
 

 
Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea 
valorificarea patrimoniului local 
Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

 ☐ SERVICII  
 ☐ SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, 
și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Pentru îmbunătățirea calităţii vieții, un factor determinant 
modernizarea și extinderea infrastructurii fizice rurale de bază care influențează în mod 
direct dezvoltarea activităților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de 
oportunități ocupaționale. Acoperirea redusă a reţelei de ilumi
de supraveghere, lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea 
insuficienta a resurselor neconvenţionale constituie alte probleme majore identificate la 
nivelul teritoriului. 
   Infrastructura educațională/socială este deficitara şi slab dotată. Pe teritoriul GAL  
nu exista creşe şi funcţionează un număr de doar 36 grădiniţe, din care nici una cu 
program prelungit, în contextul în care, populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani 
reprezenta în anul 2015, 3,37% din totalul populaţiei (1.281 persoane). De asemenea, la 
nivelul teritoriului GAL un exista facilită
   Pentru îmbunatățirea calității vieții, un factor determinant îl constituie 
modernizarea serviciilor publice pentr
bază este accesul limitat al popula
În spațiul rural analizat așezămintele culturale existente sunt deficitare din punct de 
vedere al dotărilor, de asemenea locurile de joacă pentru copii sunt aproape inexistente. 
Populația tânără migrează către zonele urbane, o cauză fiind și accesul redus la serviciile 
de petrecere a timpului liber. De asemenea, este necesară diversificarea tipurilor de 
servicii oferite atât cetățenilor cât și agenților economici, în vederea atragerii acestora 
către mediul rural. Spaţiile de interes public, de tipul: pieţe comerciale, locuri de 
parcare, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcuri sunt foarte slab 
dezvoltate. În toate comunele GAL există cămine culturale, însă majoritatea sunt într
stare avansată de degradare. 
   Teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui” are o bogată zestre culturală, etnografica, 
folclorica care pusă în valoare ar aduce beneficii însemn
sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare. Păstrarea şi conservarea 
moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o 
posibilitate de promovare a satelor cu efect pozitiv 
   Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg (UE) nr. 
1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea d
a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice.

Obiective specifice/locale ale măsurii sunt:
-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază din teritoriul GAL; 
-Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală; 
-Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement 
-Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite;

 

Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea și modernizarea serviciilor pentru populație şi 
valorificarea patrimoniului local – CODUL Măsurii – M7/6B 

SPRIJIN FORFETAR  
DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, inclusiv a logicii de interven

și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

țirea calităţii vieții, un factor determinant 
și extinderea infrastructurii fizice rurale de bază care influențează în mod 

ților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de 
ți ocupaționale. Acoperirea redusă a reţelei de iluminat public, lipsa sistemelor 

de supraveghere, lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea 
insuficienta a resurselor neconvenţionale constituie alte probleme majore identificate la 

țională/socială este deficitara şi slab dotată. Pe teritoriul GAL  
nu exista creşe şi funcţionează un număr de doar 36 grădiniţe, din care nici una cu 
program prelungit, în contextul în care, populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani 

ul 2015, 3,37% din totalul populaţiei (1.281 persoane). De asemenea, la 
nivelul teritoriului GAL un exista facilități de tip after-school.  

țirea calității vieții, un factor determinant îl constituie 
modernizarea serviciilor publice pentru populația din mediul rural. Una din problemele de 
bază este accesul limitat al populației locale la facilitățile de petrecere a timpului liber. 

țiul rural analizat așezămintele culturale existente sunt deficitare din punct de 
e asemenea locurile de joacă pentru copii sunt aproape inexistente. 

ția tânără migrează către zonele urbane, o cauză fiind și accesul redus la serviciile 
de petrecere a timpului liber. De asemenea, este necesară diversificarea tipurilor de 

țenilor cât și agenților economici, în vederea atragerii acestora 
către mediul rural. Spaţiile de interes public, de tipul: pieţe comerciale, locuri de 
parcare, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcuri sunt foarte slab 

ltate. În toate comunele GAL există cămine culturale, însă majoritatea sunt într
stare avansată de degradare.  

Teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui” are o bogată zestre culturală, etnografica, 
folclorica care pusă în valoare ar aduce beneficii însemnate. Obiectivele de patrimoniu, 
sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare. Păstrarea şi conservarea 
moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o 
posibilitate de promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale. 

Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg (UE) nr. 
ținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

și menținerea de locuri de muncă; asigurarea gestionarea durabilă 
și combaterea schimbărilor climatice. 

