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FIȘA MĂSURII M3.2 
Denumirea măsurii: Dezvoltare locală în zonele rurale 
CODUL Măsurii: M3.2 
Măsura / DI: M3.2 / 6B 
Tipul măsurii:     X INVESTIŢII  
                         □ SERVICII  
                         □ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a contribuţiei la 
priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale și a 
complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra        situaţiei 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieţii în     teritoriul GAL „Podișul 
de Nord al Bârladului”, fapt ce determină iminenţa existenţei unor decalaje în raport cu  zonele 
urbane.  Prin intermediul măsurii M3.2 se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de 
bază și protejarea patrimoniului cultural local.  
Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului” rezidă în diversitatea, în 
resursele naturale și umane existente, elemente cu o deosebită importanţă din punct de vedere 
economic, social. Investiţiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale/monahale vor avea impact 
pozitiv asupra conservării şi promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea economică, 
inclusiv turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea infrastructurii 
de bază şi a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, reducerea 
gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităţilor rurale, inclusiv crearea și menţinerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și îmbunătăţirea calităţii vieţii, conservarea 
moștenirii culturale, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin dezvoltarea spaţiilor publice 
locale, creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului” care 
beneficiază de servicii îmbunătăţite. 

Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 - 
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 intervenţie: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
(Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și inovare 
în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1,  M3.3, M3.4 (DI: 6B, 6A) 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor    identificate în 
analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL „Podișul de Nord al Bârladului” și vor îmbunătăţi în final 
condiţiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care locuiesc în 
acest teritoriu. 
Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităţilor  identificate în 
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analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar elimiării efectelor punctelor slabe/ ameninţărilor – 
patrimoniul arhitectural şi cultural (bisericile şi sit-urile arheologice) este în stare de degradare şi nu 
este valorificat, nivel redus de educaţie, rată mare a abandonului școlar, infrastructură rutieră slab 
dezvoltată, infrastructură medicală deficitară, infrastructură educaţională de proastă calitate, 
existenţa în zonă a unei abundenţe de deșeuri zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din 
zonă din cauza nivelului redus de educaţie al acestora ș.a.  
În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să ţină cont de specificul local și de nevoile 
identificate și transpuse în SDL a GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 R(UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

 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; 
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  
 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregătirea din învăţământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 
 OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ  
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creșelor;  
 Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificările și 

completările ulterioare;  
 Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor-republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   
 Hoărârea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii și  fundaţii,  cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de     clasare și 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr.  143/2007 privind  înfiinţarea,  organizarea şi desfășurarea activităţii așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare. 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiari direcţi:  
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
 Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B. 
Beneficiari indirecţi: 
 Populaţia care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
 Nota: Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă), precizaţi mai sus, se vor completa și cu 

prevederile Ghidului solicitantului pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 
2014-2020, în vigoare la data lansării apelului de selecţie. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiţii se acorda avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art 
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile: 
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de 

joacă pentru copii, terenuri de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), 
sali de sport (inclusiv cele amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor), baze sportive, etc) 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinaţiei urmată de 
renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de informare turistică, centre 
medicale, cabinete medicale, cămine culturale, pieţe, cantine, săli de sport) și amenajarea de 
parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea   locală în 
zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau existente de 
deszăpezire, (buldoexcavator sau utilaj multifuncţional cu aceiași destinaţie) întreţinere spaţii 
verzi (utilaje mutifuncţionale) întreţinere drumuri de interes local (autogreder sau utilaje 
multifuncţionale cu aceiași destinaţie) etc.)  

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv 

construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei și trotuare pietonale de interes pentru accesul 
populaţiei rurale locale. 

 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă; 
 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată; 
 Crearea, îmbunătăţirea și extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mică, așa cum sunt 

acestea definite în PNDR 2014-2020, în secţiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv 
infrastructura turistică la scară mică menţionată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013” 

 Aplicaţii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul instituţiilor publice (iluminat public 
inteligent și/ sau sisteme de supraveghere a sigurantei populatiei si respectiv a integritatii 
domeniului public, si/ sau alte aplicatii electronice pentru oferirea de informaţii în cadrul 
instituţiilor publice).  

 Nota: Tipurile de acţiuni eligibile și neeligibile se vor completa și cu prevederile Ghidului 
solicitantului pentru sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare 
la data lansării apelului de selectie. 

7. Condiţii de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Studiului de fezabilitate;  
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 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 se va desfășura pe teritoriul GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  
 Nota: Condiţiile de eligibilitate se vor completa și cu prevederile Ghidului solicitantului pentru 

sM7.2 și/sau sM7.6 (funcţie de tipul acţiunii) din PNDR 2014-2020, în vigoare la data lansării 
apelului de selecţie. 

8. Criterii de selecţie 
 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional; 
 Proiecte care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare; 
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  
 Proiectul conţine componente inovative sau de protecţia mediului;  
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţile publice locale și ONG-uri. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţile publice locale. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează 
infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va 
depăși 100.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de Finantare 
(anexa 4 la SDL). 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind 
aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a  3 ani fiscali de către un 
beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 
10. Indicatori de monitorizare 
 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.  
 Numărul de comune sprijinite.  
 Numărul de proiecte ce  au componente inovative sau de protecţie a mediului. 


