
INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE PE TERITORIUL GAL VALEA 

SIRETULUI DE JOS  

Codul măsurii: M8/6B 

Tipul măsurii: x Investitii              Servicii                Sprijin forfetar 

 

1.Descrierea generală a măsurii, 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 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, reînnoirea 
satelor și activitățile care vizează refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 
natural al satelor și al peisajelor rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui 
efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor rurale. 

În urma consultării partenerilor si a activitatii de animare a teritoriului, s-a 
conturat necesitatea finanțării unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și 
economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte 
pozitive, pe termen lung. Teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Jos ridica o serie de 
probleme din punct de vedere geografic. Asa cum rezulta din analiza SWOT si din analiza 
diagnostic, lipsa unui control mai amănunţit al defrişărilor şi al despăduririlor a condus la 
cresterea dezechilibrului în natură, riscul major de inundaţii din cauza prezenţei bazinelor 
hidrologice (râul Suceava, râul Siret, etc.), precum si riscul de alunecari de teren si alte 
calamnitati naturale datorate eroziunii mecanice si naturale a solului devenind un factor 
important de perturbare a calitatii vietii locuitorilor din aceasta zona.       

De asemenea, analiza teritoriului a scos in evidenta si insuficienta dezvoltare a 
infrastructurilor de baza de agrement, social, socio-medical si sportiv. Toate aceste nevoi 
imprima un efect negativ asupra atractivitatii zonei si cresc riscul de depopulare a 
teritoriului, ultimul aspect fiind coroborat si cu existenta in imediata apropiere a unui oras 
dezvoltat care a atras deja populatia tanara si activa. Dezvoltarea economică locală nu 
este posibilă fără o deschidere spre accesibilizarea zonelor și întărirea capacității 
autorităților locale de a interveni prompt în situațiile de necesitate. Astfel posibilitatea 
sprijinirii dotării serviciilor publice locale de a întreține infrastructura rutieră cu utilaje 
specializate, devine o nevoie accentuată. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la 
scară mică, a serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszapezire, 
intretinere spatii verzi, salubrizare etc.  

Din analizele efectuate, am identificat urmatoarele investitii cu impact esential 
imediat in imbunatatirea calitatii vietii si in cresterea atractivitatii si interesului pentru 
teritoriu:  
- retehnologizarea si innoirea parcului logistic cu echipamente performante, inovatoare si 
cu nivel scazut de emisii de gaze;   
- infrastructura aferenta serviciilor publice de asigurare a sigurantei locuitorilor (de ex: 
dotarea remizelor de pompieri);  
- infiintarea/ dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 
(piete agro-alimentare etc).  
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii recreationale pentru populatia 
teritoriului (parcuri, terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joaca copii si alte 
spatii/investitii publice de agrement)  
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii legate de mentinerea si pastrarea 
mostenirii rurale si a identitatii culturale (camine culturale si alte spatii de derulare a 
manifestarilor culturale destinate locuitorilor). 
- reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri publice, lămpi LED 
pentru sistemul de iluminat public etc 



Masura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de declin socio–economic, la 
imbunatatirea nivelului de trai si la stoparea fenomenului de depopulare din teritoriu prin 
reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban. 
 
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

 Îmbunătățirea siguranței publice prin dotarea cu autospeciale de stingere a 

incendiilor;  

 Îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază și a infrastructurii de 
utilitate publică destinate populației rurale contribuind la dezvoltarea economică a 
teritoriului și implicit la reducerea decalajului dintre mediul urban și mediul rural; 

 Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării 
obiectivelor principale locale prin sprijinirea operațiunilor de modernizare a 
infrastructurii și serviciilor publice. 

 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la prioritatate principala P6: 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale  

 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 alin. 1, lit. (b): investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tipurilor de 
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din resurse 
regenerabile și al economiei energiei; 

 alin. 1, lit. (d): investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 
de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente; 

 
1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B 

Masura contribuie la: 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversalee ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu 

si clima, inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversalee: mediu si clima.  

 Inovare: Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza in teritoriul GAL Valea 
Siretului de Jos este esential pentru dezvoltarea economica a teritoriului. O 
infrastructura imbunatatita creste atractivitatea teritoriului, incurajeaza spiritul 
antreprenorial local, permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor noi si 
a tehnologiilor inovatoare 

 Mediu si clima: Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din 
categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate 
proiectele care adoptă soluţii de diminuare a poluarii si reducere a 
consumului de energie.ale 
. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Măsura este complementară cu măsurile: M1/6B, M2/6B. 

