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FIȘA MĂSURII M 7.4/6B 

Denumirea măsurii: Crearea şi extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei  
 

Codul măsurii: Măsura M7.4/6B 

Tipul măsurii: X 

X 

INVESTIȚII 

SERVICII 
 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT 

Măsura dă posibilitatea amelorării punctelor slabe identificate în cadrul analizei SWOT privind:  

 Extinderea rețelelor de utilități(apă, apă uzată, gaze naturale, energie electrică) în zonele 

vizate de noile PUG-uri precum și reabilitarea/redimensionarea rețelelor de utilități 

existente;  

 Extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;  

 Dezvoltarea servicilor de furnizare apă și a accesului la rețelele de canalizare prin dotarea 

cu utilaje specializate de curățare;  

 Dezvoltarea serviciilor pentru situații de urgență, de  prin dotarea cu utilaje specifice;  

 Eficientizarea consumului energetic public local prin instalarea de sisteme de iluminat 

fotovoltaice, panouri fotovoltaice pentru iluminatul instituțiilor publice;  

 Reabilitarea și/sau dotarea clădirilor de interes public (sedii APL, dispensare, cămine 

culturale etc) și a spațiilor publice(centre de localitate, parcări, târguri, piețe);  

 Investiții în infrastructură și înființarea serviciilor de tip after-school;  

 Construirea infrastructuri de agrement: parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, săli de 

sport, și transformarea acestora în puncte tari cu ajutorul oportunității de finanțare prin 

măsura 19 LEADER.  

Toate acestea vor fi realizate prin sprijinirea beneficiarilor eligibili pentru implementarea de 

proiecte care vor răspunde cerințelor menționate anterior. 

Realizarea obiectivelor măsurii ajută la inversarea tendințelor de declin economic și social și 

de depopulare a teritoriului GAL MMTMM. 

 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală  conform Art. 4 - din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013): 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă 

 

1.3  Obiective specifice ale măsurii:  Diversificarea și/sau dezvoltarea serviciilor adresate 

populației din teritoriul GAL MMTMM,  prin oferirea de sprijin autorităților publice locale 

pentru realizarea de investiții și oferirea de servicii corelate cu nevoile de dezvoltare locală  

  

1.4 Contribuția la prioritatea P6 prevăzute la (Art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013): - Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

 

1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție 6B: încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
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1.6 Corespondența cu măsurile din articolul 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Al. (1), lit. d): 

Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale; 

 

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

Inovare  

Abordare la nivelul teritoriului GAL MMTMM, a rezolvării prolemelor sociale prin centre sociale 

integrate este o abordare inovativă, de asemenea, lărgirea categoriilor de beneficiari de la 

autorități locale la ONG-uri specializate în gestionarea voluntară a unor activități sportiv-

recrative. 

 Mediu și clima 

Investițiile de interes public la scară mică în domeniul  turismului compatibil social şi cu 

mediul, asigură informații și o direcționare a turiștilor privind protecția zonelor de interes 

vizitate în siturile Natura 2000. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM: 

Măsura este complementară cu: 

   - M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și  

   - M7.1/6.B- Infrastructură de acces  

Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor 

 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM: 

Această măsură, împreună cu M 6.2/6A-Dezvoltarea întreprinderilor, M7.1/6B – Infrastructura 

de acces și  M16/6B –Cooperare pentru dezvoltare prin patrimoniu local,  contribuie la 

prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

 

2.Valoarea adăugată a măsurii   

 Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat mai 

sus, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MMTMM.  

Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM, rezolvând 

o parte din problemele sociale, de educație și sănătate a persoanelor celor mai dezavantajate 

și asigură accesul la cultură, sport și activități de agrement pentru populația din teritoriul GAL 

MMTMM. Investițiile în infrastructura turistică de uz public, conform specificului local, cresc 

valoarea patrimonilui și interesul potențialilor turiști Condițiile specifice de selecție, stabilite 

în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc 

și ele contribuția la plusvaloarea acestei măsuri. 

