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Masura 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

Denumirea măsurii Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

Codul măsurii M1 / 6B 

Tipul măsurii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

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 si 
corelare cu analiza 
SWOTT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL suferă în prezent din cauza tendinţelor negative referitoare la  
dezvoltarea sociala si economica, adeseori legate de problemele de caracterul indepărtat al unor localitati, 
îmbătrânirea populaţiei, utilizarea majoritara a surselor de energie ne-regenerabila si mari consumatoare de 
energie, lipsa oportunităţilor de angajare și niveluri scăzute ale calităţii a vieţii. 
Prin urmare, măsura sprijină intervenţiile de stimulare a creșterii și promovarea sustenabilitatii socio-
economice si de mediu a zonei, în special prin dezvoltarea infrastructurii locale, a serviciilor de baza locale si 
a utilizarii energiei din surse regenerabile de energie.  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din sectorul alimentar și 
nealimentar și din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor obiective:  

(iii) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și 
menţinerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectiv(e) 
specific(e) al(e) măsurii 

Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de investitii in 

domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei: 

- realizarea de investitii in energie regenerabila (hidro,solara,eoliana,biomasa) 
- realizarea de investitii in reducerea consumului de energie (reinoirea unor instalatii si echipamente mari 
consumatoare cu altele, inlocuirea centralelor clasice cu cele bazate pe surse neconventionale) 
Crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a 

celor de agrement si culturale. 

Conservarea, mentinerea si reinnoirea patrimoniului cultural si natural 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de 
carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic, prin facilitarea furnizării 
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Reg.(UE) nr.1305/2013 și utilizării surselor regenerabile de energie, de produși secundari, deșeuri și reziduuri și a altor materii prime 
nealimentare, pentru scopul bioeconomiei. 

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

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

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

1.7. Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
 

1.8. Contribuţia la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protecţia mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 
cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunităţilor locale, acesta a identificat soluţii inovatoare la 
problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consistă, aşadar, în modul în care parteneriatul a 
abordat oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care va reuşi să crească interesul 
pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și 
natural. Astfel, la nivelul comunităţii locale din teritoriul acoperit de parteneriatul Asociatia Grupul de 
Actiune Locala „Valea Baseului de Sus” , acţiunile inovatoare care fac obiectul prezentei masuri vizeaza atat 
eficienţa energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, cat si din posibilitatea valorificarii 
resurselor locale, precum si contributia la promovarea identitatii locale (traditii, mestesuguri etc).  
Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere și acţiunile de atenuare a 
schimbărilor climatice prin promovarea de soluţii inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. De asemenea, prin prezenta masura sunt încurajate investiţiile ce vizează eficientizarea energiei, 
crearea și dezvoltarea de activităţi privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, 
promovarea utilizării surselor de caldură pe bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere 
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și distribuţie a biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivităţii locale, a 
serviciilor de bază și a unei economii locale cu emisii scăzute de carbon. Toate acestea vor contribui la 
protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  

1.9. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
masurii 4: Investitii in infrastructura sociala si Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

1.10. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Masura 1 contribuie, alaturi de Masura 4: Investitii in infrastructura sociala si Masura 5: Cresterea capacitatii 

grupurilor minoritare, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii schimbarilor climatice. Protectia si imbunatatirea 
mediului prin valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie. Sporirea competitivitatii, utilizarea eficienta a resurselor, 
imbunatatirea performantelor de mediu si durabilitatea economiei rurale prin cunostiintele si informatiile dobândite de catre grupul 
tinta. Reducerea emisiilor GES. Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și 
reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; (bioeconomia=stiinţă care studiază economia societăţii, 
precum și efectele sale asupra biosferei. (< bio- + economie). 
Conservarea şi valorificarea patrimoniului construit si imaterial va contribui semnificativ nu numai la îmbunătăţirea calităţii vieţii la 
nivel local, dar în acelaşi timp ar putea reprezenta un obiectiv turistic cu potenţial ridicat, fiind obligatorie introducerea clădirilor 
reabilitate sau a bunurilor reabilitate si functionalizate în circuitul turistic, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local 
construit.  
Masura incurajeaza si promoveaza turismul in teritoriul GAL. Incurajarea parteneriatelor intre actorii publici si privati din teritoriu, 
pastrarea identitatii locale, dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare.  
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16). 
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul cultural si economic; 
Legea 122/2015 Parlamentul Romaniei 
Regulamente ANRE 
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4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 
Publici: Orice entitate publica legal constituita sau parteneriate public - private 
Privati: Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale si instituţii de cult, entitate juridica 
privata proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, etc.)  

