
 

 

 

FIŞA MĂSURII  

SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE 

PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI 

– CODUL MĂSURII - M1/6B  

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, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie 

modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază şi modernizarea serviciilor 

publice pentru populaţia din mediul rural, care influenţează în mod direct dezvoltarea 

activităţilor sociale, culturale, economice şi implicit în crearea de oportunităţi 

ocupaţionale, Una din problemele de bază ale infrastructurii la nivelul localităţilor din 

mediul rural de pe teritoriul GAL o constituie lipsa de spaţii de recreere precum şi lipsa unei 

infrastructuri de transport/ socială la standarde. 

Măsura are drept scop să contribuie la asigurarea infrastructurii necesare pentru 

teritoriul GAL, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă în ansamblul său, în scopul de a 

motiva cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea acestei zone 

, precum şi asigurarea accesului la serviciile de bază, a protejării moştenirii culturale, de 

mediu si naturale la nivelul localităţilor. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie 

modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de bază care influenţează în mod direct 

dezvoltarea activităţilor sociale, culturale si economice si, implicit, crearea de oportunităţi 

ocupaţionale. Una din problemele de bază ale infrastructurii de transport o reprezintă 

calitatea şi starea de degradare a drumurilor, fapt ce constituie un impediment în 

dezvoltarea economică şi turistică a teritoriului GAL .Sistemul de colectare si depozitare a 

deşeurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. Serviciile aferente de situaţiilor  

de urgenta, precum si supravegherea video la nivel central sunt slab dezvoltate in zona. De 

asemenea, se resimte lipsa de pieţe agroalimentare locale, unde producătorii pot 

interacţiona atât cu consumatorii, cât şi cu potenţialii colectori/procesatori. 

În urma analizei SWOT s-a constat că zona GAL are nevoie de o revigorare a 

investiţiilor care să contribuie la îmbunătăţirea mediului de viaţă. 

Prin această măsură sunt finanţate intervenţii care să stimuleze creşterea şi să 

promoveze sustenabilitatea socio-economică şi de mediu a teritoriului GAL COLINELE 

OLTENIEI, prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de bază (timp liber, sănătate, 

cultură, acces la TIC), precum şi prin reînnoirea satelor şi prin activităţile de restaurare şi 

modernizare a patrimoniului natural şi cultural al satului şi al peisajului rural. Se încurajează 

aşadar investiţiile în infrastructură la scară mică, promovarea utilizării energiei regenerabile 

şi economisirii de energie, sensibilizarea ecologică cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi 

creşterii performanţei de mediu a aşezării respective.  

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform 

art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea 



gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea 

şi menţinerea de locuri de muncă.  

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL 

COLINELE OLTENIEI; sprijinirea investiţiilor de utilitate publică; accesibilizarea serviciilor 

locale. 

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

precum şi la prioritatea O1 P1 DI1A din cadrul SDL.  

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

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de 

inovare, de protecţia mediului, climă în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, 

astfel: 

Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea unor servicii care 

nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. Sprijinul acordat dezvoltării 

infrastructurii la scara mica şi a serviciilor este esenţial pentru dezvoltarea economică a 

teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI. O infrastructură îmbunătăţită permite afacerilor din acest 

spatiu să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, 

existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere 

bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în 

zonele rurale. 

Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea 

activităţilor de protecţie a mediului ca şi criteriu de selecţie a proiectelor. Astfel, doar 

proiectele care vor îndeplini anumite condiţii de mediu (unele minime obligatorii, altele de 

punctaj la selecţie) vor fi finanţate. 

Climă: Măsura poate contribui la asumarea angajamentelor privind schimbările 

climatic.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru 

categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din 

teritoriul GAL 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru categoriile sociale 

defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul GAL, M3 

Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la 

îndeplinirea obiectivului 1 Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi 

echilibrate pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, 

în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai 

al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL 

COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 

2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013; 

R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; Legea nr. 

1/2011; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea 



nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotărârea de Guvern nr 26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 

aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 Societatea civilă 

 Comune 

 Asociaţii de comune 

 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară  

5.Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, 

Reg(UE)1303/2013. 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plăţile efectiv 

 Plăţi în avans,  cu condiţia consitituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investiţii 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

 Infrastructură rutieră de interes local şi infrastructură de apă/apă uzată: construcţia, 

extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă/ reţelei publice de apă uzată/ 

construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local; 

 Infrastructură educaţională: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, 

numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural; extinderea şi modernizarea 

(inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu 

profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol; 

 Infrastructură socială: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor precum şi a 

infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural; 

 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv restaurarea, conservarea 

şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă 

B: construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor 

monahale de clasă B; restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de 

clasă B; modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;  

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri 

imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în 

limita valorii pe piaţă a activului precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile 

de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd şi construcţii - montaj, şi în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd simpla achiziţie.  

 Realizarea de investitii in iluminat public prin panouri fotovoltaice 

 Infrastructura pentru explotarea zonelor din interiorul localitatii (parcuri, terenuri de 

sport, piete, etc.) 

 Investitii in infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii 

 Achizitiţionarea de echipamente diversificate pentru serviciile voluntare pentru situaţiile 

de urgenţă 

     Tipuri de acţiuni neeligibile 

 Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care intră sub 

incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu;  



 Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care fac parte din 

aglomerări sub 2.000 l.e. 

7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  

 Investiţia să se realizeze în spaţiul rural; 

 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;  

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al 

acesteia;  

 Investiţia în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localităţi rurale 

care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;  

 Investiţia în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile 

aprobate pentru apă/apă uzată;  

 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul 

Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia 

de funcţionare;  

 Investiţia în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu 

împreună cu reţeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;  

 Introducerea investiţiei din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia.  

8.Criterii de selecţie 

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 

 principiul prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de dezvoltare socio-

economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate; 

 principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu 

potenţial de dezvoltare turistic;  

 principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socio-culturale desfăşurate 

in cadrul infrastructurii de patrimoniu; 

 principiul conectivităţii în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere şi alte căi 

de transport;  

 principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor turistice, 

a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri europene; 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro. 

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.  



10.Indicatori de monitorizare 

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii: 

 populaţie netă care beneficiază de infrastuctură şi servicii îmbunătăţite, minim 10,000; 

 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 8;  

 număr de locuri de muncă create, minim 1. 

 


