
FIȘA MĂSURII  

Dezvoltareasatelor 

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M7 / 6B 

 

Tipul măsurii: 

☒ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Nivelul scăzut al infrastructurii de bazăla nivelul teritoriului  GAL Valea Someșului are 

o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor,dar și asupra nivelului de dezvoltare 

economică a teritoriului. Astfel, la nivelul teritoriului rețeaua de apă potabilă are o lungime 

totală de 425,5 km, însă sunt 3 localități unde nu există rețea de apă. Rețeaua de canalizare 

a localităților din teritoriu are o lungime totală de 25,8 km, însă în 13 comune nu există rețea 

de canalizare. De asemenea, există și rețea de gaz cu o lungime totală de 224,9 km, dar care 

nu acoperă toate localitățile ci doar 9 dintre ele. Lungimea totală a drumurilor comunale este 

de aproximativ 345 km din care 129 km sunt de drum asfaltat. În ceea ce privește 

infrastructura de sănătate, există un număr de 30 de cabinete și dispensare medicale umane, 

în proporție de 80% reabilitate în care își desfășoară activitatea un număr de 25 de medici. De 

asemenea, pe teritoriu există și 23 de cabinete stomatologice în care își desfășoară 

activitatea 16 medici stomatologi.  

Pe teritoriul GAL Valea Someșului infrastructura educațională este reprezentată de 

51 de școli și grădinițe funcționale cu o populație școlară totală de 4.911 copii din care un 

număr de 3742 elevi, și un număr de 1.169 preșcolari. 

 Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii 

aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei), investiții de agrement de uz public. Măsura 

vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.  

 Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa 

unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 

agrement, social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de 

agrement, social, socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 

calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, precum și la reducerea tendințelor 

de depopulare a zonelor rurale. 

 



 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (3) 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiectiv specific  al măsurii: îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin 

realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura 

de agrement. 

 Măsura contribuie la prioritatea(6) promovarea incluziunii sociale,a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5,  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură 

la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei, (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor recreative și culturale, și a infrastructurii 

aferente, (e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică și g)investiții orientate spre transferul activităților și 

transformarea clădirilor saua a altor instituții aflate în interiorul sau apropierea așezărilor 

rurale,în scopul imbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

 

Măsuracontribuie la obiectiveletransversale ale Reg. 1305/2013: 

 Inovare: 

Măsuraaduceinovare la nivel de teritoriuprinîmbunătățireaserviciilor locale 

oferitepopulațieișiprinîmbunătățireainfrastructuriiexistente, 

precumșiprincreareaunorfacilităținoipentrupopulațiarurală. 

 Protecțiamediuluișiatenuareaschimbărilorclimatice: 

Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă este un criteriu de 

selecție. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea consumului de energie 

provenite din surse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței energetice. Reducerea 

consumului de energie în clădiri prin măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea 

cât mai largă a energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare se va planifica cu 

precădere utilizarea de materiale cu impact minim asupra mediului. 

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  



Măsura M7/6B este complementară cu măsura M6/6B deoarece beneficiarii direcți ai 

măsurii M7/6B sunt beneficiari direcți ai măsurii M6/6B. Beneficiarii direcți ai măsurii 

M7/6B sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M2/2A, M3/3A și M5/6A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M7/6B este sinergică cu măsurile M5/6A și M6/6B deoarece contribuie la aceeași 

prioritate principală ( Prioritatea 6 ).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de 

îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază. Infrastructura și serviciile de bază 

neadecvate consituie principala piedică în calea dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.  

  Măsura vine în sprijinul unităților administrativ teritoriale de pe teritoriul GAL Valea 

Someșului prin crearea unui cadru larg de investiții publice care să deservească o parte cât 

mai mare a populației. Impactul așteptat în urma implementării măsurii este legat de 

îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor teritoriului precum și diminuarea discrepanțelor 

dintre mediul rural și cel urban generat de inechitatea privind oportunitățile de dezvoltare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) 1303/2013 

Regulamentul (UE) nr.808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013 

 

LegislațiaNațională 

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

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 263/2007  privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  

Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entitățipublice 



 autorităţipublice locale şiasociaţiileacestora 

 

Beneficiariindirecți (grupțintă): 

 Populațialocală 

 Agențieconomici din teritoriu ( inclusivfermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D) 

 ONG-uri din teritoriu 

 Parteneriateconstituitepentruimplementarealanțuluiscurtși a 

constituiriiformelorasociative.  

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursareacosturiloreligibilesuportateșiplătiteefectiv 

 Plățiînavans, cu condițiaconstituiriiuneigaranțiibancaresau a 

uneigaranțiiechivalentecorespunzătoareprocentului de 100 % din valoareaavansului, 

înconformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei; 

 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente; 

 investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau 

al creșterii performanței de mediu a așezării respective. 

Acțiuni neeligibile:  

    acțiuni care nu vizează crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scară mica, crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente 

 

7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

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

Investițiasă se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ValeaSomeșului; 

Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 



Investiția trebuie să fie încorelare cu strategia de dezvoltare locală și/saujudețeană 

aprobată; 

Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia. 

 

8. Criterii de selecție  

 

Proiecte care deservescunnumărcâtmai mare de locuitori 

Proiectulpresupuneinvestițiiînproducereașiutilizareaenergiei din resurseregenerabile 

Solicitantul nu a maiprimit anterior sprijincomunitarpentruacelași tip de investiție 

Proiecte cu impact micro-regional 

Investițiastimuleazămediul local de afaceri 

 

Criteriile de selecțievor fi detaliatesuplimentarînGhidulSolicitantuluișivorrespectaprevederile 

art.49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărindsăasiguretratamentulegal al solicitanților, o 

maibunăutilizare a resurselorfinanciareșidirecționareamăsurilorînconformitate cu 

prioritățileUniuniiînmaterie de dezvoltarerurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalulcheltuieliloreligibileeste de 

100%pentruoperațiunigeneratoare de venit cu 

utilitatepublicășioperațiuninegeneratoare de venit,și nu vadepășivaloarea de200.000 

50.000 euro/proiect. 

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare  

6B Populația netă care beneficiază 
de servicii  / infrastructuri 
îmbunătățite  

41.072 locuitori  

1A Cheltuielile publice totale 1.000.000 euro  

6B Numărul de beneficiari sprijiniți 20 

 

 

 

 


