentru îmbunătățirea calității publice și private a vieții 

în zonele rurale.Investițiile în relocarea activităților și transformarea clădirilor situate în 

interiorul teritoriului, în infrastructura fizică și serviciile de bază, contribuie la 

îmbunătățirea eficienței economice și ecologice orientate, care ar putea conduce, de 

asemenea, la crearea de locuri de muncă și a creșteriiinvestițiilor pentru îmbunătățirea 

atractivității zonei.Identitatea culturală a satului reprezintă o importantă sursă de 

dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial 

divers. Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea locală şi pentru a le 

valorifica pe post de instrument de dezvoltare economică locală, vor fi sprijinite acțiuni de 

protejare a patrimoniului cultural de interes local.Măsura va contribui la 

îmbunătățireacondițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de 

depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr. 215/2001, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

➢Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

➢Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); 

➢ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și 

infrastructură de tip afer-school; 

➢ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; 

➢Unități de cult. 

Beneficiari indirecți (grup țintă) 

➢Populația locală; 

➢Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 

➢Minoritățile locale, în special minoritatea rromă; 

➢ONG-uri din teritoriu; 

➢Potențiali investitori în teritoriu. 

5. Tip de sprijin 

➢Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

➢Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate  

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de 

investiții. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. 

Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor 

intervenții: 

➢Dezvoltarea sau actualizarea documentației de planificare locale pentru municipalități; 

➢Elaborarea planurilor de management pentru alte zone cu valoare naturală ridicată, 

Activități de consultanță în scopul elaborării planurilor prevăzute în cadrul măsurii; 

➢Natura 2000 și activități de sensibilizare și consultări publice în vederea stabilirii 

planurilor de protecție și de gestionare prevăzute în cadrul măsurii; 

➢Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor comunale, alei pietonale și poduri; 



➢Construirea de facilități suplimentare pentru a produce și utiliza energia (de exemplu, 

crearea de rețele de termoficare pentru a utiliza călduraprin instalații de bio-energie, 

etc.); 

➢Crearea de rețele de distribuție pentru energie/gaz, de căldură din biomasă sau alte 

surse regenerabile; 

➢Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare 

a produselor locale, etc.); 

➢Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

➢Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 

➢Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 

➢Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile; 

➢Construcție sau reconstrucție a centrelor de servicii sociale; 

➢Construcția sau reconstrucția de îngrijire și facilități educaționale; 

➢Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement; 

➢Investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare, legate, de exemplu, cu 

mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă;Exemple de  

tipuri de investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare legate de exemplu, cu 

mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă: 

Investiții în sisteme de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, ce promovează în sectorul transporturilor o reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră; 

– infrastructuri de alimentare pentru noile vehicule fără emisii de CO2; 

- investiții pentru un transport rural durabil, inclusiv facilitarea utilizării în transportul 

public, a bicicletelor (bike-sharing).  

Investiții în proiecte care promovează îmbătrânirea activă exemplu: Autoritățile publice 

locale în parteneriat cu ONG vor putea realiza investiții pentru: servicii inovatoare pentru 

a sprijini îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate; 

– prelungirea vieții active în condiții mai bune de sănătate prin elaborarea și punerea în 

aplicare a investițiilor în servicii socio-medicale care includ promovarea unui stil de viață 

sănătos și combaterea factorilor de risc, cum ar fi lipsa de activitate fizică. 

➢Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități 

publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.); 

➢Intervenții în susținerea infrastructurii sociale - tip after-school și a celei educaționale - 

tip grădiniță; 

➢Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată și 

restaurarea sau crearea de zone sălbatice, Natura 2000; 

➢Realizarea de platforme de compostcomunale a gunoiului de grajd; 

➢Studii teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de informare 

cu privire la măsurile de agromediu; 

➢Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone protejate, 

acțiuni de publicitate, interpretare și trasee tematice; 

➢Acțiuni de inventar pentru a lista siturile de patrimoniu cultural/naturale; 

➢Investiții tangibile și intangibile pentru conservarea patrimoniuluiculturalmaterial și 

imaterial cum ar fi muzică, folclor, etnologie, etnografie, arheologie,etc. 

 



Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

Acțiuni neeligibile: 

➢investițiile ce fac obiectul dublei finanțări. 

➢ alte actiuni neeligibile în conformitate cu următoarele reglementări:art. 65 din Reg. 

(UE) nr. 1303/2013; art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa 

tehnică a sub-măsurii 19.2.  

7. Condiții de eligibilitate 

➢Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

➢Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

➢Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

➢Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

➢Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL și/sau județeană aprobată; 

➢Investiția seva realiza în teritoriul GAL; 

➢Investiția seva încadra în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

➢Investițiava demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic alacesteia. 

Proiectele din cadrul măsurii M5/6B vor respecta condiția de eligibilitate privind: 

”Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă 

operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a 

municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, 

acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare 

locală relevantă, în conformitate cu art. 20, alin (3), din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

În acest sens, în fișa măsurii M5/6B, este menționat ca și criteriu de eligibilitate faptul că 

investiția trebuie să fie în corelare cu SDL, și/sau județeană, aprobată. 

8. Criterii de selecție 

➢Proiecte realizate în parteneriat; 

➢Proiecte cu un impact benefic asupra mediului; 

➢Proiecte care utilizează resursede energie regenerabilă; 

➢Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 

➢Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

➢Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelorturistice, 

a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene; 

➢Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-

economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea 

potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR; 

➢Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale. 

 

 

 

 

 

 



 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

➢Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși 200.000 euro. 

➢Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 

3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/beneficiar. 

Justificarea intensității sprijinului: 

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea 

intensității sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentului 1305/2013 sunt: 

specificul local reprezentat de numărul mare de UAT-uri partenere – 16, suprafața mare a 

teritoriuluiGAL Tecuci (999,85 kmp) și numărul mare de locuitori (57.312 locuitori), accesul 

public ridicat la rezultatele proiectului și valoarea adaugată a investițiilor aferente măsurii 

care vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor din teritoriu cu efecte socio-

economice pozitive pe termen lung. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – minim 20.000; 

Număr de locuri de muncă create – 0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


