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Denumirea masurii – COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B 

1. Descrierea generala a masurii 
Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL. 
Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 
asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din 
teritoriul GAL in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea 
calitatii vietii un factor determinant il constituie crearea, modernizarea si 
extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct 
dezvoltarea activitatilor culturale si economice. Infrastructura şi serviciile de baza 
neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre 
zone reprezentand o piedica in calea dezvoltarii socio-economice. Pentru ca 
teritoriul GAL LA NOI IN SAT sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, 
asigurând totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii necesare 
comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in imbunatatirea 
infrastructurii existente si a serviciilor de baza. 
Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din 
teritoriul GAL reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune 
combinarea activitatilor si operatiunilor intr-o masura care va permite 
comunitatilor locale sa rezolve intr-un cadru integrat problemele si nevoile locale.  
 
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii 
propuse in cadrul SDL. 
Dezvoltarea  economica  şi  sociala  durabila  a  teritoriului GAL este indispensabil 
legata de imbunataţirea infrastructurii şi serviciilor de baza existente. 
Infrastructura fizica  de baza  slab dezvoltata este una dintre cauzele care 
limiteaza  dezvoltarea serviciilor de baza (facilitati culturale, recreationale, 
institutionale, turistice, servicii medicale, servicii de interventie, servicii de 
colectare a deseurilor, servicii de transport public etc). In majoritatea comunelor 
din teritoriul GAL LA NOI IN SAT, atat infrastructura de baza, cat si serviciile 
publice sunt slab dezvoltate sau in unele cazuri, aproape inexistente 
(infrastructura educationala cu baza materiala redusa, stare proasta a cladirilor in 
care isi desfasoara activitatea autoritatile publice locale, calitate scazuta a 
serviciilor medicale, stare degradata a patrimoniului cultural, lipsa infrastructurii 
turistice, iluminat public inexistent in unele zone sau nemodernizat, lipsa 
sistemelor de supraveghere video, lipsa unor piete agro-alimentare, lipsa spatiilor 
recreationale, servicii publice fara echipamente in dotare etc). Dezvoltarea socio-
economica a zonei este indispensabil legata de existenţa unei infrastructuri si de 
accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor de agrement, sociale, medicale, 
culturale etc. Imbunataţirea şi dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor reprezinta 

Tipul masurii 
  INVESTITII 
 

 X 
SERVICII 

 
  

SPRIJIN FORFETAR 
  



o cerinţa esenţiala pentru creşterea calitaţii vieţii si care poate conduce la 
cresterea incluziuni sociale, la inversarea tendintelor de declin economic, social, 
cultural si de depopulare a zonei. Totodata, imbunatatirea infrastructurii va 
determina si cresterea atractivitatii zonei pentru investitori, dezvoltarea de noi 
investitii in zona conducand la crearea de noi locuri de munca. Masura este, astfel, 
in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe 
identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor.  
 
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza: O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de 
locuri de munca. 
 
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale: Imbunatatirea 
conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii de 
baza din teritoriul GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale; Imbunatatirea 
serviciilor publice locale; Conservarea mostenirii rurale şi a tradiţiilor locale; 
Stimularea si consolidarea dezvoltarii locale; Cresterea atractivitatii teritoriului 
GAL; Reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. 
 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare 
economica in zonele rurale. 
 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in 
zonele rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6B “ Incurajarea dezvoltarii locale 
in zonele rurale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, 
CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea 
unor criterii de selectie specifice. In vederea dezvoltarii durabile a teritoriului 
GAL, in sensul unei mai bune inţelegeri a asumarii angajamentelor de mediu si a 
provocarilor privind schimbarile climatice vor fi incurajate proiectele care propun 
utilizarea surselor regenerabile de energie (cladirile publice care integreaza 
solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, iluminatul eficient al 
infrastructurilor publice etc). Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza 
este esenţial pentru dezvoltarea economica a zonei, o infrastructura imbunatatita 
permitand afacerilor sa se dezvolte şi incurajand spiritul antreprenorial şi inovator. 
De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite 
formarea de generaţii tinere bine pregatite, deschise spre noi oportunitaţi şi 
capabile sa aduca inovaţii şi dezvoltare in teritoriul GAL. 
 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte 
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in 



