
FIȘA MĂSURII M8/6B 

 

Denumirea măsurii – Servicii de bază şi reînnoirea satelor in teritoriul MVS  

CODUL Măsurii: M8 / 6B 

Tipul măsurii:  

  INVESTIȚII  

 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  

Această măsură se bazeaza pe analiza SWOT și pe nevoile identificate in teritoriul MVS (N 11, 

12, 14, 15, 16,17), care se referă în principal la : 

-Existența în microregiune a unui patrimoniu cultural-istoric bogat, obiective incluse în 

patrimoniul mondial UNESCO, monumente de importanţă naţională, monumente istorice şi de 

artă medievală, tradiţii şi obiceiuri ale diferitelor naţionalităţi, cetăţi, biserici, muzee, 

elemente de etnografie şi folclor, ofertă diversă de manifestări culturale, comunităţi locale 

rurale care promovează evenimente folclorice în scopul conservării tradiţiilor locale, dar, se 

constată o insuficientă promovare, interactivitate şi cunoaştere a istoriei şi valorilor locale în 

rândul cetăţenilor microregiunii;Furnizarea de produse și servicii sociale, educationale și 

culturale de calitate prin asigurarea unei diversificări a acestora la nivelul teritoriului;- 

Dezvoltarea de rețele turistice pentru valorificarea patrimoniului material și imaterial, al 

peisajelor unice,tradițiilor și meșteșugurilor din teritoriul GAL-MVS în scopul atragerii de 

vizitatori, dezvoltării activităților econimice legate de ecoturism și îmbunătățirii calității vieții 

locuitorilor; s-a identificat necesitatea dezvoltării infrastructurii de bază la scară mică în 

teritoriul GAL-MVS. 

Care este noutatea în această măsură? Prin ea se combină sub-măsurile 7.2 și 7.6 din PNDR, 

care vizează incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii de 

bază la scară mică și a investițiilor asociate cu protejarea patrimoniului cultural, modernizarea 

și dotarea infrastructurii de agrement și turistice de uz public, conform specificului local. Oferă 

sprijin financiar pentru infrastructra educațională și socială cu impact direct asupra populației 

din zona MVS. Măsura contribuie la revitalizarea tradițiilor din zonă, păstrarea specificului 

local, încurajarea dezvoltării meșteșugurilor tradiționale din zonă și cresterea atractivitătii 

microregiunii. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg.(UE)nr.1305/2013,art.4,la care contribuie masura: c 

Obiectivele specifice ale măsurii : OS2 si OS3. 

Măsura contribuiela Prioritatea 6 so indirect la prioritățile P2, P3, P6 prevăzute la art. 5, Reg. 

(UE) nr.1305/2013 si la prioritatile specifice PS 6.1 si PS 6.2 din SDL. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20  din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:DI 6B prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 si 
indirect la DI 3A, 4A , 5A si 6C, conform art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013.  
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 :Inovare si protecția 

mediului   



Masura este complementara cu M1/2A, 2/2A, 3/2B,4/2A, 5/3A, 6/3A si 9/3A Măsura este 

sinergetică cu toate măsurile din SDL întrucat contribuie la crearea de locuri de muncă. 

Îmbunatățirea calității vieții populatiei din zonele LEADER, atractivitatea satelor, dezvoltarea 

turismului. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adaugată a măsurii este generată atât de caracterul inovator al interventiei cât și de 

impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului MVS.Sprijinul acordat prin măsură contribuie 

la identificarea unor solutii locale creative pentru problemele existente la nivel: 

Social, cultural, sănătate, recreatie. Autoritățile publice se vor implica în dezvoltarea durabilă 

a zonei MVS, avend in vedere nevoile de dezvoltare a infrastrcturii la scara mica în teritoriul 

