
FIȘA MĂSURII 05 – ”Dezvoltarea serviciilor de bază” 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea serviciilor de bază 

Codul  măsurii Măsura 05/6B 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

În urma analizei diagnostic din teritoriul GAL Poatra 
Apusenilor, una dintre prioritățile identificate la nivelul 
local a fost achiziționarea unor utilaje și echipamente 
necesare pentru dotarea serviciilor publice. Aceste investiții 
vor fi complementare investițiilor în infrastructura de bază, 
asigurând o dezvoltare durabilă și eficientă în teritoriu. De 
asemenea, păstrarea valorilor locale prin conservarea și 
valorificarea obiectivelor de patrimoniu natural și antropic 
sunt considerate priorități pentru teritoriul GAL. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

În conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, această 

măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală – 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 6 definit în cadrul SDL, și anume 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriu prin dezvoltarea 

serviciilor de bază și a serviciilor sociale pentru populație.   

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea P6, promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură 

contribuie la prioritatea P3 Îmbunătățirea calității vieții 

populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

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

1305/2013 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniile de intervenție DI 6B - 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Această măsură vizează sprijinirea proiectelor care propun 

investiții inovative și proiecte care vizează conservarea 

patrimoniului natural și antropic care au impact asupra  

mediului.  

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M5/6B se adresează autorităților publice locale sau 

IMM-urilor care pot beneficia de finanțare directă pentru 

investiții de utilitate publică, care duc la îmbunătățirea 

calității vieții în teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C,  M7/6B 



și M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile sunt 

complementare. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 05 este și sinergică cu măsurile M 02, M06, M 07, M 

08, contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Dezvoltarea serviciilor oferite populaței din mediul rural va duce la îmbunătățirea condițiilor 

de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii 

culturale şi naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile și creșterea 

atractivității mediului rural pentru populația tânără. În cadrul acestei măsuri vor fi 

prioritizate de asemnea, proiectele care propun tehologii inovative.    

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE - Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural 

pentru societate (Convenția Faro) din 13 octombrie 2005; Comunicarea Comisiei din 22 iulie 

2014, intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” (COM (2014) 

0477);  Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020); 

Legislație națională 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice,  Legea nr 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor , HG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Ordinul nr. 2260/2008 privind 

aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice,  Legea 

nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, OUG  nr. 66/ 2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;  

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; 

 Parteneriate  între solicitanții eligibili. 

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni eligibile 



 Achiziţionarea de utilaje, echipamente și dotări pentru serviciile publice; 

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport); 

 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile, ca 

investiție secundară a unui proiect; 

 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale;  

 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B şi 

natural din spaţiul rural, inclusiv achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi 

protecţia patrimoniului cultural; 

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B. 

 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

 Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

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

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare 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 finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și 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: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. 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; 
d. 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. 
e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform 
Cap. 14 și 15‐ PNDR. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la  

finalizarea acesteia. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul cooperării (număr de UAT de pe teritoriul GAL asociate în proiect) 

2. Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în vedere); 



3. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu;  

4. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL-

ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 75.000 
euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

10.  Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

6B 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

1.700 
locuitori 

IS Locuri de muncă create 4 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

 


