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FIȘA MĂSURII  
Denumirea măsurii – REANOIREA SATELOR 
CODUL Măsurii – M7/ 6B  
Tipul măsurii: x □ INVESTIȚII  

   □ SERVICII  
   □ SPRIJIN FORFETAR    

 
1. Descrierea generală a măsurii, 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  
 

Aceasta masură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investitiilor in înfiițare, 

extindere și îmbunătățire a infrastructurii la scară mică din zonele LEADER, investiții în 

infrastructura educațională și culturală, a serviciilor  locale de bază destinate populaţiei 

rurale , punerea in valoare a moştenirii naturale şi  a patrimoniului cultural de interes local, 

inclusiv a celor monahale.Sprijinul acordat in cadrul acestei măsuri va avea un impact pozitiv 

asupra condițiilor de trai pentru populația din teritoriul LEADER, va stimula atractivitatea 

pentru zonele rurale  şi va contribui la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural 

prin reducerea decalajelor rural-urban. 

Măsura va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi  rezultate din analiza diagnostic 

şi SWOT: “Îmbunătăţirea serviciilor de bază ale populaţiei şi realizarea de investiţii la scară 

mică care să facă zona rurală mai atractivă în vederea inversării trendului economic şi social 

descendent şi depopulării spaţiului rural“;“Păstrarea tradiţiilor locale, promovarea 

patrimoniului arhitectural, social şi cultural“;“Conservarea şi protejarea mediului şi a 

patrimoniului natural“. 

Aceste nevoi au fost conturate pe baza urmatoarelor puncte slabe din SWOT: starea proastă a 

drumurilor şi a infrastructurii apă /canal in majoritatea satelor din teritoriu; dotarea 

necorespunzătoare a serviciilor publice ( serviciul pentru situaţii urgentă);starea precară a 

căminelor culturale şi a bibliotecilor( clădiri degradate, sistem incălzire prin sobe);Ineficienţă 

energetică a clădirilor  publice;Infrastructură pentru pieţe locale inexistentă sau 

necorespunzătoare;Lipsă infrastructură locală pentru gestionarea  deşeurilor din gospodării , 

in speciale cele  zootehnice; Slaba utilizare a energiei din surse regenerabile in sistemul 

public( pentru iluminat, incălzire , apă caldă menajeră);Spaţii publice de recreere sau de 

agrement aproape inexistente, sau necorespunzătoare;Monumentele istorice aflate într-o 

stare precară. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală : 3” Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”, 
conf Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.  
Obiectiv specific al măsurii : Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona LEADER , prin  
crearea condiţiilor de dezvoltare economică şi socială echilibrată. 
Măsura contribuie la prioritatile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 :  
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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   
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;  
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu şi inovare,  
în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7 este complementară cu măsura M6, 
in sensul că  beneficiarii direcţi/indirecţi ai măsurii M7 vor putea fi beneficiari 
direcţi/indirecţi ai măsurii M6.  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7 contribuie impreună cu măsura  M4 şi M6 la 
prioritatea P6 , prin DI 6B.  
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  

Dezvoltarea socio-economică a spatiului LEADER este indispensabil legată de existenţa 

unei infrastructuri corespunzatoare, existenţa şi accesibilitatea serviciilor de bază pentru 

populaţie, inclusiv a celor sociale, medicale, culturale, educationale,de agrement, 

reprezentand o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi care pot conduce la 

incluziune socială şi la inversarea tendintei de declin economic şi social.Valoarea adăugată a 

măsurii constă in facilitarea înfiinţării sau dezvoltării acelei infrastructuri sau acelor servicii 

publice care prezintă cea mai stringentă urgenţă la nivel de comunitate , astfel incat 

infiinţarea sau dezvoltarea lor să conducă la o integrare in dezvoltarea generală a teritoriului 

Moldo-Prut.  

Intervenţia in punctele de interes pentru comunitate trebuie să conducă la efecte de  

repopulare a zonelor LEADER, mai ales a celor aflate la  mare distanţă faţă de oraşe,crearea 

de teritorii mai atractive pentru investitorii care  vor să valorifice resursele natural existente 

şi asigurarea de catre sectorul public a unor condiţii de de viaţa decente pentru populaţie 

prin acces la servicii şi infrastructură corespunzătoare. 