MVS si a serviciilor de baza locale.Intervențiile vor determina creșterea nivelului de treai si 

imbunatatirea conditiilor de viata pentru toti locuitorii MVS. Investitiile in restaurarea, 

conservarea, modernizarea clădirilor de interes istoric si arhitectural local trebuie sa se faca 

cu respectarea specificului local. Păstrarea arhitecturii populare specifice este foarte 

importană ți poate aduce beneficii economice zonei. Aceleați considerente sunt valabile și în 

ceea ce privește păstrarea traditiilor și obiceiurilor din MVS.Conservarea și valorificarea 

patrimoniului arhitectural și cultural local ar putea contribui semnificativ nu numai la 

îmbunatatirea calității vieții la nivel local, dar în acelasi timp pot dezvolta turismul în zona 

prin diversificarea ofertelor turistice si prin introducerea in circuitul turistic a obiectivelor 

culturale si de arhitectură reabilitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislația UE : Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) 

nr. 808/2014, Reg. (UE) 1407/2013 

Legislaţia naţională :Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul administratiei publice cat si 
alte reglementari specifice prevăzute în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia 
SDL,Ghidul solicitantului pentru măsura 7.2 si 7.6 din PNDR 2014-2020 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari directi sunt: 

- comunele, definte conform legislatiei in vigoare Legea nr 215/2001 si asociatiile acestora  
- ONG-urile, definte conform legislatiei in vigoare OG 26/2000 
Beneficiari indirecti sunt persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc 
de muncă si persoane fizice și juridice din comunitatea locală, agenți din domeniul turismului 
și alimentației publice,turiști, unitățile administrativ teritoriale. 
Masura este complementara cu M1/2A, M2/2A, M3/2B, M4/2A, M5/3A, M6/3A si M9/3A intrucat 

intreaga comunitate este beneficiara a proiectelor de infrastructura dezvoltate in teritoriul 

GAL-MVS. 

5. Tip de sprijin,  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013:  

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.Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de 

teritoriu și populație nu este îndestulător față de nevoile de dezvoltare identificate la nivel  

local, care, pentru a fi acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece 

GAL-MVS doreste susținerea dezvoltării locale și atragerea unui numar cât mai mare de 

beneficiari, parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu 



mai mare de  15.500 euro pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile ajutorului de 

minimis. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiunile eligibile si neeligibile respecta prevederile din Reg (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 , Reg 
(UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile,   
Reg (UE) nr. 1303/2013 – art. 65 si art.69, prevederile din PNDR, cap.8.1 si fisa tehnica a 
submasurii 19.2 si se vor respecta prevederile aplicabile LEADER  din  HG 226/2015. 
Prin această măsură tipurile de actiuni eligibile se refera la : 
a)  Investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tipurilor de infrastructură la scară mică, 

inclusiv investiții în enegie regenerabils si economisirea de energie: 

 Construirea sau reconstruirea de centre pentru servicii sociale 

 Construirea de facilităţi educaţionale şi de îngrijire 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor 

 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere în localitățile MVS 

 Construirea, reconstruirea si reabilitarea drumurilor si podurilor comunale/sătești 

 Constuirea, reconstruirea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa/ canalizare 

b) Investitii in stabilirea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru 

populaţia rurală inclusiv recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente, adică 

 Investitii in infrastructura educationala si sociala cu impact direct asupra populatiei  din 

zona MVS, pe diverse segmente educationale (prescolar, scolar, scoli profesionale in 

domeniul agricol) si sociale ( infrastructura de tip after-school) 

 Investiţii în facilităţi care sprijină activităţi de recreaţie 

 Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii de 

bază ( pieţe locale, centre de comunitate pentru activităţi sociale,etc) 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public 

conform specificului local 

 Investitii in proiecte de inovare de furnizare a serviciilor( mijloace alternative de sisteme de 

transport local sau îmbatranire activă a populației) 

   

c) Investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi 

natural a satelor, peisajelor rurale şi a zonelor cu o valoare naturală mare, inclusiv 

referitoare la aspectele socio-economice precum şi la acţiunile de conştientizare a mediului 

