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Măsura M4 / 6B ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LA 

SCARĂ MICĂ (C.S. 4.5) vizează îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, a celor de agrement și infrastructurii aferente, la îmbunătățirea 

infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 

și al economisirii energiei). Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 6, 

DI 6B, contribuie în mod direct la diminuarea tendințelor de declin socio–economic, la 

îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și la stoparea fenomenului de depopulare 

din mediul rural, prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural și cel urban. 

Denumire măsurii ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII   

LA SCARĂ MICĂ 

Codul măsurii M4/ 6B 

Tipul măsurii    INVESTIȚII      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL 

Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este direct legată de existența unei 

infrastructuri rurale îmbunătățite, de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, a 

celor de agrement, ș.a., și reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității vieții, 

a sănătății și a potecției mediului pe teritoriul GAL DN Tulcea. 

Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. 

Măsura contribuie la îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, a celor de agrement și infrastructurii aferente, la îmbunătățirea 

infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 

și al economisirii energiei). 

Masura contribuie în mod direct la diminuarea tendințelor de declin socio –economic, la 

îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale, și la stoparea fenomenului de depopulare 

din mediul rural prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban așa 

cum rezultă din analiza SWOT. 

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

art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 

Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea 

infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și 

reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 

1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 
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Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale  

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

Art. 20  din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  

1.6.Contribuția la domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

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

Mediu și climă: Sprijinul acordat înființării / îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor 

locale de baza la scara mică,  în special  înființării și/ sau extinderii rețelei de iluminat 

public (în sensul reducerii consumului energiei) contribuie la utilizarea eficienta a 

resurselor regenerabile eficientizând astfel consumul de energiei electrica. De asemenea 

în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale investițiile în infrastructura de 

apă/apă uzată în sistem centralizat contribuie la îmbunătățirea calității apei potabile, 

reducerea  poluării mediului  printr-un control mai atent al consumului și a pierderilor de 

apă  și prin îmbunătățirea instalațiilor de colectare și tratare a apelor uzate. 

Inovare: Sprijinul acordat înființării/ îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor locale de 

bază  este esențial pentru o dezvoltare economico-socială din teritoriu GAL Dobrogea de 

Nord Tulcea. O infrastructură rutieră (turistică și culturală) îmbunătățită crește 

atractibilitatea în zonele rurale, încurajează spiritul antreprenorial permițând accesul în 

economia locală la serviciilor noi și a tehnologiilor inovatoare. 

 Măsura M4/ 6B contribuie la atingerea  obiectivelor din Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Obiectivului  Strategic 1: Consolidarea mediului, 

Pilonul I- Protejarea mediului- Obiectivul  sectorial 2 –Eficienta energetica  și  Obiectivului  

Strategic 2: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și 

protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele 

comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, 

Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare 

rurală. 

1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

-  

1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL 

-se asigură sinergia M4/ 6B cu măsurile M1/ 6B, M3/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura este relevantă față de SDL deoarece contribuie la îmbunătățirea infrastructurii 

rurale existente şi a serviciilor de bază la scară mică, astfel pe viitor zonele rurale putând 

concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată şi furnizarea unor condiții 

de viață adecvate. 

De asemenea se pune un mare accent pe eficientizarea energetică a investițiilor prin 

utilizarea energiei regenerabile. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;. 

• Legea nr. 241/2006, republicata 2013 a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare; 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare  



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

• OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

• Legea 134/2012 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie  

• OG 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali 

a surselor regenerabile de energie  

• Reg. (UE) nr. 1407/2013 ,Reg. (UE) nr. 1303/2013 ,Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg (UE) 

nr. 808/2014, Reg (UE) 215/2014, OUG 66/2011, OUG 49/2015. 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiarii direcți 

Entități publice: 

Unitățile adminitrativ  teritoriale și asociațiile acestora (ADI-uri) de pe teritoriu GAL 

Dobrogea de Nord Tulcea 

4.2. Beneficiari indirecți 

• Populația locală din teritoriu GAL Dobrogea de Nord; 

• ONG-uri din teritoriu; 

• Persoane fizice și juridice; 

Vizitatori/turiști. 

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

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 

6.1. AcȚiuni eligibile 

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile Reg (UE) nr.1303/2013, Reg (UE) 

nr.1305/2013, Reg (UE) 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor 

dispoziții tranzitorii, după cum urmează: 

- înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de 

sport) și spațiilor de agreement; 

- înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării 

energiei); 

- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere); 

- investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de 

deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare, etc.); 

- înființarea/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces 

către puncte de interes turistic/cultural/etc.); 

- înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat; 

- înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

(piețe agro-alimentare). 



6.2. Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile prevăzute, în art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 

7. Condiții de eligibilitate 

• Investiția prevăzută prin proiect trebuie sa fie realizată în teritoriul  GAL Dobrogea de 

Nord Tulcea.  

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la data ultimei plăți; 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia; 

• Investiția în apă/apă uzată trebuie să se realizeze în aglomerări umane cuprinse între 

2.000-10.000 le. În situații excepționale, poate fi acordat sprijin și pentru aglomerările 

cu mai puțin de 2.000 le,  în conformitate cu Master planurile de apă/apă uzată precum 

și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, numai sistemelor 

centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale. 

8. Criterii de selecție 

• Vor fi sprijinite proiectele cu grad mare de acoperire a populației deservite - 

proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării. 

• Vor fi sprijinite proiecte de investiții în sistemele de iluminat public cu eficientizarea 

consumului de energie electrică (surse alternative).  

• Vor fi sprijinite proiectele care vin în completarea altor proiecte cu finanțare 

europeană/națională. 

• Vor fi sprijinite proiectele care asigură accesibilizarea agenților economici, a zonelor 

turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

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

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este până la 100%, fără a depăși valoarea maximă de 100.000 80.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare specific LEADER: 
- Cheltuiala publică: 400.000 euro. 
Indicator de monitorizare specific DMI 6B: 

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 10.000 

de locuitori. 

Indicator de monitorizare specific GAL: 

Minim 4 UAT-uri sprijinite. 

 
 
 
 
 