Obiective specifice/locale ale măsurii sunt: 
Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază din teritoriul GAL;  
Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală; 
Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public; 
Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite;

Anexa 4 

și modernizarea serviciilor pentru populație şi 

inclusiv a logicii de intervenție a acesteia 
și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

țirea calităţii vieții, un factor determinant îl constituie 
și extinderea infrastructurii fizice rurale de bază care influențează în mod 

ților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de 
nat public, lipsa sistemelor 

de supraveghere, lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea 
insuficienta a resurselor neconvenţionale constituie alte probleme majore identificate la 

țională/socială este deficitara şi slab dotată. Pe teritoriul GAL  
nu exista creşe şi funcţionează un număr de doar 36 grădiniţe, din care nici una cu 
program prelungit, în contextul în care, populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani 

ul 2015, 3,37% din totalul populaţiei (1.281 persoane). De asemenea, la 

țirea calității vieții, un factor determinant îl constituie 
ția din mediul rural. Una din problemele de 

ției locale la facilitățile de petrecere a timpului liber. 
țiul rural analizat așezămintele culturale existente sunt deficitare din punct de 

e asemenea locurile de joacă pentru copii sunt aproape inexistente. 
ția tânără migrează către zonele urbane, o cauză fiind și accesul redus la serviciile 

de petrecere a timpului liber. De asemenea, este necesară diversificarea tipurilor de 
țenilor cât și agenților economici, în vederea atragerii acestora 

către mediul rural. Spaţiile de interes public, de tipul: pieţe comerciale, locuri de 
parcare, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcuri sunt foarte slab 

ltate. În toate comunele GAL există cămine culturale, însă majoritatea sunt într-o 

Teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui” are o bogată zestre culturală, etnografica, 
ate. Obiectivele de patrimoniu, 

sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare. Păstrarea şi conservarea 
moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o 

asupra turiştilor şi populaţiei locale.  
Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg (UE) nr. 

ținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 
e locuri de muncă; asigurarea gestionarea durabilă 

Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;  

Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite; 



 
-Îmbunătăţirea condițiilor de via

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 
  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (U
reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie p DI 6B)  Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale
mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, ale Reg. (UE) 
nr. 1305/2013.  
    Inovarea consta în dezvoltarea unor infrastructuri şi servicii care sunt inexistente 
sau slab dezvoltate la nivelul teritoriului GAL. Măsura urmăreşt
practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate pe 
valorificarea de bune practici la nivel na

Măsura contribuie la obiectivul transversal Mediu şi atenuarea şi adaptarea la 
schimbările climatice prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai 
scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 
regenerabilă, un management corespunzător al de
corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător).

Măsura M7/6B este complementara cu M6/6B deoarece beneficiarii direcţi ai 
acestei măsuri şi anume populaţia rurală, sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii 
M6/6B.  Măsura M7/6B este în sinergie cu măsuri
contribuind la prioritatea P6.

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată a măsurii rezulta din faptul că vor fi finanţate cu prioritate 

proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi inovative, 
cuprind acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 
mediului, precum şi proiectele cu impact micro

3. Trimiteri la alte acte legislative 
1303/2013, Reg. (UE) nr. 130
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 
422/2001, Legea nr 489/2006, Hotărârea de Guvern nr 26/2000, PNDR 2014

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țin
Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt; comunele 

conform legislației în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare, pentru 
investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Beneficiarii indirecţi ai acestei măsuri sunt popula
teritoriu, ONG-urile din teritoriu.

5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate 
în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a u
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile aferente acestei măsuri sunt următoar

A. Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază:
-Investiţii în reţeaua publica de joasă tensiune şi în reţeaua publice de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată;

 

e viață a locuitorilor. 
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale” 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie p DI 6B)  Încurajarea dezvoltării 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protec
și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, ale Reg. (UE) 

Inovarea consta în dezvoltarea unor infrastructuri şi servicii care sunt inexistente 
sau slab dezvoltate la nivelul teritoriului GAL. Măsura urmăreşte identificarea unor solu
practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate pe 
valorificarea de bune practici la nivel național. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal Mediu şi atenuarea şi adaptarea la 
ce prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai 

scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 
regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea unor materiale 

și prietenoase cu mediul înconjurător). 
Măsura M7/6B este complementara cu M6/6B deoarece beneficiarii direcţi ai 

acestei măsuri şi anume populaţia rurală, sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii 
M6/6B.  Măsura M7/6B este în sinergie cu măsurile M6/6A şi M8/6B, toate cele trei măsuri  
contribuind la prioritatea P6. 

Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a măsurii rezulta din faptul că vor fi finanţate cu prioritate 

proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi inovative, 
cuprind acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 
mediului, precum şi proiectele cu impact micro-regional.   

Trimiteri la alte acte legislative Directiva 2000/60/CE, Reg. (UE) nr. 
1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 480/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 
422/2001, Legea nr 489/2006, Hotărârea de Guvern nr 26/2000, PNDR 2014

ți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt; comunele și asociațiile acestora, definite 

ției în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare, pentru 
investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

indirecţi ai acestei măsuri sunt populația locală, întreprinderile din 
urile din teritoriu. 

rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
ția constituirii unei garanții bancare sau a unei garan

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

țiuni eligibile și neeligibile  
Acţiuni eligibile aferente acestei măsuri sunt următoarele:  

Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază: 
Investiţii în reţeaua publica de joasă tensiune şi în reţeaua publice de iluminat cu 

eficienţă energetică ridicată; 

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

E) 1305/2013 „Servicii de bază şi 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie p DI 6B)  Încurajarea dezvoltării 

legate de inovare, de protecția 
și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, ale Reg. (UE) 

Inovarea consta în dezvoltarea unor infrastructuri şi servicii care sunt inexistente 
e identificarea unor soluții 

practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate pe 

Măsura contribuie la obiectivul transversal Mediu şi atenuarea şi adaptarea la 
ce prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai 

scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 
șeurilor, utilizarea unor materiale 

Măsura M7/6B este complementara cu M6/6B deoarece beneficiarii direcţi ai 
acestei măsuri şi anume populaţia rurală, sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii 

le M6/6A şi M8/6B, toate cele trei măsuri  

Valoarea adăugată a măsurii rezulta din faptul că vor fi finanţate cu prioritate 
proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi inovative, proiectele ce 
cuprind acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

Directiva 2000/60/CE, Reg. (UE) nr. 
5/2013, Reg. (UE) nr. 480/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014; 

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 
422/2001, Legea nr 489/2006, Hotărârea de Guvern nr 26/2000, PNDR 2014-2020 

și asociațiile acestora, definite 
ției în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare, pentru 

ția locală, întreprinderile din 

și plătite efectiv; plăți 
nei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

Investiţii în reţeaua publica de joasă tensiune şi în reţeaua publice de iluminat cu 



 
-Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de sistemelor de supraveghere;
-Amenajări de parcări, spații pentru circulația pietonală, intersecții rutiere, marcaje 
rutiere; 
B.  Îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate popula
inclusiv a celor de agrement 
-Înfiinţarea şi amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 
spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete);
-Renovarea clădirilor publice;
-Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea activităţilor soci
-Înfiinţarea şi amenajarea pieţelor şi a spaţiilor publice pentru organizarea de târguri;
-Investitii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii de energie;
-Investiţii în construcţia și modernizarea de grădiniţe, creșe, 
acestora  (numai a celor din afara incintei 
-Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 
întreţinere spaţii verzi etc.); 
- Renovare/reabilitare cabine medicale umane 
C.Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi imaterial
- Modernizarea și dotarea aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, 
materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţional
în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;
- Renovarea clădirilor publice 
-Restaurarea, consolidarea, conservarea 

7. Condiții de eligibilitate 
-Solicitantul să se încadreze în 
GAL „De la Sâi la Călmăţui”; 
- Solicitantul nu a mai depus 
- Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226
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 cu modificarile si completarile ulterioare
-Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea 
investiției; 
-Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Solicitantul se angajează să asigure între
minim 5 ani de la ultima plată
-Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”;
-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
națională/ regională aprobată;
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare ale  satelor 
bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, 
strategie de dezvoltare locală relevantă;
-Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
Investiţia să respecte Planul Urbanistic General (judeţean sau local); 
-Solicitantul nu trebuie să fie în insolven
-Proiectele care presupun intervenţii asupra clădirilor clădirilor trebuie să 
respecte/păstreze arhitectura specifica locală;
-Proiectele din sfera patrimoniului imaterial trebuie să facă dovada veridicităţii ş
autenticităţii elementelor puse în valoare;

 

țarea și/sau extinderea rețelei publice de sistemelor de supraveghere;
ții pentru circulația pietonală, intersecții rutiere, marcaje 

B.  Îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate popula
inclusiv a celor de agrement și culturale 

spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 
spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete);
Renovarea clădirilor publice; 
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea activităţilor soci
Înfiinţarea şi amenajarea pieţelor şi a spaţiilor publice pentru organizarea de târguri;
Investitii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii de energie;

și modernizarea de grădiniţe, creșe, after-school, inclusiv dotarea 
acestora  (numai a celor din afara incintei școlilor); 
Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

 
Renovare/reabilitare cabine medicale umane și veterinare; 

C.Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi imaterial
și dotarea aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, 

materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţional
în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial; 

Renovarea clădirilor publice și a monumentelor istorice; 
Restaurarea, consolidarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale.