înconjurător,  

 Activităţi de informare şi de creştere a conştientizării, de exemplu centre pentru vizitatori 

în zone protejate, acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice 

 Conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici (capele, poduri, facilităţi publice) 

 Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural/natural 

 Conservarea patrimoniului nematerial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia 

 Investitii pentru restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din 

patrimoniul cultural imobil si de arhitectură, de pe teritoriul MVS 

 Investitii privind dotarea,modernizarea si renovarea caminelor culturale 



 Investitii canalizate pe relocarea activităților și transformarea clădirilor sau a altor facilități 

în sau în apropierea așezărilor rurale, în vederea îmbunătățirii calitatii vietii si cresterea 

performanteo de mediu a asezarilor. 

Cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri și echipamente 
„second-hand”, cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului 
cu excepția : costurilor generale definite la art 45, lin 2 litera c) a   R (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuieli cu investițiile ce fac 
obiectul dublei finanțari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; dobânzi debitoare, cu excepția 
celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobândă sau a unei 
subventii pentru comisioane de garantare;                              achiziționarea de terenuri 
neconstruite și de terenuri construite;   taxa pe valoarea adaugată, cu exceptia cazului în care 
aceasta nu se poate recuperaîn temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor 
specifice pentru instrumente financiare. 
7. Condiții de eligibilitate  

•Beneficiarul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul GAL MVS  
•Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare pentru microregiune 
•Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură 
•Investitia sa se realizeze in spatiul rural in zona teritoriului MVS 
Operatiile sprijinite trebuie sa fie implmentate in conformitate cu planurile pentru dezvoltarea 
satelor în zonele rurale și a serviciilor lor de baza, acolo unde exista astfel de planuri, si vor fi 
in concordanta cu orice strategie de dezvoltare locala 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili 
• Investitia sa fie inclusa in circuitul turistic la finalizarea ei 
• Solicitantul se angajeaza sa asigure intrtinerea investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de 
la ultima plata 
8. Criterii de selecție  

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Nr 

crit 

Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Proiecte care deserves localitati/commune cu o populatie mai mare  Max 30 puncte 

 - Peste 1100 de personae 30 puncte 

 - Intre 500-1099 persoane 20 puncte 

 - Mai putin de 500 persoane 10 puncte 

CS 2 Proiecte care ăpropun crearea, imbunatatirea sau extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructura la scara mica 

30 puncte 

CS 3 Proiecte care propun investitii in energie regenerabila si alternative 

precum si economisirea de energie 

10 puncte 

      

CS  4 Proiecte petru imbunatatirea sau extinderea serviciilor de baza locale 

pentru populatia din teritoriul GAL MVS 

 25 puncte 

      

CS  5 Investitii associate cu intreinerea, restaurarea si imbunatatirea 

patrimoniului cultural si natural al satelor, peisjelor si a zonelor cu o 

valoare naturala mare 

5 punte 

 Total 100 puncte 

 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Investitiile din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit și  a 

operatiunilor negeneratoare de venit pentru unitati de utilitate publica. 

Intensitatatea sprijinului va fi de :  
- 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii generatoare de venit 
-100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii generatoare de venit cu utilotate 
publica 
-100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii negeneratoare de venit 
Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depasi  15.500 euro/proiect 
 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de interventie Indicator de monitorizare  

6B Populatie neta care beneficiaza de servicii/ 

infrastructure imbunatatite  

Populatia de pe 

teritoriul 

omunei care 

implementeaza 

proiectul 

Indicatori specifici 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare  

3A Reducerea cheltuelilor de functionare pentru 

intreprinzatorii private 

Nr 

intreprinzatori -

10 

6B Reducerea cheltuielilor de functionare pentru 

institutiile publice locale 

Nr institutii -10 

6B Cresterea investitiilor locale  Nr de investitii 

5 

 

 

 

 

 