 



1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreună cu măsurile: M1/6B, M2/6B, M3/6C, M7/6A contribuie la prioritatea 6: 

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

rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică se va face ținând seama de 

specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se 

trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea 

locală de a dezvolta strategic o zonă. 

     Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face 

față unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la 

creșterea capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura 

va reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de 

utilaje specializate în sectorul public.               

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice 

locale, îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și/sau îmbunătățirea 

sau extinderea serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor 

conduce la valoarea adăugată a teritoriului, îmbunătățind nivelul de trai și vor reduce 

decalajul dintre dintre mediul urban și mediul rural. 

Masura propusa se integreaza in SDL producand sinergie si complementaritate cu alte 

masuri.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013, Reg. (UE) nr. 

1336/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014;  

Legislație națională: Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004; Legea nr. 

448/2006; Legea nr. 292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea nr. 116/2002; HG 

nr. 1149/2002; HG 226/2015;   

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Autoritățile publice locale și/sau asociațiile acestora conform legislației naționale 

în vigoare din teritoriul Asociației GAL Valea Siretului de Jos 

 
4.2. Beneficiarii indirecţi 

- Persoanele din microregiune                                   - Societatea civila 

- Entitati private                                                       - Entitati publice 

 

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

•    Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

• Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie 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. 1305/2013. 

 

 

 

  



e 

6.1.  Actiuni eligibile/neeligibile 

Actiuni eligibile: 

Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

 Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi, al căror aspect a fost deteriorat și/sau 

reabilitarea, renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de 

meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale   

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sociale 

 Înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare 

 Învestiții privind reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri 

publice, lămpi LED pentru sistemul de iluminat public etc 

 Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective. 

 Elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a satelor în zonele rurale și a 

serviciilor de bază oferite de acestea; 

 Construcția/finalizarea în orice stadiu de execuție/renovarea/modernizarea/ 

anveloparea /dotarea clădirilor publice ( ex. primării, dispensare, cămine culturale 

etc) 

 Înființarea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, inclusiv demolarea, 

în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

 Extinderea /anveloparea/dotarea și/sau modernizarea școlilor gimnaziale; 

 Înființarea /modernizarea și/sau dotarea creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after - school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

 

Investiții în stabilirea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv 

recreație și cultură și a infrastructurii aferente 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală  

 Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul și 

operarea de către persoane cu dizabilități 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale 

în cadrul primăriilor pentru situații de urgență, prevenire și intervenție 

inundații/calamități/incendii, întreținerea spațiilor publice, deszăpezire, funerare 

sociale (buldoexcavator; camion; autoutilitară; PSI; tractor echipat cu remorcă; 

freză de curățat pășune/rigole; vidanjă și alte dotări) 

 Construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare) 

 Construire clădire de utilitate publică  

 Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 

produselor locale (ex. piețe agro-alimentare, târguri de animale etc.); 

 

Investiții pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreațională, informații 

turistice și infrastructură turistică de scară mică  

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistică de 

uz public, conform specificului local 



 Infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii legate de mentinerea si 

pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale (camine culturale si alte spatii 

de derulare a manifestarilor culturale destinate locuitorilor) 

 Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea spațiilor publice și de agrement pentru 

populația rurală (de ex: amenajare piețe centrale, amenajare parcări publice, 

mobilier stradal, terenuri de sport înființare/amenajare piste de biciclete etc.) 

 

Actiuni neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli cu achiziția utilajelor nespecializate, a mijloacelor de transport pentru uz 

personal şi pentru transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

o dobânzi debitoare; 

o achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare; 

o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;  

- activități conform Art. 14 și 15 din Reg. (EU) 1305/2013. 

Acestea au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 
Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 
19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 

 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 microregiunii GAL;   

 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse 

proprii/alte surse de finantare (POCU, POR, POCA, etc)   

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu   

 Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei    

 În cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune (în cadrul aceleiași 

măsuri) un singur proiect 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

 

 



8. Criterii de selecţie 

 Proiecte cu impact micro-regional;    

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;   

 Gradul de acoperire a populatiei deservite;   

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar 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) şi rata sprijinului 

 Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.    

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%.   

 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, 

intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.   

Fond disponibil pe masura: 970.040,48 euro.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.   

 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – populatia 

din teritoriu 38.537 locuitori  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) –  970.040,48 euro.   

 