ții de eligibilitate  
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili şi are sediul pe teritoriul 

 
nu a mai depus acelaşi proiect în cadrul aceleiasi masuri din PNDR;

a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226
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 cu modificarile si completarile ulterioare;  

l trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio

ții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției
minim 5 ani de la ultima plată; 

ția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
ția să se realizeze în teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”; 
ția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau

aprobată; Investițiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare ale  satelor 
bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice 
strategie de dezvoltare locală relevantă;  
Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;

Investiţia să respecte Planul Urbanistic General (judeţean sau local);  
e în insolvență sau în incapacitate de plată; 

Proiectele care presupun intervenţii asupra clădirilor clădirilor trebuie să 
respecte/păstreze arhitectura specifica locală; 
Proiectele din sfera patrimoniului imaterial trebuie să facă dovada veridicităţii ş

autenticităţii elementelor puse în valoare;  

țarea și/sau extinderea rețelei publice de sistemelor de supraveghere; 
ții pentru circulația pietonală, intersecții rutiere, marcaje 

B.  Îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 
spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete); 

Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea activităţilor socio-culturale; 
Înfiinţarea şi amenajarea pieţelor şi a spaţiilor publice pentru organizarea de târguri; 
Investitii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii de energie; 

-school, inclusiv dotarea 

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

C.Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi imaterial 
și dotarea aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, 

materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale 

și/sau dotarea așezămintelor monahale. 

categoria beneficiarilor eligibili şi are sediul pe teritoriul 

aceleiasi masuri din PNDR; 
a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de 

și necesitatea socio-economică a 

ții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; -
ținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

ția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană/ 
țiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt 

implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare ale  satelor și a serviciilor de 
sunt coerente cu orice 

Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;-

 
Proiectele care presupun intervenţii asupra clădirilor clădirilor trebuie să 

Proiectele din sfera patrimoniului imaterial trebuie să facă dovada veridicităţii şi 



 
- În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A 
(monumente istorice de valoare na
interes local, trebuie prezentat un avi
ateste încadrarea acestora în aceste categorii

8. Criterii de selecție 
-Principiul gradului de acoperire a popula
-Proiecte realizate în parteneriat;
-Proiecte cu impact micro-regional; 
-Proiecte care promovează tehnologii/procese inovative;
-Proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu
-Proiecte de includ investiții în surse de energie regenerabile;
-Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat;
-Proiecte integrate de investiţii;
-Proiecte care creeaza locuri de munca;
-Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 
moştenirii culturale; 

9. Sume (aplicabile) 
Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investi
 Suma maximă a unui proiect va fi stabilită prin corelare cu sumele rămase disponibile pe 
măsură, în conformitate cu documentele de accesare. 
      Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va 

10. Indicatori de monitorizare 
-Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 39.777
-Numărul de comune sprijinite: 10
-Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 5
-Numărul de proiecte care promovează tehnologii
-Cheltuiala publică totală pent
Euro din FEADR 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A 
(monumente istorice de valoare națională și universală) sau obiectivelor culturale de 
interes local, trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură care să 
ateste încadrarea acestora în aceste categorii. 

ție  
Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 
Proiecte realizate în parteneriat; 

regional;  
Proiecte care promovează tehnologii/procese inovative; 
Proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu 

ții în surse de energie regenerabile; 
Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat; 

tiţii; 
Proiecte care creeaza locuri de munca; 
Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit.
Suma maximă a unui proiect va fi stabilită prin corelare cu sumele rămase disponibile pe 
măsură, în conformitate cu documentele de accesare.  

Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși 100.000 euro/proiect.
icatori de monitorizare  

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 39.777
Numărul de comune sprijinite: 10 
Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 5 
Numărul de proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 5
Cheltuiala publică totală pentru fondurile FEADR: 1.136.448,30 Euro din care 

În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A 
țională și universală) sau obiectivelor culturale de 

țiilor Județene de Cultură care să 

Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 

ratoare de venit. 
Suma maximă a unui proiect va fi stabilită prin corelare cu sumele rămase disponibile pe 

00.000 euro/proiect. 

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 39.777 

prietenoase cu mediu: 5 
Euro din care 305.209,74 


