
M 6/ 6B – Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie 

Denumirea Masurii Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza 

pentru populatie 

Codul masurii M 6/6B 

Tipul masurii X    INVESTITII 

SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Serviciile de baza si infrastructura fizica existenta in 

present la nivelul teritoriului GAL RAZIM sunt slab 

dezvoltate si nu raspund nevoilor reale ale populatiei.  

Existenta infrastructurii rurale la scara mica si 

accesibilitatea serviciilor de baza la nivel de 

comunitate, reprezinta premisele unei dezvoltari socio-

economice a teritoriului GAL RAZIM. O infrastructură de 

bază îmbunătățită, va crea condiţii de viaţă adecvate, 

o dezvoltare și revitalizare a economiei rurale. Crearea 

și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a 

sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, elemente 

de bază pentru comunitatea rurală, sunt necesare 

pentru a asigura condiții optime de trai, de 

accesibilitate, sănătate si protecție a mediului.  

Masura contribuie in mod direct la neoile identificate in 

teritoriu privind accesul limitat la sistemele 

centralizate  cu apa potabila si canalizare, slaba 

dezvoltare a infrastructurii rutiere de interes local, 

slaba dezvoltare a retelelor de iluminat public, slaba 

dezvoltare a infrastructurii necesare promovarii si 

comercializarii produselor locale, slaba dezvoltare a 

infrastructurii destinate populatiei pentru petrecerea 

timpului liber, diminuarea tendințelor de declin socio 

–economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 

rurale, și la stoparea fenomenului de depopulare din 

mediul rural prin reducerea decalajelor majore dintre 

mediul rural si cel urban. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurala, conform cu Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, art.4 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea 

si mentinerea  de locuri de munca  

Obiectiv specific local al 

masurii 

Masura contribuie la cresterea calitatii vietii prin 

imbunatatirea conditiilor de trai  prin amenajarea de 

spatii publice locale (parcuri, locuri de joaca, terenuri 

de sport, piete de valorificare a produselor locale, 

etc.), imbunatatirea serviciilor publice locale prin 

dotarea lor cu echipamente necesare, imbunatatirea 



sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea 

retelelor  de iluminat public si prin instalarea 

sistemelor de supraveghere. 

Masura contribuie la 

prioritatea / prioritatile 

prevazute la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii  economice in zonele rurale 

Masura corespunde 

obiectivelor art. ….. din 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Art. 20, al. (1)  

Masura contribuie la 

Domeniul de 

interventie 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

Masura contribuie la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Mediu și climă: În vederea dezvoltării durabile a 

comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri 

a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor 

privind schimbările climatice, investițiile în 

infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, 

vor contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, 

reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite 

precum și a poluării cauzate de încărcătura organică 

biodegrabilă din gospodăriile rurale. 

Inovare: Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de 

bază, în special, a celei rutiere, a sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare, este esenţial pentru 

dezvoltarea economică a teritoriului GAL RAZIM. O 

infrastructură îmbunătățită va creste atractibilitatea 

teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, 

permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor 

noi si a tehnologiilor inovatoare.  

Complementaritatea cu 

alte masuri din SDL 

-  

Sinergia cu alte masuri 

din SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M5/6A, M7/6B 

la realizarea Prioritatii strategice 6 - Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii  

economice in zonele rurale 

2. Valoarea adaugata a 

masurii 

Măsura contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii 

rurale existente şi a serviciilor de bază la scară mică, 

astfel pe viitor zonele rurale vor putea concura efectiv 

în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi 

furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii 

necesare comunităţii.  

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;  

OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;  



Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale;  

R (UE) nr. 1407/2013;  

R (UE) nr. 1303/2013;  

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;  

Beneficiari 

directi/indirecti(grup 

tinta) 

Beneficiari directi: 

 APL-urile din teritoriul GAL RAZIM 

Beneficiari indirecti: 

Populatia locala din teritoriul GAL Razim 

ONG-urile din teritoriul GAL 

IMM-urile din teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 

(conform art. 67 din 

Reg. (UE) nr. 

1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 

efectiv; 

- Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții 

bancare sau garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 

1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni 

eligibile si neeligibile 

Acțiuni materiale eligibile: 

- Infiintarea / extinderea infrastructurii rutiere de 

interes local; 

- Infiintarea / extinderea infrastructurii de apă/apă 

uzată; 

- înființarea, amenajarea spațiilor publice (ex.: locuri 

de joacă copii, parcuri, terenuri de sport); 

- înființarea și/ sau extinderea rețelei de iluminat 

public; 

- înființarea și/sau extinderea sistemelor locale de 

supraveghere (camere de supraveghere); 

- achiziționarea de utilaje, echipamente pentru 

serviciile publice locale (de deszăpezire, întreținere 

spații verzi, salubrizare) - dacă fac parte din 

investiția inițială de înființare a serviciului; 

- înființarea si amenajarea /dotarea  infrastructurii 

de valorificare a produselor locale (ex.: piețe agro-

alimentare). 

Actiuni imateriale eligibile:  

- Costurile generale legate de întocmirea 

proiectului precum: taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţi, Studii de Fezabilitate/ 

Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 

menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de 

patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% 

din valoarea totală a proiectului, iar pentru 



proiectele care nu prevăd construcţii, în limita 

a 5%. 

Cheltuieli neeligibile: Cheltuielile prevăzute, în 

art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 

7. Conditii de 

eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL RAZIM; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure 

întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de 

minim 5 ani de la ultima plată; 

 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie 

să se realizeze în localități rurale care fac parte din 

aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e. 

8. Criterii de selectie CS.1. Solicitantii care nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investitie similara. 

CS.2.Vor fi sprijinite proiectele care promoveaza 

investitii care au inclusa o componenta de mediu 

(utilizare energie verde).  

CS.3. Proiecte care deservesc localităţi cu o populație 

cât mai mare. 

CS.4. Proiecte care promoveaza investitii in 

infrastructura de valorificare a produselor locale. 

9. Sume (aplicabile) si rata 

sprijinului 

Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu 

utilitate publică; 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până 

la 100%, fără a depăși valoarea maximă de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare: 

Minim 15.000 locuitori care beneficiaza de servicii 

imbunatatite 

Indicator de monitorizare local: 

Cheltuiala publica totala: 615.000 Euro 

 


