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Denumirea masurii 9. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA IN SPATIUL RURAL 

Codul masurii M 9/6B(DI SDL1A) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la imbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul 

rural prin reducerea decalajelor rural-urban . Masura contribuie la 

realizarea obiectivului local: Imbunatatirea conditiilor de viata in 

spatiul rural   , prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de baza. 

Masura contribuie la obiectivele transversale mediu, clima si inovare.  

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata 

in spatiul rural. 

 

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale; 

Prioritatea 5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 

rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic. 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 
Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de baza 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 20 alin.(1) lit.(b), (d) 

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii 

rutiere, electrice, de apa / apa uzata, scolare 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 
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1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M1  

Complementaritatea cu M1 deriva din categoriile de beneficiare 

eligibile: ONG-uri, comunele, conditiile de eligibiliate solicitantul 

trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta 

investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plata. 

 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu M1 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia din mediul 

rural si stoparea fenomenului de depopulare din Microregiunea Sucevita-Putna ca urmare a 

reducerii decalajelor rural‐urban. In cadrul masurii vor fi sprijinite investitiile in dezvoltarea 

infrastructurii rutiere si electrice, modernizarea si extinderea infrastructurii scolare, extindere 

canalizare si alimentare cu apa; modernizarea spațiilor publice de recreere și agrement, 

inființarea/ dezvoltarea și modernizarea de centre civice, construcția/ modernizarea/ 

renovarea/dotarea clădirilor publice (ex. primării, dispensare, cămine culturale,camere mortuare 

etc), amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri/ evenimente culturale/ 

de interes civic etc, crearea/ extinderea/ dotarea structurilor sau compartimentelor pentru 

situații de urgență și de utilitate publică. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Directiva 2000/60/CE; 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; Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; Legea 

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

nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotararea de Guvern nr 26 Se vor aplica regulile de ajutor de 

minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013./2000 pentru 

beneficiarii privati (ONG) 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi -; 

- Unitatile Administrativ Teritoriale (comune 

si/sau orase mici) din teritoriul microregiunii 

GAL Sucevita-Putna si asociatiile acestora 

(conform legislatiei nationale in vigoare)  

-ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura 

educationala (gradinite) si sociala (crese si 

infrastructura tip after‐school). 

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia construirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 

100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile 

- Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 

- Extinderea retelei electrice de interes local; 

- Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac 

parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e.; investitia in infrastructura de apa/apa 

uzata poate fi realizata inclusiv in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei justificari 

tehnice si economice intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand sistemele de 

tratare individuale. 

-Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale 

care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e.;investitia in infrastructura de 

apa/apa uzata poate fi realizata inclusiv in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei 

justificari tehnice si economice intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand 

sistemele de tratare individuale. 

Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor (numai a celor din afara incintei 

scolilor din mediul rural), inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; 

- Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, 

filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in 

domeniul agricol; 

-Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 

- infiintarea/ modernizarea/amenajarea spatiilor publice de recreere/ agrement pentru 

populatia de pe teritoriul microregiunii (ex. parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de 

sport, curtile scolilor si/sau gradinitelor etc) 

- inființarea/ dezvoltarea și modernizarea de centre civice 

- infiintarea/ modernizarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

-constructia/modernizarea/ dotarea cladirilor publice (ex. primarii, dispensare, camine 

culturale, case/camere mortuare etc) 

-amenajarea de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri/evenimente culturale/de 

interes civic 

-crearea/ extinderea/ dotarea structurilor sau compartimentelor pentru situatii de urgenta si de 

utilitate publica 

-achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice si de utilitate publica 

(deszapezire, intretinere spatii verzi, etc) 

-dotarea cu echipamente/ masini speciale pentru situatii de urgenta 

6.2 Cheltuieli neeligibile  

‐ Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e.; 

‐ Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta 

proiectelor regionale finantate prin POS Mediu sau POIM; 

‐ Gradinitele, cresele si infrastructura de tip “after‐school” din incinta scolilor din mediul rural. 
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- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020- 

7. Conditii de eligibilitate 

-investitia trebuie sa fie realizata in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna; 

-solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

-solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 

5 ani, de la ultima plata; 

-investitia sa se incadreze in cel putin unul din  tipurile  de sprijin prevazute prin masura; 

-investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobata; 

- investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac 

parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 ‐ 10.000 l.e; investitia poate fi realizata inclusiv 

in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei justificari tehnice si economice 

intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. 

- investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate 

pentru apa/apa uzata; 

- proiectul de investitii in infrastructura de apa/ apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului 

Regional /local ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de 

functionare; 

-investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna 

cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista. 

-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare. 

- Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 

domeniului public. 

-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un 

singur proiect. 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii,, se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) 

nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 

prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 

din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

Proiectele care prevad investitii in crearea si modernizarea infrastructurii rutiere; 

-proiecte cu impact micro-regional 

-Proiectele care prin investitia propusa deservesc un numar cat mai mare de locuitori. 

-Localități care nu au mai primit sprijin pentru o investiție similară; 
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-Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Sunt prevazute a fi finantate  13 proiecte , cu o valoare nerambursabila totala de  1.412.775,79  

euro. 

 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect va fi de 100%.  

Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) acordata este de  108.675,06 euro/ /proiect. 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  -  13 

Numar de proiecte  inovative –  13 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 49.729 locuitori 

Totalul investițiilor –  1.412.775,79 euro, maxim 108.675,06 euro/ proiect 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală –  1.412.775,79 euro 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Dezvoltarea infrastructurii de baza, , contribuie la dezvoltarea economica a zonelor rurale  si 

permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si 

inovator; 

- Modernizarea infrastructuri educationale permite formarea de generatii tinere bine pregatite, 

deschise spre noi oportunitati si capabile sa aduca inovatii si dezvoltare in zonele rurale. 

-Proiectele depuse in cadrul acestei masuri vor avea in vedere rezolvarea problemelor 

identificate in cadrul analizei SWOT in cadrul teritoriul microregiuniii si tin cont de nevoile 

identificate la nivelul microregiunii care au fost transpuse in SDL. 

În acelasi timp proiectele vor contribui la diminuarea decalajelor intre mediul rural si mediul 

urban si vor crea conditii de viata decente populatiei din mediul rural. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 

sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


