
Denumire măsură 
Dezvoltarea satelor din spaţiul Leader 

Codul măsurii M1/6B 

Tipul măsurii Investiţii 

 

Descrierea generală a 

măsurii  

 

Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității 

locale, dezvoltarea socio-economică a spațului rural este 

indispensabil legată de existența unei infrastucturi 

rurale,existența și accesibilitatea serviciilor de bază, 

inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical și 

cultural. 

Îmbunatățirea si dezvoltarea infrastructurii de agrement, 

social,socio-medical și cultural reprezinta i cerință 

esentială pentru creșterea calitații vieții și care pot 

conduce la o incluziune socială,inversarea tendințelor de 

declin economic și social și de depoluare a zonelor rurale. 

 

Obiectiv de dezvoltare 

rurală 

 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiei comunitații rurale inclusiv crearea şi menţinerea 

locurilor de muncă (potrivit art. 4 (c), Re. UE nr. 

1305/2013) 

 

Obiective specifice ale 

măsurii 

 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitoriilor 

prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex: 

parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a 

produselor locale,etc.) ; 

• Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea 

cu echipamentele necesare; 

• Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea 

și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și 

prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

• Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turism 

de uz public; 

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile de 

dezvoltare 

 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltarii economice în zonele rurale (potrivit art. 5 (6), 

Reg UE nr. 1305/2013) 

  

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 



Măsura corespunde 

obiectivelor art. Art.20 din 

Reg.(UE) nr 1305/2013 

 

Contribuţia la domeniile de 

intervenţie 

 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 (potrivit art. 5 (6), Reg UE nr. 1305/2013) 

 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale Art. 5, Reg. UE 

nr. 1305/2013 

 

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de 

„inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la 

ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor 

fi încurajate proiectele inovatoare, care să propună soluții 

noi la probleme vechi. 

Protecția mediului - prin încurajarea unor proiecte care să 

aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului 

înconjurător. 

 

Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

 

 M5/2A; M4/4C; M3/6A; M6/6B; M2/6B 

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

 

M3/6A; M6/6B; M2/6B 

 

Valoarea adăugată a 

măsurii 

 

Măsura va contribui la îmbunătățirea sau extinderea:          

• serviciilor locale de bază destinate populației 

rurale,inclusiv a celor de agrement și culturale și a 

infrastructurii aferente;  

• infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții in 

domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei);  

•  investițiilor de uz public în informarea turiștilor, în 

infrastuctura la scară mică. 

 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

 

• Reg.(UE) nr. 1303/2013 

• Reg(UE) nr. 1305/2013 

• Reg.(UE) nr. 807/2014 



• Reg.(UE) nr. 1407/2013 

• Legea nr.215/2001 

 

Beneficiari direcţi/ 

indirecţi (grup ţintă) 

 

Beneficiari direcţi 

Entitati publice  

• Autorități publice locale si asociațiile acestora; 

Beneficiari indirecţi 

• Populația locală; 

• Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în 

teritoriu (beneficiari direcţi M5/2A, M4/4C, 

M3/6A); 

• ONG-uri din teritoriu (beneficiari direcţi M6/6B, 

M2/6B); 

 

Tip sprijin  

 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 

efectiv de solicitant; 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% 

din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) şi art. 63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013. 

   

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi 

neeligibile 

 

Acţiuni eligibile : 

• Înființarea, amenajarea dotarea spațiilor publice de 

agrement pentru populația rurală(de ex: parcuri, 

terenuri de joacă, terenuri de sport etc); 

• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de 

iluminat; 

• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de 

supraveghere;   

• Înfiintarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale;  

• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru 

serviciile publice locale in cadrul primăriilor; 

• Înființarea ,modernizarea și/sau dotarea 

infrastructurii de agrement si turism de uz public 

conform specificului local;   

• Modernizarea infrastructurii şi a serviciilor sociale şi 

medicale;  

• Modernizarea si/sau dotarea infrastructurii 

educationale 



• Aplicatii electronice pentru oferirea de informatii in 

cadrul institutiilor police 

• Aplicatii pentru plata taxelor 

• Sisteme de evidenta si consultare geospatiala a 

nomenclaturii stradale 

• Dotare cabinete medicale publice cu 

instrumentar/aparatura medicala 

• Construire,modernizare si/sau dotare capele 

mortuare 

• Infiintarea,modernizarea si /sau dotarea unitatiilor 

pentru situatii de urgenta,PSI,etc 

Acțiuni neeligibile : 

• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second 

hand”; 

• Achiziția mijloacelor de transport pentru uz 

personal şi pentru transport persoane; 

• Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care 

vizează aceleași costuri eligibile; 

 

Condiţii 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 

întretinerea/mentenanța investiției pe o perioada 

de minim 5 ani,de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut 

prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de 

dezvoltare locală și/sau județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER(GAL 

Zona Luț, Sar, Câmpie); 

 

Criterii de selecţie 

 

Se va acorda punctaj pentru proiectele: 

 

• Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie 

ridicat; 

• Proiecte realizate in parteneriat pe baza unor 

contracte ce se vor aplica in faza de operare; 

• Proiecte cu impact micro regional; 

• Investiția poate fi vizitată la finalul 

implementării(ca exemplu de buna practică in 

teritoriu); 



• Gradul de acoperire a populatiei deservite;  

• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

• Solictanții care nu au primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiție similară; 

• Care vizează activităţi recreaţionale;  

 

Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de  350.611,29 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil: 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% 

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu va depăşi   30 000 Euro/proiect.  

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzut

e 

Cost 

total 

mediu/ 

proiect 

Estimarea 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţi

a FEADR/ 

proiect 

(100%) 

Contribuţi

a FEADR/ 

măsură 

Contribuţi

a privată/ 

proiect 

(0%) 

Contribuţi

a privată/  

măsură 

8 

proiecte 

 

30 

000Eur

o 

 

350.611,2

9 Euro 

30 000 

Euro 

350.611,29 

Euro 

0 

Euro 

0 

Euro 

 

 

Indicatori de monitorizare 

 

• Populația netă care beneficiază de servicii 

îmbunătățite: 14 898 locuitori, conform 

Recensământul Populaţiei 2011; 

•  

 


