
 

 

Denumirea măsurii – CODUL Măsurii 

Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază 

locale - M6/6B 

 

1.Descrierea generala a masurii, 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 

Prezenta măsură urmăreşte crearea condiţiilor de bază pentru o dezvoltare teritorială 

echilibrată, precum asigurarea infrastructurii de utilitate publică, accesul neîngrădit la 

serviciile de sănătate şi educaţie, toate având la bază respectarea condiţiilor de protecţie a 

mediului înconjurător. Consolidarea infrastructurii rurale este necesară pentru a asigura o 

modernizare organizată a micro-regiunii „Bucovina de Munte”. Aceasta va conduce la o 

creştere a  calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii micro-regiunii şi la facilitarea dezvoltării 

rapide a afacerilor şi atragerii de noi investiţii.Gradul de dezvoltarea a sistemul de utilităţii 

publice arată nivelul de trai al cetăţenilor din localitatea respectivă, de aceea este absolut 

necesar accelerarea modernizării acestuia pentru a ajunge la standardele din UE. 

Având în vedere că reţeaua de căi de comunicaţie reprezintă „cartea de vizită” a 

localităţilor, măsura urmăreşte rezolvarea unor probleme legate de acestea, ce va genera o 

mobilitate eficientă a populaţiei din micro-regiune dar şi creşterea numărului de turişti. 

De asemenea, măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de aspectul spaţiului public 

din micro-regiunea „Bucovina de Munte”, în vederea creşterii atractivităţii per general a 

zonei. Se are în vederea modernizarea principalelor edificii publice, dotarea locurilor de 

odihnă şi recreere cu mobilier adecvat, creşterea şi modernizarea locurilor de joacă, 

reorganizarea zonelor dezafectate. Această măsură raspunde astfel unor probleme ctritie 

ale comunităților locale identificate și evidențiate in conlcuziile analizei SWOT, domeniile 

Urbanism și teritoriu, precum și cel educațional și de sănătate: slaba utilizare a surselor de 

energie neconvenţională deşi zona dispune de potenţial pentru crearea de „energie verde”, 

atitudine necorespunzătoare a populaţiei la problemele de mediu, întreţinerea 

necorespunzătoare a albiilor râurilor şi lipsa lucrărilor pentru apărarea împotriva 

inundaţiilor, nivelul scăzut al infrastructurii rutiere secundare modernizate în zonă, 

insuficientă valorificare a tuturor elementelor ce alcătuiesc cadrul natural, stare precară a 

căilor de acces, zonele verzi, deşi bine reprezentate, sunt parţial amenajate şi dotate cu 

mobilier urban, nu există suficiente locuri de joacă pentru copii şi cele existente sunt 

amenajate cu mobilier vechi, din piese metalice, inexistența unor spații pentru 

comercializarea produselor locale, lipsa sistemelor de canalizare a apei reziduale, primăriile 

nu dispun de utilaje pentru servicile publice locale, comunele nu au rețea de termoficare şi 

de gaze, dotări şi spaţii insuficiente pentru asigurarea de servicii medicale adecvate în 

sistemul de sănătate publică şi privată, număr redus acţiuni şi programe desfăşurate în 

sprijinul comunităţii locale în parteneriate public-privat, slaba dezvoltare a infrastructurii 

sportive în micro-regiune, insuficienţa spaţiilor destinate desfăşurării de activităţi sportive. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de sportive, educaționale și de sănătate, precum și a 

infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în 

domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei). Măsura vizează 
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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 existenţa unei 

infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor sportive, 

educaționale și de sănătate. Acestea reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii 

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

și social și de depopulare a zonelor rurale. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținererea de locuri de muncă”  

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:   

 îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor și clădirilor 

publice locale (parcuri, terenuri de joacă, piețe locale, sedii etc.); 

 îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

 îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

 Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor educaţionale şi de 

sănătate: spaţii de învăţământ, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice, 

săli de sport şi terenuri de sport, biblioteci, dispensare medicale etc 

 Creşterea gradului de echipare cu infrastructură de utilitate publică a comunelor din 

cadrul micro-regiunii „Bucovina de Munte”. 