categoria de beneficiari directi ai masurii  M4/6B Implicare in comunitate si 
M5/3AAsociere pentru Dezvoltare si in categoría de beneficiari indirecti ai 
masurilor RURAL ACTIV SI RURAL BUSINESS. 
 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la 
care mai contribuie si alte  masuri: RURAL BUSINESS SI SOCIAL 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in 
teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul 
conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune stimularea creşterii şi 
promovarea sustenabilitaţii socio-economice şi de mediu in teritoriul GAL, in 
special prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de baza locale, prin 
punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural fiind incurajate proiectele cu 
impact zonal (care sa deserveasca cel putin doua localitati). Masura este relevanta 
pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea economica a teritoriului 
GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:  imbunatatirea conditiilor de trai 
pentru populatia din teritoriul GAL;  cresterea gradului de atractivitate al zonei si 
reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de vedere 
socio-economic; stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local;  impact pozitiv 
asupra turismului local; mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind 
astfel la atractivitatea zonei. Pe termen lung, rezolvarea acestor probleme va 
permite zonei GAL sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurând 
totodata si furnizarea unor conditii de viata  adecvate  comunitatii locale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatie UE: R (UE) nr. 1407/2013, R(UE)  nr.  1303/2013, R (UE) nr. 480/2014 de 
completare a R (UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de 
aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013. 
Legislaţie Naţionala: Legea nr. 1/2011; Hotarârea Guvernului nr. 866/2008; 
Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotarârea  de  
Guvern  nr  26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. 
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Directi: Autoritaţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri 
definite conform legislatiei in vigoare, Unitati de cult conform legislatiei in 
vigoare. 
Indirecti: populatia locala, intreprinderile existente, precum si cele ce vor fi 
infiintate in teritoriul GAL, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in 
infrastructura creata 
Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 
cu modificarile si completarile ulterioare 
5. Tip de sprijin 
• Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi platite efectiv in conformitate 

cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 



 Actiuni eligibile: 
A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: 
• Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat si/sau a 

sistemelor publice de supraveghere 
• Investitii in statii de transfer pentru deseuri si/sau dotarea cu echipamente de 

gestionare a deseurilor 
• Amejare trotuare si alei pietonale 
B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza: 
• Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale 
• Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale 
• Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca 

pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc) 
• Amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc. 
• renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a caldirilor 

de utilitate publica (sedii UAT, biblioteci, dispensare veterinare, 
dispensare umane) 

• Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile 
ca parte componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un 
proiect de amenajare piata) 

• Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice  
C.  Pentru protejarea si promovarea patrimoniului natural si cultural de interes 
local:  
• Investitii de renovare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale 
• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

imobil de interes local de clasa B;  
•  Renovarea, reabilitarea si promovarea unor obiective de patrimoniu local care 

nu se regasesc in Lista momumentelor istorice de clasa B, dar care reprezinta 
valori ale patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de 
mestesuguri, traditii si alte tipuri de activitati traditionale, reabilitarea si 
refunctionalizarea de obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile 
patrimoniului construit traditional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, 
stane, etc) si care se vor regasi intr-o lista a obiectivelor de interes local 
aprobata de catre fiecare UAT; 

• Investitii in infrastructura turistica la scara mica(constructia/modernizarea 
centrelor de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, 
constructia de adaposturi si facilitati legate de turismul local, marcarea de 
trasee turistice) si in activitati de promovare turistica a zonei(realizarea de 
ghiduri turistice, website-uri de prezentare, panouri de informare, organizare 
de festivaluri cu specific local etc.) 

7. Conditii de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa 

demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; 
- Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite prin masura; 
- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze 



arhitectura specifica locala; 
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 
- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/ 

regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii 
- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţie 
- “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat” 
Cheltuielile neeligibile:  
• Contributia in natura;  
• Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 
• Costuri operationale inclusive costuri de intretinere si inchiriere; 
• Cheltuielile neeligibile generale prevazute in sectiunea 8.1 PNDR. 
8. Criterii de selectie 
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 
o sunt initiate de catre asociatii de dezvoltare intercomunitara deservind cel 

putin doua localitati;  
o promoveaza investiii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 

culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, 
promovare, organizare festivaluri cu specific local etc); 

o propun investitii cu impact in zona economica prin crearea sau modernizarea 
facilitatilor pentru investitori (piete, targuri etc); 

o incurajeaza imbunatatirea calitatii serviciilor publice furnizate populatiei 
rurale; 

o promoveaza valori culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale 
desfasurate; 

o solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie 
similara; 

o vizeaza investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse 
regenerabile, ca parte componenta a unui proiect. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare 
de venit si nu va depasi 150.000 euro. In cazul ADI-urilor sprijinul nu va depasi 
200.000 euro/proiect. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei 
submasuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare 
de venit si nu va depasi 150.000 euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de 
venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 
108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar 
valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre 
un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 
beneficiar. 
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea 
unei intensitati ale sprijinului specifice: Gradul ridicat de saracie al zonei, starea 
proasta a infrastructurii, nivelul scazut de furnizare al serviciilor publice, 
capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a 
intreprinderilor din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul 



proiectelor, au determinat stabilirea unui  sprijin public de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri si a unui sprijin 
de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit .  
10.  Indicatori de monitorizare 

Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite: minim 5000 Locuitori; 
Proiecte sprijinite – 5;  
Proiecte ce includ teme de mediu/inovare - 2; 

 
 
 
 
 
	