Valoarea adăugată a măsurii este dată de accesibilitatea ridicată a fiecări categorii de 

beneficiari  prin aplicarea unor criterii de selecţie care stimulează posibilitatea combinării 

inovative a elementelor de mediu ( energie regenerabilă) cu alte soluţii de valorificare a 

potenţialului zonei , a resurselor , a avantajelor existente,astfel încat să se obţină intervenţii 

eficiente in cele mai  necesare domenii. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
 
Regulamentul (UE) 1407/2013 

Regulamentul (UE) 1303/2013 

Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a R (UE) 1303/2013 

Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr, 1305/2013 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
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Beneficiari direcţi:  

- UAT-urile din teritoriul LEADER, conform legislației naționale în vigoare 

- ONG- uri, conform legislației naționale în vigoare  

- Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare  

- Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin in administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică pe teritoriul Moldo-Prut 

 

Beneficiari indirecţi/grupuri ţintă 

- populația locală 

- întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

- ONG-uri din teritoriu 

 
5. Tip de sprijin  
 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente corespunzatoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale Reg. 
(UE) nr. 1305/2013. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Operațiuni/Acțiuni eligibile :  
Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuiesc efectuate pe teritoriul GAL). 

 Crearea, imbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, 

inclusiv investiţii in domeniul energiei din surse regenerabile si al eficienţei energetice 

identificate ca fiind de importanţă pentru comunitate; 

 Investiţii in crearea, imbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază, destinate 

populaţiei din teritoriul LEADER, inclusiv a celor de agremet şi culturale şi a 

infrastructurii aferente; 

 

Cele doua categorii de actiuni eligibile pot cuprinde ( insă nu se limitează la acestea) 

urmatoarele: 

 Înființarea și/sau extinderea retelei de iluminat public prin utilizarea eficientă a 

energiei; 

 Extinderea retelei de apă/ canal 

 Modernizarea căminelor culturale si dotarea acestora; 

 Modernizarea sistemelor de utilităţi ale clădirilor publice  si asigurarea eficienţei 

energetice; 
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 Construire/modernizare infrastructură de gestionare a deşeurilor, reziduurilor din 

zootehnie de la populaţia locală ( platform gunoi);   

 Restaurarea, conservarea si dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local  

 Modernizarea infrastructurii de acces către obiective de interes social si/sau 

economic, inclusiv obiective turistice 

 Infiintarea/extinderea/modernizarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

( pieţe, oboruri etc) 

 Achizitia de utilaje, echipamente pentru serviciile publice de salubrizare şi pentru 

serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public conform specificului local 

 
Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuiesc efectuate pe teritoriul GAL). 

 Costuri generale ocazionate de cheltuieli cu construcţia sau renovarea de bunuri 

imobile si achiziţionarea sau cumpararea in leasing de maşini şi echipamente noi, in 

limita valorii de piaţă a activului, precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si 

consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica de mediu, 

inclusiv studii de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru 

proiectele care prevad achizitii simple de utilaje 

Cheltuieli neeligibile 

 Contributiile in natura 

Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”. 

Cheltuieli efectuate inaintea semnarii contractului de finantare, cu exceptia costurilor 

generale definite la art. 45 alin 2 lit c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate inaintea 

depunerii cererii de finantare. 

Cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeazaă aceleaţi costuri 

eligibile. 

Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare si pentru 

fondurile mutual. 

Taxa pe valoarea adaugată, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera 

in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobanzilor, cheltuieli generale şi cheltuieli 

de asigurare. 

  
7. Condiții de eligibilitate  
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- 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 

aprobată; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 
 
8. Criterii de selecție  
 

- Principiul  selecţiei proiectelor care deservesc un număr mare de beneficiari  indirecţi  

- Principiul  selecţiei proiectelor care contribuie la desegregarea grupurilor vulnerabile 

- Principiul  selecţiei proiectelor care prezintă metode inovative de rezolvare a unei 

nevoi din comunitate 

- Principiul  selecţiei proiectelor care conduc la  integrare cu alte proiecte din  

teritoriului Moldo-Prut 

- Principiul  selecţiei proiectelor depuse in parteneriat; 

- Principiul  selecţiei proiectelor cu grad redus de  accesibilitate la finanţare prin PNDR. 

Principiile de selecție vor fi detaliate in ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile 
art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 
conformitate cu prioritățile SDL .  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea maximă a sprijinului: 100.000 euro. 

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din 

cheltuielile eligibile dacă investiţia nu este generatoare de venituri şi de 90% dacă se 

genereaza venituri. 

In cazul investitiilor beneficiarilor privati, ponderea sprijinului este maxim  90% dacă 

acestea sunt generatoare de venituri şi de 100% dacă nu sunt generatoare de venituri. 

 
10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuieli publice totale : 1.069.428 euro 

Populatia netă care beneficiază de servicii/infrastuctura imbunatăţită:30.000 

Locuri de muncă nou create:0 

 


