
FISA MASURII 6/6B 

 

Denumirea măsurii – "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor 

din teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 6/6B 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

□   SERVICII 

□   FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Măsura va contribui la crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, vizand satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea 

socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existența și 

accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii, a serviciilor de baza reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii 

vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic, 

social și de depopulare a zonelor rurale. 

În ceea ce priveste asigurarea serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, perspectivele de dezvoltare a spatiului 

rural sunt afectate negativ de infrastructura slab dezvoltata si ineficienta.Drept urmare, 

dezvoltarea unei infrastructuri materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel putin de 

nivelul celei din mediul urban, va facilita infiintarea de activitati agricole/neagricole in 

spatiul rural, care sa genereze crearea de noi locuri de munca permanente sau temporare. 

Principalul scop al masurii este modernizarea satelor din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a 

copiilor, intr-un mediu ambiant placut, care reprezinta o importanta sursa de dezvoltare 

locala.  

Masura indeplineste criteriile de selectie CS 4.1, CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013,art.4: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajareaspațiilor publice locale;  

 Crearea, imbunătățirea sau extinderea serviciilor publice locale de baza destinate 

populatiei; 

 Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

 Reducerea gradului de saracie; 

 Crearea de noi locuri de munca. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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

rurale  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de baza si 

reinnoirea satelor in zonele rurale. 



1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care au ca scop imbunatatirea serviciilor locale; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică a investițiilor prin economisirea 

energiei. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

 beneficiarii directi si indirecti ai masurilor M1/1C, M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/6B, sunt 

beneficiari indirecti ai masurii M6/6B: "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a 

comunitatilor din teritoriul GAL" in sensul ca au acces in calitate de membri ai populatiei 

locale la serviciile si infrastructura de baza dezvoltate in cadrul domenilui de interventie 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale care vizeaza actiuni de interes colectiv 

pentru dezvoltarea comunitatilor din care acestia fac parte. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii economice in zonele rurala este realizata prin combinarea a 3 masuri: M4/6A, 

M5/6B, si M6/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza 

neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel 

urban si reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. 

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura de baza este subdezvoltata, 

impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca. 

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de: 

 Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU la infrastructura locala si servicii; 

 Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si cultura, 

reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban; 

 Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive; 

 Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU. 

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea recreativa care poate 

contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU  pentru populatia tanara. 

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea 

si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de 

adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii 

reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de 

energie regenerabila. Se pune un mare accent pe eficientizarea energetică a investițiilor prin 

economisirea energiei, acesta fiind un criteriu de selecție. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

808/2014, Reg. (CE) nr.1407/2013; 

 Legislatie nationala: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 



422/2001,Legea nr 489/2006, Hotararea de Guvern Nr. 226/2015. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei 

nationale in vigoare; 

 ONG. 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Populația locală, inclusiv beneficiarii directi si indirecti ai masurilor M1/1C, M2/2A, M3/3A, 

M4/6A, M5/6B; 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente.  

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Inființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor 

locale(amenajare piata, targ, etc.); 

 Investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale(modernizarea, 

renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;achizitie costume populare traditionale); 

 Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor (buldoexcavatoare, miniexcavatoare, utilaje de stins incendii, utilaje pentru 

intretinerea domeniului public, deszapezire, etc). 

 Modernizarea/dotarea si/sau reabilitarea termica a cladirilor si institutiilor publice. 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice pentru populația rurală (parcuri, spaţii de joacă 

pentru copii, terenuri de sport, etc.); 

 Infiintarea si modernizarea infrastructurii pietonale (trotuare, alei pietonale, piste pentru 

biciclete); 

  amenajarea functionala si peisagistica a domeniului public si achizitionarea de mobilier 

stradal; 

 Infiintarea si modernizarea/dotarea gradinitelor si a altor facilitati de interes comunitar. 

 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii de 

costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea /modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, în limita valorii pe 

piață a activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 



fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad 

constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei publice de apa/apa uzata; 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei de drumuri de interes local. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista costurilor eligibile si neeligibile se completeaza cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 

226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de M5/6B: 

 Masura – M 6/6B "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru intreaga 

populatie locala a comunitatii unde se implementeaza. 

 Masura – M 5/6B "Sprijin pentru investitii in infrastructura sociala " include numai investitii 

legate de infrastructura sociala dedicate populatiei locale marginalizate, inclusiv 

comunitatea roma, vizate de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 din comunitatea unde 

se implementeaza proiectul.  

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. 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 întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 

măsură; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 



 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU. 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 

clima; 

 Proiectul prevede combinarea in acelasi proiect a cel putin 2 actiuni eligibile din cadrul 

masurii; 

 Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similara. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificatein urma consultarilor publice din teritoriu cu reprezentantii 

sectorului public - privat - societate civila in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii si a 

serviciilor locale si urmarind reinnoirea spatiului rural in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta 

masura. 

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 80.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

  80% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 

minim 14.000 locuitori ai comunitatilor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 