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: 

Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, inclusiv investitii in energie 
regenerabila si economisirea de energie, ca de exemplu construirea de facilitati suplimentare pentru producerea si utilizarea de energie 
regenerabila, etc. Asigurarea alimentarii cladirilor cu energie electrica din surse regenerabile. Asigurarea iluminatului public utilizand 
energie din surse regenerabile. Investitii in echipamente care utilizeaza resturi vegetale sau deseuri provenite din cresterea animalelor, 
pentru producerea energiei. Investitii in domeniul realizarii energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene,biomasa),  
Investiţii în vederea reabilitării siturilor contaminate: Investiţiile trebuie să aibă drept rezultat repararea daunelor aduse mediului, 
inclusiv a daunelor aduse calităţii solului sau a apelor de suprafaţă ori subterane. Costurile eligibile sunt costurile suportate pentru 
lucrările de reabilitare, minus creșterea valorii terenului. Toate cheltuielile suportate de o întreprindere în procesul de reabilitare a 
sitului său, indiferent dacă pot fi prezentate sau nu în bilanţul întreprinderii ca active imobilizate, pot fi considerate drept investiţii 
eligibile în cazul reabilitării siturilor contaminate.  
Investitii in stabilirea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor de baza locale pentru populatia rurala inclusiv recreatie si cultura si a 
infrastructurii aferente, adica: investitii in facilitati care sprijina activitati de recreatie, investitii in stabilirea, extinderea si 
modernizarea facilitatilor care furnizeaza servicii de baza: exemplu: piete locale. 
Investitii asociate cu intretinerea, restaurarea si imbunatatirea patrimoniului cultural si natural al satelor, peisajelor rurale si a zonelor 
cu valoare naturala mare, spre exemplu: conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici, conservarea patrimoniului nematerial 
cum ar fi muzica, folclorul, etnologia. Costuri de consultanta si proiectare. 
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Actiuni neeligibile: 

� cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
����  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanţare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la 

art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 
����  cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
����  cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleași costuri eligibile; 
����  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 
����  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
����  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 

subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
����  achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
����  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. 

���� Contribuţia în natură; 
���� Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalaţii și echipamente; 
���� Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere și chirie. 

6.2. Pentru proiecte de servicii 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

Proiectele finanţate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acţiune Locală și vor fi dezvoltate în concordanţă cu 
obiectivele operaţionale identificate la nivelul teritoriului;  
Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale; 
Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al acesteia 
7.2 Pentru proiectele de servicii-  
- 

8. Criterii de selecţie 

Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării/persoane; 
Proiectele a căror soluţie tehnică oferă cel mai bun raport calitate/pret; 
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Proiectele care creaza noi locuri de muncă. 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 4: 

Investitii in infrastructura sociala si/sau Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Alocarea financiara a acestei masuri este una dintre cele mai importanta din fondurile totale alocale, si a rezultat in urma unei analize 
detaliate a teritoriului, prin proiectarea unor direcţii strategice de acţiune optime în dezvoltarea teritoriului GAL ”Valea Bașeului de 
Sus”, prin susţinerea unor anumite tipuri de investiţii. În acest sens, alocarea financiara pe aceasta măsuri s-a realizat în conformitate 
cu analiza diagnostic, analiza SWOT si rezultatele procesului de consultare in teritoriu, in scopul dezvoltării locale prin concentrarea 
nevoilor identificate și a oportunităţilor de finanţare. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea eligibila aferenta unui proiect va fi de maximum 
200.000 Euro (suma nerambursabila). 
Intensitatea sprijinului pentru investitiile ce vor face obiectul prezentei va fi stabilită astfel: •pentru operaţiunile generatoare de venit: 
90%; •pentru operaţiunile generatoare de venit cu utilitate publică – 100%; •pentru operaţiunile negeneratoare de venit: 100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 1000 
Locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


