
FISA MĂSURII 7.2 - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea 

tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul 

energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei  

Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS 7.2  

PNDR: M7, SM 7.2 „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI 

EXTINDEREA TUTUROR TIPURILOR DE INFRASTRUCTURI LA SCARĂ MICĂ, INCLUSIV 

INVESTIȚII ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ȘI A SISTEMELOR DE 

ECONOMISIRE A ENERGIEI ” 

           Tipul măsurii: 

  INVESTIŢII 

                               □   SERVICII 

                               □  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii - În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții 

pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări 

economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural. Scopul sprijinului acordat prin 

măsură este pentru infiintarea, extinderea si imbunatatirea infrastructurii rutiere locale 

(PST), investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa/ apa uzata 

in localitatile rurale din aglomerarile umane intre 2.000 – 10.000 l.e. (PST), investitii in 

infrastructura educationala, va contribui la creșterea numărului de locuitori din zonele 

rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită. La nivelul teritoriului GAL 

au fost identificate clădiri întreținute rezultate din comasarea școlilor, care pot fi folosite 

in interesul comunității, pot fi transformate ușor în infrastructura socială (after school sau 

centre de zi) (PTT 12), infrastructură educațională foarte bună – PTT 10 (Acces la 

internet), s-a observat o balanță echilibrată între generații (PTP 2), oportunități privind 

înființarea centrelor de tip after school, a unor centre de zi pentru persoanele 

defavorizate (OOSI 2), posibilitatea implicării comunității rrome  minoritatilor în acțiuni 

integrate în comunitate și de combatere a excluziunii sociale  (OOSI3), programe sociale 

pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate (OOSI4), utilizarea capitalului 

operatorilor economici în scopul realizării de acțiuni cu efecte pozitive directe și 

indirecte asupra problemelor sociale cu care se confrunta teritoriul parteneriatului 

(OOSI9), care pot remedia/atenua efectele negative ale infrastructurii edilitare deficitară 

(PST2), ale tendinței de migrare a populației de la sat la oraș (PSP 4, PSP 5), negarea 

apartenenței etnice din partea rromilor, implicarea redusă în activitati sociale și 

educaționale (PSP 6, PSP 7), infrastructura sociala slab dezvoltata, fără unități de tip 

after-school, centre de zi (PSOSI5), nu exista acțiuni sociale destinate minorităților rrome 

(PSOSI7), implicarea limitata a comunității in activitățile desfășurate de școala, biserica, 

primărie și alte organizații neguvernamentale (PSOSI 8), servicii sociale insuficiente 

pentru nevoile comunității (PSOSI 9), cadru legislativ foarte încărcat, cu foarte multe 

restricții și autorizații impuse pentru funcționarea centrelor sociale (after-school, centre 

de zi) (AOSI 4), schimbările politice pot afecta relațiile dintre instituțiile publice, pot 

îngreuna accesarea și derularea proiectelor și a strategiei de dezvoltare (AOSI 5). 

Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie 

DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Sprijinul acordat prin sub-măsura 7.2, prin investițiile de înființare, extindere și 

îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de înființare, 

extindere, îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă uzată în localitățile rurale din 

aglomerările între 2.000 - 10 000 l.e., investitii in infrastructura educationala și socială, va 
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contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea 

fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

Masura contribuie la obiectivele R(UE) 1305/ 2013, art. 20, alin (1), lit. b) 

Măsura contribuie la prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

Obiectiv general: iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică  pentru populația rurală; 

 Creșterea numărului de locuitori din spațiul rural care beneficiază de 

infrastructura de bază îmbunătățită. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 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 zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se 

dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei 

infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine 

pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: MCS 7.2 sprijinul acordat prin investițiile de 

înființare, extindere și îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, 

investiții de înființare, extindere, îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă uzată în 

localitățile rurale din aglomerările între 2.000 - 10 000 l.e., investiții în infrastructura 

educațională și socială, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația 

rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban. Sprijinul acordat prin MCS 7.4, 7.5,  ce are în vedere susținerea 

investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de 

interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale – cămine 

culturale, contribuie la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 

turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale şi la o 

dezvoltare echilibrată având aceeași beneficiari/grup țintă – comunele, asociațiile, ONG-

urile din teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura va asigura sinergic un nivel de viaţă mai ridicat, 

creşterea gradului de incluziune pe piaţa muncii şi dezvoltarea economică în mediul rural 

contribuind la îndeplinirea obiectivului III, P6 – Promovarea incluziunii sociale, alături de, 

MCS7.3, 7.4, 7.5 care vizează sprijinul pentru investiții în infrastructură și refacerea și 

modernizarea patrimoniului natural 

2.Valoarea adăugată a măsurii: În cadrul acestei măsuri se vor sprijini proiecte mici, cu 

o intensitate a sprijinului public nerambursabil de maximum 25.40.000 euro/proiect.  

