
FIŞA MASURII 6 

 

Denumirea măsurii:  

Sprijinirea investiţiilor în infrastructura cu efect urbanistic 
 

Codul măsurii: M6/6B 
 

Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  

SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 

 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  

Situaţia înfrastructurii fizice este satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ. 
 

Din punct de vedere calitativ şi estetic, analiza teritoriului relevă necesitatea de 
 

investiţii care să ducă la înfrumuseţarea aspectului estetic al străzilor. 
 

Prin programul PNDR LEADER, care cuprinde proiecte de dimensiuni mici, se propune o 
măsură cu investiţii mici şi impact urbanistic semnificativ, investiţii în înfrumuseţarea străzilor 

prin dotare cu mobilier stradal şi vegetaţie ornamentală. 

Prin măsura propusă, se are în vedere orice tip de investiţie care implică un aport estetic 
şi/sau practic la aspectul străzilor: amenajare staţii de autobuz cu mobilier urban; amenajare 

platforme sau trotuare cu bancuţe în zonele şcolilor, gradiniţelor şi căminelor culturale, plantare 
arbuşti ornamentali, etc. 

Avand in vedere faptul ca UAT-rile de pe teritoriul GAL  nu detin sau detin planuri de dezvoltare  
ce nu sunt actualizate, UAT-urile si-au exprimat interesul de a-si elabora propriile  planuri de 
dezvoltare pentru planificarea dezvoltarii in contextul corelarii planurilor  de actiuni cu cele 
judetene si regionale pentru perioada de programare 2020- 2030.  

Acest document strategic avea efecte economico - sociale ce vor duce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale întregii comunități. 

Necesitatea acestui document strategic apare in centextul accesarii fondurilor comunitare in 
vederea finantarii proiectelor de dezvoltare locala. 

 

Necesitatea implementării măsurii rezulta din analiza diagnostic, pt. I.5 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.4. 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M6/6B  

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 



c. Obiectivele specifice ale măsurii  

Ameliorarea aspectului estetic-urbanistic al localităţilor din teritoriul GAL. 

Creșterea nivelului de calitate a vieții în teritoriul GAL.  

d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013 
 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. b) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 
Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 
 

h. Complementaritatea cu măsurile din 

SDL Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  

Împreună cu următoarele 4 măsuri: 

M5/6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltare activităților economice în domenii 

neagricole, 

M7/6B Sprijin pentru înființarea serviciilor turistice de utilitate publică 

M8/6B Sprijin pentru investiții în infrastructură socială  

M9/6B Sprijinirea de activități cultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere și 

integrarea minorităților  

Măsura M6/6B corespunder aceleiași priorități P6. (tabel IV.1)- Promovarea incluziunii 

sociale, reducerea saraciei și dezvoltare economică în zonele rurale.  

 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 

 

Valoarea adăugată a Măsurii M6/6B constă în: 
 

- realizara unor investiţii în infrastructura de bază cu valoare estetică ridicată; 

- realizarea unor investiţii în infrastructura pentru promovarea patrimoniului natural, 
arhitectural şi istoric al teritoriului, în vederea stimulării activităţilor turistice şi recreative; 

-Elaborarea de Planuri de dezvoltare  a comunelor din teritoriul GAL  este relevanta in 
dezvoltarea localitatilor GAL  deoarece prin intermediul lor se vor propune si  
implementa proiecte de investitii in infrastructura cu impact estetic. 

Relevanţa măsurii: 
 

Prin intermediul unei investiţii relativ mici, se vor implementa proiecte cu impact 

semnificativ asupra aspectului estetic al localităţilor. 

Necesitatea sprijinului conform măsurii M6/6A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.5, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.4. 



 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul UE 1303/2013;  

- Regulamentul UE 1305/2013;  

- HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii publice 
Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii: 

- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  

- Legislaţia naţională în domeniul sanatăţii;  

- Legislaţia Naţională în domeniul securităţii la incendiu. 
 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi : 
 

cele 6 comune componente ale GAL 

Beneficiari indirecţi : 
 

Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.5. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 

6.  Tipuri de acţiuni eligibile 

Acţiuni eligibile 
 

- achiziţia de mobilier stradal;  

- achiziţia de material dendrologic ornamental, de corpuri de iluminat stradal;  

- lucrari de constructii; 
 
- investitii in infrastructura de mobilitate (investitii in amenajarea pistelor de biclete, 

semnalizare rutiera, indicatoare, marcaje, rastele). 
 

- activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării planurilor de 
dezvoltare  a comunelor din teritoriul GAL, inclusiv costurile de personal pentru aceste 
activități;  

 

- consultanță  tehnică  și financiară  în vederea  elaborării planurilor de dezvoltare a 
comunelor din teritoriul GAL  inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date 
necesare elaborării planurilor de dezoltare și studii ale zonei. 

  

- consultanţa, proiectarea şi ingineria aferente proiectului, în conformitate cu art. 45 (2) (c) 

din Reg. UE 1305/2013. 

Acţiuni neeligibile 
 

- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;  



- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 

excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot 
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  

- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  

- cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;  

- contribuţie în natură;  

- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  

- costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea finanțată/sprijintă se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibil; comunele din 

teritoriul GAL; 
c) Beneficiarul să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată  
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eiligible prevăzute la pt.6 al 

prezenței fișe; 
e) Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și utilitatea publică a 

investiției; 
f) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin parcurgerea procedurilor de 

avizare și autorizare.  
g) Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada 

de minimum 5 ani de la data ultimei plati. 
h) Investia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata corespunzatoare domeniului de 
investitii. 

i) Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al 
acesteia. 

 

Alte precizări  

a) Beneficiari neeligibili:  

- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi 
pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi 

majorărilor de întârziere;  

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp 

de doi ani de la data rezilierii; 
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;  

b) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 
 

8. Criterii de selecţie 

 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 



crt.   

1. 

  Principiul tipului de investitii vizat prin proiect: 

1. Investitii in infrastructura de mobilitate; 
2. Sprijin pentru Elaborarea Planurilor de dezvoltare  a 

comunelor din teritoriul GAL  
3. Investiti in  infrastructura de mobilitate si sprijin  pentru 

pentru Elaborarea Planurilor de dezvoltare  a  comunelor 
din teritoriul GAL  
  

   

   

2. 

Proiecte care promoveaza solutii de eficientizare energetica  

 

 

 

In cazul proiectelor de investitii se va acorda punctaj pentru 
proiectele care propun solutii de eficientizare energetica. In 
cazul elaborarii  Planurilor de dezvoltare  a comunelor din 
teritoriul GAL r se vor puncta proiectele ale caror solicitanti 
se angajeaza sa introducă în cadrul acestora conceptul de 
dezvoltare durabilă, iar in planurile de actiuni sa fie 
prevazute actiuni de eficientizare energetica si/utilizare a 
resurselor de energie regenerabila.  

   

   

   

3. 
Proiectul de investiții propus face parte dintr-un 
Plan/Strategie judeteana/Proiect judetean   

   

   

   

4. 

 Planul de dezvoltare  al comunei din teritoriul GAL este 
realizat pe un orizont de timp de : 

1.5-9 ani; 

2. minim 10 ani; 

  

   

   

   

 



9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M6/6B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 10.000 Euro. 
 

Valoarea maximă a unui proiect este de 200.000  euro. 

Activitățile sprijinite cu utilitate publică, negeneratoare de venit.  

 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de beneficiari: 6 

Total fonduri alocate: 440.000 euro  

 


