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FIȘA MĂSURII 

Dezvoltarea armonioasă a spaţiului rural – M8/6B 
 
Tipul măsurii: 

• INVESTIŢII  
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL: 
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin financiar pentru îmbunătăţirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement și 
culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică, inclusiv 
investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei și investiţii 
de uz public în informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară mică.  
Conform analizei SWOT teritoriul este caracterizat de deficienţe în infrastructura de bază, 
starea neglijată a spaţiilor publice, precum și a serviciilor locale de bază, infrastructură de 
sport deteriorată. Investiţiile sprijinite prin această măsură vizează satisfacerea unor nevoi 
ale comunităţii locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și sprijinirea 
creării unor noi locuri de muncă.  
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, turistic și de sport, amenajarea 
spaţiilor publice locale, îmbunătăţirea serviciilor locale de bază, creșterea siguranţei 
publice locale, investiţii în sisteme care utilizează energie regenerabilă reprezentând 
cerinţe esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii din teritoriu pot conduce la o incluziune 
socială, inversarea tendinţelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor 
rurale.  
 
Obiectivul de dezvoltare rurală contribuie la obţinerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiei comunităţii rurale, inclusiv crearea și menţinerea de locuri de 
muncă, conform  Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 
 
Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin amenajarea spaţiilor publice 
locale (de ex. parcuri, alei, spaţii de joacă pentru copii, pieţe de valorificare a 
produselor locale, etc.); 

 Îmbunătăţirea sălilor și terenurilor de sport; 
 îmbunătăţirea serviciilor publice locale și dotarea lor cu echipamente necesare; 
 îmbunătăţirea siguranţei publice prin înfiinţarea și/sau modernizarea reţelelor de 

iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere video; 
 îmbunătăţirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform 

specificului local(piste de biciclete, drumuri tematice, etc.); 
 utilizarea sistemelor care folosesc resurse de energie regenerabilă; 
 îmbunătăţirea infrastructurii și echipării instituţiilor educaţionale. 

 
Măsura contribuie la prioritatea P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 
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Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Inovare: 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este esenţial pentru dezvoltarea socio-economică 
a teritoriului. Funcţionarea Comitetului de Consultanţă Arhitecturală desemnat și 
contractat de GAL prezintă un element inovativ prin care beneficiarii, încă de la 
conceptualizarea proiectului, vor accesa consultanţă, oferită cu titlu gratuit.  

 Protecţia mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 
Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluţii care conduc 
la eficientizarea consumului de energie și sunt sprijiniţi și înfiinţarea sistemelor care 
utilizează sisteme regenerabile. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 
eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 
prezintă o bună soluţie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul 
procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul 
minim asupra mediului. 
 
Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 
Măsura este complementară cu măsura M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale și cu M9/6B 
Sprijinirea înfiinţării centrelor comunitare multifuncţionale și M7/6A Investiţii pentru 
ocuparea grupurilor marginalizate, unde sunt beneficiari direcţi autorităţile publice locale. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
Măsura se poate aplica sinergic cu măsurile: 

 M5/6A Înfiinţarea întreprinderilor neagricole; 
 M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole; 
 M7/6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate; 
 M9/6B Sprijinirea înfiinţării centrelor comunitare multifuncţionale; 
 M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale; 
 M11/6B Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societăţii civile. 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
La proiectarea investiţiilor cu construcţii se impune luarea în considerare a caracteristicilor 
arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea acestui criteriu de 
eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanţă gratuită oferită de Comitetul 
de Consultanţă Arhitecturală desemnat și contractat de GAL LEADER „Csík”. 
Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a investiţiilor prin utilizarea energiei 
regenerabile. Măsura încurajează proiectele cu impact micro-regional. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislaţie UE 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare. 
 
Legislaţie Naţională 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)  
Beneficiarii direcţi sunt: 
Entităţi publice 
  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri); 
Beneficiari indirecţi (grup ţintă): 
 populaţia locală; 
 întreprinderi și societăţi comerciale înfiinţate și/sau dezvoltate în teritoriu; 
 ONG-uri din teritoriu. 
 
5. Tip de sprijin  
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 
de investiţii. 

 
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile  
În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale și necorporale pentru: 
Investiţii în active corporale: 
• Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală; 
• Înfiinţarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale; 
• Înfiinţarea, modernizarea și/sau dotarea sălilor și terenurilor de sport; 
• Înfiinţarea și/sau extinderea reţelei publice de iluminat; 
• Înfiinţarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video; 
• Achiziţionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale; 
• Înfiinţarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public conform specificului local; 
• Înfiinţarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă; 
• Modernizarea (inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ. 
 
Investiţii în active necorporale: 
• construcţia sau renovarea de bunuri imobile și achiziţionarea de mașini și echipamente 

noi 
• onorariile pentru arhitecţi, ingineri și consultanţi, inclusiv studiile de fezabilitate, în 

limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcţii 
- montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd o simplă achiziţie. 

 



58 
 

7. Condiţii de eligibilitate  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau în incapacitate de plată; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 
• Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau judeţeană 

aprobată; 
• Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER „Csík”; 
• Consultarea prealabilă de către beneficiarii de proiecte încă de la începerea elaborării 

proiectelor a Comitetul arhitecţilor desemnaţi și contractaţi de GAL cu scopul luării în 
considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj.  

 
8. Criterii de selecţie  
• Proiecte realizate în parteneriat; 
• Proiecte cu impact micro-regional;  
• Solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 
• Solicitanţii care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri; 
• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă sau economisirea energiei. 
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Finanţarea maximă nerambursabilă a proiectelor de importanţă locală este 50.000 
euro/proiect, respectiv 200.000 euro/proiect pentru investiţii cu caracter micro-regional, 
din totalul cheltuielilor eligibile. 
Ponderea maximă a intensităţii sprijinului 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  

Domenii de 
intervenţie 

Indicator de monitorizare Valoare ţintă (2023) 

6B Populaţia netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite 

10.000 

specific Cheltuieli publice totale (Euro) 781.300 
specific Număr de beneficiari sprijiniţi 11 

 
 
 
  