Prin tipul de activități susținute, finanțarea se va orienta către înființarea de centre tip 

after – school, către  îmbunătățirea infrastructurii sociale - de exemplu  centre de zi, prin 



folosirea clădirilor rezultate din comasarea școlilor, care pot fi folosite în interesul 

comunităților. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane  

Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman  

R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.  

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului  

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  

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 

durata de școlarizare;  

Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

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

completările ulterioare;  

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice 

Hotararea Guvernului nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului – cadru 

din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice. 

Hotararea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor Programului National de Dezvoltare Rurala confinantate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de Stat  

Hotararea Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al 

documentatiilor terhnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

• Comunele/orasele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și 

infrastructură de tip after-school).  

 GAL 



Beneficiari indirecți – populația din teritoriul GAL 

Grup țintă: populația de etnie rromă din teritoriul GAL Populatia minoritara din 

teritoriul GAL și persoane aflate in situație de risc social/excluziune socială 

 5.Tip de sprijin 

 -  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 acţiuni eligibile si neeligibile 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:  

Investiții în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca 

parte componenta a unui proiect integrat (în situația în care este vorba de un proiect 

de renovare a unei clădiri publice); 

Infrastructura rutiera 

Proiecte care sprijina investitii in infrastructura de drumuti care asigura legatura cu 

principalele cai rutiere; 

 

Infrastructura apa/ apa uzata 

Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din 

aglomerări intre 2000 si 10.000 l.e.; 

 

Infrastructură educațională: 

înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural; Teritoriul GAL  

Infrastructură socială:  

• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural. 

  

 Investiții în active necorporale:  

• costurile generale ocazionate de cheltuielile cu renovarea de bunuri imobile și 

achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii 

pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd simpla achiziție  

Acțiuni neeligibile  

• Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub 

incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;  

• Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din 

aglomerări sub 2.000 l.e.;  

7.Condiţii 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 trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 
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prin măsură;  

 Investiția să se realizeze în spațiul rural;  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia;  

 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.;  

  Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master 

Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;  

 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul 

Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția 

de funcționare;  

 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod 

obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;  

Alte angajamente  

În situația în care comuna nu este membră a unei ADI de utilitate publică, înființată 

pentru asigurarea operării serviciului de apă/apă uzată, iar comuna optează pentru 

cedarea investiției către Operatorul Regional, cu acordul părților, Operatorul Regional va 

prelua investiția cu toate obligațiile contractuale ale beneficiarului FEADR. 

8. Criterii de selecţie 

- Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 

- Proiecte care sprijină investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura 

cu principalele căi rutiere 

- Proiecte care sprijina investitii in infrastructura de alimentare cu apa sau in 

reteaua de canalizare; 

- Proiecte care sprijina investitii in infrastructura educationala  

Se vor prioritiza proiectele care vizează zone în funcție de potențialul socio-economic 

de dezvoltare, proiecte care susțin  inființare de centre tip after – school, proiecte 

care vizează   îmbunătățirea infrastructurii sociale - de exemplu  centre de zi, prin 

folosirea clădirilor rezultate din comasarea școlilor, care pot fi folosite în interesul 

comunităților. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri și nu va depăși 4025.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 

care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de 

tip after-school) și nu va depăși 25.000 euro.  

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte atât generatoare cât și negeneratoare 

devenit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel: 

 90% pentru proiectele generatoare de venit; 

 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică; 

 100% pentru proiectele negeneratoare de venit; 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
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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.  

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 2 

Cheltuială publică totală: 50000 euro 

Populație netă care beneficiază de condiții de viață îmbunătățite -  populația teritoriului 

din GAL 600 locuitori  

Populațiea  de etnie rromă aferenta minoritatilor locale care beneficiază de servicii 

sociale de investitiile propuse prin sub-masură – 505 persoane 

 