Necesitatea finanțării de proiecte inițiate de comune, ADI sau ONG-uri s-a conturat din analiza 

diagnostic a zonei și este punctată în analiza SWOT, printre punctele slabe regăsindu-se: 

extinderea rețelelor de utilități(apă, apă uzată, gaze naturale, energie electrică) în zonele 

vizate de noile PUG-uri precum și reabilitarea/redimensionarea rețelelor de utilități existente 

existente, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, dezvoltarea 

servicilor de furnizare apă și a accesului la rețelele de canalizare prin dotarea cu utilaje 

specializate de curățare, dezvoltarea serviciilor pentru situații de urgență prin dotarea cu 

utilaje specifice, eficientizarea consumului energetic public local prin instalarea de sisteme 
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de iluminat fotovoltaice, panouri fotovoltaice pentru iluminatul instituțiilor publice, 

reabilitarea și/sau dotarea clădirilor de interes public (sedii APL, dispensare, cămine culturale 

etc) și a spațiilor publice(centre de localitate, parcări, târguri, piețe), investiții în 

infrastructură și înființarea serviciilor de tip after-school, construirea infrastructuri de 

agrement: parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, săli de sport. Rezolvarea aceste aspecte 

va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația cuprinsă în teritoriul GAL 

MMTMM și la stoparea fenomenului de depopulare din zona GAL MMTMM prin reducerea 

decalajelor rural-urban.  

 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

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 

Legislație Națională 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;  

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 

naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995; 

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 

5.2;  

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

ONG-uri definite conform legislației în vigoare care au în statut prestarea de servicii 

corespunzătoare solicitărilor de finanțare.  

Parteneriate între comune și ONG-uri  

GAL MMTMM 

Beneficiari indirecți (grup țintă) 

Populația UAT-urilor din teritoriul GAL MMTMM 
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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 R. (CE) nr. 1305/2014 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile   

Acțiuni eligibile:  

 Achizitionarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, precum PSI, întretinere 

domeniu public, de deszapezire, întretinere spatii verzi, siguranţa pupulaţiei etc.  

 Extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de 

iluminat pentru reducerea consumului de energie;  

 Investiţii in domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei, pentru 

folosirea acestia în reţeaua publică de iluminat şi a clădirilor instituţiilor publice;  

 Investiții și servicii pentru funcționare program de tip after-school;  

 Renovarea cladirilor publice (primării, dispensare, cămine culturale etc) si amenajări de 

spații publice (parcări, pieţe locale, centre de localitate, spaţii pentru organizarea de târguri, 

etc);  

 Investitii în infrastructura publică de recreere precum: parcuri, spatii de joaca pentru copii, 

terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete;  

 Extindere/modernizare infrastructură publică de utilități (rețea apă/apă uzată, rețele gaze 

naturale, rețele de energie electrică).  

 

 Cheltuieli neeligibile:  

 Contribuția în natură;  

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiții de eligibilitate  

Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM;  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL GAL MMTMM, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea , oportunitatea si potentialul economic al 

acesteia 

 

8.Criterii de selecție 

Principiul prioritizării după: 

 Proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului:  
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1 Clarificare aferentă notificarii nr, 107264/14.06.2016 privind sesiunea de selecție a SDL GAL MMTMM 
2016 
 

 Localitațiile care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similara 

 asigurarea accesului prin drumuri înființate, extinse sau și modernizate prin M4/2A 

Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură 

de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau POIM;1 

 tipul serviciului (servicii de urgenta, servicii de administrara a domeniului public, PSI, 

etc.);  

 gradul de acoperire a populației deservite și 

 gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei.      

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 20.000 de euro și maximum 40.000 de 

euro (sumă nerambursabilă).  

Intensitațea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% - 

indiferent de tipul sprijinului, 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 12000 locuitori 

Locuri de muncă create – 0  

521.524,46 EURO cheltuiala publică totală, din care 377347,21Euro – sumă provenită din FEADR 

tranziție 

 