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

numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 ”Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale”, alin. 1,  mai exact litera (b), (d), (g). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B  prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013) „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 

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

Mediu și climă 

-Inovare: Prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020, 

termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. În acest caz, 

unele proiecte finanțate prin această măsură vor fi inovative, fie că este vorba de utilizarea 

unor materiale și tehnologii noi, echipamente inovative pt teritoriu, piețe agricole pentru 

produsele locale,creșterea eficienței energetice și utilizarea energie din surse regenerabile. 

Din acest motiv, această măsură este aliniată obiectivului transversal. 

-Mediu și climă: Măsura contribuie în 2 moduri obiectivului transversal mediu și climă:  

1. În primul rând, fiecare investiție trebuie să îndeplinească anumite criterii în ceea ce 

privește protecția mediului înconjurător. În acest fel, se vor finanța cu prioritate proiecte 

care respectă un set de reguli minime de protecția mediului și, mai mult, se vor încuraja 

proiecte care acordă o importanță cât mai mare componentei de mediu;  

2. În al doilea rând, una din problemele cu care se confruntă administrațiile publice este 

consumul mare de energie din surse convenționale.  Astfel, o serie de proiecte ce se vor 

finanța vor asigura o contribuție directă la acest obiectiv transversal, prin: înlocuirea 

surselor de energie convențională cu cele regenerabile, verzi, reducerea emisiilor de carbon, 

creșterea eficienței utilizării energiei prin acțiuni de izolare termică a clădirilor, instalare 



 

 

de sisteme de iliminat economice și alimentate din surse regenerabile, asigurarea gestionării 

deșeurilor printr-o infrastructură corespunzătoare etc. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 6/6B  ”Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

de bază locale”, contribuie la realizarea Priorității 6 „Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, împreună cu celelelate 

măsurile din SDL: M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B.  

2 Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

populației din teritoriu și impactul asupra activităților economice: 

- Modernizarea infrastructurii rurale va conduce la facilitarea dezvoltării rapide a afacerilor 

și atragerii de noi investiții, creșterea numărului de turiști, ceea ce va avea un impact 

semnificativ la nivelul creșterii ofertei de locuri de muncă in teritoriu; 

- Dotarea cu echipamente a serviciilor publice va genera economii bugetare prin eliminarea 

externalizării unor activități, și va susține o mai facilă mentenanță a investițiilor realizate; 

- Creșterea gradului de siguranță publică va genera beneficii suplimentare prin 

îmbunătățirea percepției populației rurală asupra vieții la sat;  

- Asigurarea unor condiții de educație și sport la nivel european va genera beneficii 

suplimentare prin reducerea efectului imigraționist al tinerilor din spațiul rural către orașe; 

- Promovarea proiectelor de investiții în domeniul medical va contribui la o populație mai 

puțin expusă afecțiunilor, ceea ce înseamnă resurse economisite pentru tratamentul 

afecțiunilor și de asemenea în productivitatea muncii, care va crește datorită unui 

absenteism pe motive de sănătate mai mic și datorită condiției mai bune a muncitorilor.  

Toate acestea duc la venituri mai mari în cadrul teritoriului.  

3 Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 215/2014 

Legislație națională: HG 226/2015, O.U.G 34/2006, Legea 215/2001, a administraţiei publice 

locale, Legea 161/2003, OUG 66/2011, OUG 49/2015. 

4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:        -    autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Beneficiari indirecți:     -    populația locală 

- entități private înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

- ONG-uri din teritoriu 

5 Tip de sprijin 

 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. 

6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

-Înființarea, amenajarea spațiilor publice pentru populația rurală: spații verzi, parcuri, 

locuri de joacă pentru copii 

-Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale  

-Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

-Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 



 

 

-Achiziționare utilaje, echipamente pentru serviciile publice locale din cadrul primăriilor 

-Înființarea, modernizarea și/sau dotarea unităților de învățământ, școli și grădinițe 

-Înființarea, modernizarea și/sau dotarea unităților medicale, dispensare comunale 

-Reabilitare, modernizare, drumuri comunale 

-Înființarea și modernizarea de săli și terenuri de sport 

Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri. 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 ; 

- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte 

de data de finalizare a acestuia  

- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte. 

- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand  

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente investițiilor : 

- Construcția, modernizare/extindere sau renovarea de bunuri imobile 

- Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi  

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate mai sus, precum onorariile pentru 

arhitecți, ingineri și consultanți, inclusiv studii de fezabilitate 

- Următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

- Costurile generale ale proiectului se vor încadra într-un procent de maxim 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj, respectiv 5% pentru 

proiectele care se referă la simpla achiziție de echipamente  

7. Condiții 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 să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană; 

-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de munte; 

8. Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru cele 7 criterii: Relevanță, 

Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare, Mediu și climă, Locuri de munca: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă 

identificată ca fiind relevantă la nivel local. Relevanța proiectului evaluat va fi raportată la 

analiza diagnostic și analiza SWOT a SDL și va putea fi susținută cu alte date similare 

colectate din teritoriu. În evaluarea acestui criteriu se va ține cont de: 

- Distribuția geografică a problemei/problemelor pe care le abordează: cu cât aceste 

probleme sunt mai răspândite (se găsesc pe o suprafață mai mare a teritoriului), cu atât 

acest criteriu va fi mai bine punctat 

- Magnitudinea problemei: cu cât problema se manifestă în rândul unui număr mai mare de 

persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare;  

Modalitatea de punctare a acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare a măsurii. 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor SDL. Se va evalua modul în care 

proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii SDL, cum anume 

contribuie la obiectivul specific al măsurii. Acest criteriu este solicitat tocmai pentru a se 



 

 

asigura contribuția fiecărui proiect la prioritățile de dezvoltare a teritoriului identificate 

prin SDL. Astfel, se va asigura o dezvoltare integrată și simultană a domeniilor de activitate; 

c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: 

respectarea rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a 

proiectului și activităților acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o 

metodologie clară de monitorizare a grupului țintă și de evaluare a impactului proiectului. 

Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

d)Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a activității 

după finalizarea proiectului. Deoarece proiectele nu sunt generatoare de venit, se va analiza 

maniera în care solicitantul finanțării va asigura continuitatea proiectului - identificarea 

unor surse de finanțare ulterioare realiste, realizarea unor investiții care vor necesita costuri 

cât mai mici de mentenanță și administrare.  

e)Inovare: Îndeplinirea acestui criteriu este dată de caracterul inovativ al soluțiilor propuse. 

În evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de la tehnici 

de construcție/materiale utilizate, la metode de prezentare a informației, soluții 

tehnologice implementate etc. Termenul „inovare” va fi utilizat în accepțiunea enunțată în 

PNDR 2014-2020, respectiv „Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte 

de servicii, produse, tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte 

demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practică și prin 

care se corelează acțiuni principale într-un context nou etc. Inovarea trebuie să fie evaluată 

cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL 

și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu.” Modalitatea de punctare a acestui 

criteriu este detaliată în fișa de evaluare a proiectelor pentru această măsură. 

f)Mediu și climă: se urmărește alinierea la obiectivul transversal de la nivel european de 

protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice. În cazul 

acestei măsuri există o serie de aspecte obligatorii minime pentru a îndeplini acest criteriu: 

solicitantul trebuie să demonstreze că va avea un management corespunzător al deșeurilor 

(colectare selectivă și colectare separată pentru anumite materiale – toxice sau poluante). 

Această condiție este obligatorie, nerespectarea ei ducând la punctarea cu 0 puncte la acest 

criteriu. 

Pentru punctajul maxim la acest criteriu, solicitantul trebuie să facă dovada: 

- În cazul proiectelor de construcții este promovată utilizarea unor materiale naturale și 

biodegradabile, utilizarea unor materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul 

înconjurător, care să nu fie dăunătoare mediului înconjurător; 

- Utilizărea a cel puțin unei surse de energie regenerabilă (care să producă cel puțin 10% din 

energia utilizată în cadrul activității); 

- Reducerea consumului de energie/apă/combustibil cu cel puțin 10%  

g)Locuri de muncă: în cadrul acestui criteriu se urmărește promovarea cu prioritate a 

proiectelor care creează noi locuri de muncă, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile. 

Suma maximă alocată unui proiect este de 200.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 1.003.805 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice locale 1.003.805 euro 

Număr total locuri de muncă create: 1  

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 5.000 locuitori 


