
FIȘA MĂSURII M 3.5 

 

 

Denumirea măsurii: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

CODUL Măsurii: M 3.5 

Măsura / DI: M 3.5 / 6B 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

                        □ SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

  

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra situației 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în teritoriul GAL 

Valea Tutovei şi Zeletinului, fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în raport 
cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii 3.5 se urmărește dezvoltarea structurilor pentru 
asigurarea serviciilor de învăţământ secundar/universitar şi distanţa relativ mare până la 
acestea; îmbunătățirea infrastructurii școlare, înființarea căminelor de bătrâni și a centrelor 
de copii. 
 
Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea instituțiilor publice locale: școli, 

dispensare comunale, cămine culturale sau alte obiective de interes social, este calea spre o 

dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și creșterea implicită a nivelului de trai. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

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

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 



Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3, M 3.4, (DI: 6B, 6A) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea in vedere rezolvarea problemelor identificate 

in analiza swot la nivel de GAL și vor imbunatati in final conditiile de trai si vor crea cadrul 

ideal pentru cresterea bunastarii celor care locuiesc in acest teritoriu. 

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor identificate 

in analiza SWOT in vederea eliminarii punctelor slabe si diminuarii sau contracararii 

amenintarilor. 

In Ghidul masurii se va preciza ca toate proiectele sa tina cont de specificul local si de 

nevoile identificate si transpuse in SDL. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

 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  

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

 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; 

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiarii direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Unități de cult conform legislației în vigoare. 
 



 
Beneficiarii indirecți: 
 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 

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 

 

Acțiuni eligibile: 

 Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 

recomandă;  

 Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

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

în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 Înființarea și/sau modernizarea și/sau dotarea unor unităților sociale acreditate conform 
legii, care pot depune cerere de finanțare si pe POCU pentru cheltuieli de funcționare; 

 Înființarea și/sau modernizarea și/sau dotarea serviciilor sociale acreditate conform legii 
din cadrul UAT-urilor. 

 Înființare/modernizare (inclusiv dotare) centre socio medicale comunitare. 

 
Acțiuni neeligibile: 

 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; 

 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; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

 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 prin 

măsură; 



 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

 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. 

 

8. Criterii de selecție 

 

 Gradul de acoperire a populației deservite; 

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială; 

 Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a 

zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potențialului 

socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri 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 100.000 euro. 

 

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

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. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de 

selecție, în limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 

 

 

 

 


