
 

MĂSURA M3/6B - CREAREA ŞI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE POPULAŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT 

Măsura contribuie la îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii aferente serviciilor de bază 

destinate populației rurale. Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este dependentă de 

existenţa unei infrastructuri rurale care să asigure accesibilitatea populaţiei locale şi a 

turiştilor, după caz, la servicii de bază, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical. 

Totodată, dezvoltarea acestei infrastructuri reprezintă o condiţie de bază a creşterii calităţii 

vieţii, ce poate favoriza incluziunea socială şi inversarea tendinţelor de depopulare a zonei 

rurale. 

În GAL Podişul Mediaşului, niciuna din cele 28 de unităţi care deservesc populaţia de vârstă 

preşcolară nu a fost amenajată/modernizată în ultimii ani în cadrul unor proiecte cu finanţare 

internaţională, dar 7 dintre acestea se află pe lista de priorităţi ale autorităţilor locale pentru 

perioada de programare 2014-2020. 37 de terenuri şi săli de sport există în UAT-urile din 

teritoriul GAL Podişul Mediaşului, dar numai două dintre acestea au fost amenajate sau 

modernizate recent.  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor locale de bază, amenajarea spațiilor 

publice locale de agrement, turistice și de sport, creșterea siguranței publice locale, investiții 

în sisteme care utilizează energie regenerabilă reprezintă cerinţe esenţiale pentru creşterea 

calităţii vieţii din teritoriu. Prin implementarea unor proiecte de infrastructură este de 

aşteptat ca spaţiului rural să fie revitalizat, condiţiile superioare de infrastructură permiţând 

factorilor interesaţi să contureze oferte culturale, sportive, turistice mai interesante şi mai 

diverse, capabile să atragă o mare parte a locuitorilor teritoriului, care în prezent îşi petrec 

timpul liber în oraşele mai mari din regiune. 

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

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

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Obiectivele specifice ale măsurii: 

➢ Revitalizarea vieţii cotidiene, culturale, de sănătate şi educaţionale;  

➢ Creșterea atractivității teritoriului; 

➢ Menținerii populației în teritoriu. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

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

Tipul măsurii: 
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 X 

SERVICII 
  

SPRIJIN FORFETAR   



rurale.  

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

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

Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind 

punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare 

locală:  

➢ M4/6B - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural; 

Măsura este complementară cu M4/6B datorită faptului că proiectele finanţate prin M4/6B vor 

fi puse în valoare prin proiectele de promovare turistică finanțate prin M3/6B. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P6, 

alături de următoarele măsuri: 

➢ M1/6A - Sprijinirea microîntreprinderilor start-up;  

➢ M2/6A – Modernizarea microîntreprinderilor; 

➢ M4/6B - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural; 

➢ M5/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea minorităților locale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

➢ Dezvoltarea serviciilor publice va crea condiții de trai/servicii similare cu cele oferite 

de zonele urbane din apropiere (Sibiu, Mediaș); 

➢ În timp va scădea presiunea financiară asupra bugetelor locale odată cu dotarea 

corespunzătoare de utilaje, echipamente şi iluminat public economic/verde; 

➢ Măsura va contribui indirect la creșterea atractivității teritoriului din punct de vedere 

turistic, oferind turiștilor servicii mai diverse și la calitate superioară;  

➢ Încurajarea proiectelor depuse în parteneriat în baza unui acord de parteneriat pentru 

investiţiile care se realizează pe raza mai multor UAT-uri. Beneficiar eligibil : 

Parteneriate fără personalitate juridică constituite în baza unui acord de parteneriat 

între mai multe comune şi/sau alte entităţi cu personalitate juridică/fără 

personalitate juridică, pentru implementarea unor proiecte de investiţii care se 

realizează pe teritoriul administrativ al mai multor UAT-uri din GALPM; 

➢ Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de 

eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local (descrise la  pct. 7 

și 8 din Fișa Măsurii).  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

Legislație națională 



➢ Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată; HG nr. 28 din 9 

ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR 

cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat; HG 226/2015 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legislație europeană 

➢ Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr. 

808/2014, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1407/2013, Recomandarea 2003/361/CE. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiari direcți 

➢ Unitati Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare;  

➢ ONG-uri înfinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, cu sediul în teritoriul GAL 

Podişul Mediaşului 

 

Beneficiari indirecți 

➢ Populația din teritoriul GAL Podişul Mediaşului, întreprinderi locale; 

 

5. Tip de sprijin 

 

➢ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

➢ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

R (UE) nr. 1305/2013. 

➢ Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 

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.  

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

 

Acțiuni eligibile : 

➢ Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, precum PSI, 

întreținere domeniu public, de deszăpezire, întreținere spații verzi, siguranţa 

populaţiei etc; 

➢ Modernizarea reţelei publice de joasă tensiune și/sau a rețelei publice de iluminat, 

pentru reducerea consumlui de energie; 

➢ Investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei, pentru 



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

➢ Reabilitarea, extinderea/dotarea de facilităţi educaţionale precum grădiniţe, şcoli 

primare/gimnaziale, licee, şcoli profesionale; 

➢ Renovarea/dotarea clădirilor publice, precum primării, dispensare etc, și amenajări de 

parcări, pieţe locale, spații pentru organizarea de târguri etc; 

➢ Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică, precum parcuri, spații de joacă pentru copii, 

terenuri de sport, săli de sport, înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice, puncte 

de informare turistică, dezvoltarea/marketingul serviciilor turistice prin elaborarea de 

materiale promoţionale, website-uri etc. 

Acţiuni neeligibile:  

➢ Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată;  

➢ Investiţii în infrastructura socială; 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

 

➢ Proiectul se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podişul Mediaşului; 

➢ Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite; 

➢ Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;  

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

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

➢ Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare județeană/locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  

➢ Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia;  

➢ În cazul în care investiţia se realizează în cadrul unui sit Natura 2000 trebuie sa 

respecte conditiile prevazute in Regulamentul sitului Natura 2000 si in Planul de 

management al sitului Natura 2000, legate de tipul de activitati permise si/sau 

interzise. 

➢ Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde se 

realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu 

influență săsească",  elaborat de OAR în cazul proiectelor de construcţii. 

➢ În cazul proiectelor de construcţii arhitectul contractat al GALPM este consultat încă 

din faza de iniţiere a proiectului. 

➢ Investiţile privind amenajarea şi marcarea traseelor se va face respectand HG77 / 

23.01.2003 în cazul traseelor turistice cu folosinţă mixtă (drumeţie, călărie, 

cicloturism) şi standardul european în cazul traseelor folosite exclusiv pentru 

cicloturism; unde este cazul, trebuie respectate şi prevederile legate de tip, 

amplasare, panotaj şi conţinut, prevazute în Planul de interpretare, precum şi în 

Planul de promovare al destinaţiei Colinele Transilvaniei şi în anexele sale specifice. 

 

8. Criterii de selecţie 

 

➢ Păstrarea aspectului original al clădirilor;  



➢ Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depășește 40.000 euro; 

➢ Proiecte care cuprind acţiuni pentru protecţia mediului; 

➢ Proiecte de investiţii integrate, prin combinarea a cel puţin două activităţi eligibile; 

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face  

în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.  

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro/proiect.  

Intensitatea sprijinului: 

➢ 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

➢ 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

➢ 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului; 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată 

strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat 

interesul pentru astfel de proiecte.  

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

➢ Populaţie netă care beneficază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite. 

➢ Cheltuiela publica totala. 

 

 


