
 
 

    
 

 

Fișa Măsurii M5/6B:,,ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ  ȘI A SERVICIILOR,                                      
CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LOCAl” 

                        Grupul de Acţiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
                        Adresa: Focșani, Str. Slt. Erou Ghe. Potop nr. 7 , jud. Vrancea 
                        Telefon/fax: 0337/401.590 
                        e-mail : tinutulvieisivinului@gmail.com 
                        http://www.tinutulvieisivinului.ro 

 

MĂSURA M5/6B 

ÎMBUNÂTÂȚIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI A SERVICIILOR, CONSERVAREA ȘI 
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LOCAL 

FIȘA MĂSURII 
 
Codul măsurii -  Măsura M5/6B 
Tipul măsurii:     »     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  
 
 
 
1.1Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

În urma consultării partenerilor Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, s-a conturat 
necesitatea finanțării cu prioritate a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și 
economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte pozitive, pe 
termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/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) și investiții de uz public.  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu, 
conservarea si valorificarea patrimoniului cultural, reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 
calităţii vieţii. Toate acestea pot conduce la  inversarea tendințelor de declin economic și social și 
de depopulare a teritoriului.Totodată, lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în 
creșterea atractivității teritoriului și dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de 
zonele în care infrastructura locală și serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 

Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de 
asemenea, creşterea atractivității teritoriului.O mai bună recunoaștere și protecţie a moştenirii 
culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele 
în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a 
emigra către zonele urbane. 

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă 
și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă 
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subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 
 
Legătura măsurii cu nevoile: 
Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi identificate la 
nivelul teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 
 N1 Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al acesteia; N9 
Promovarea produselor agro-alimentare locale și crearea/amenajarea unor piețe de desfacere a 
produselor locale; N10 Crearea de structuri asociative  între producători, antreprenori, autorități  
publice locale care sa aducă beneficii socio-economice pentru populația locala; N11 Modernizarea 
infrastructurii de bază, îmbunătățirea siguranței publice și a comunicării instituționale, 
crearea/modernizarea infrastructurii de agrement și recreere; N12 Diversificarea și specializarea 
serviciilor sociale și creșterea implicării actorilor sociali în infrastructura socială; N13 Creșterea 
accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale; N14 Renovarea 
satelor și păstrarea patrimoniului cultural al teritoriului; N15 Conștientizarea și informarea 
populației asupra mediului și necesitatea adaptării la schimbările climatice. 
 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală:Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice; 
 (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 
crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

 
1.3  Obiective specifice ale măsurii M5/6B: 

- Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv în 
domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei, 

- Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației locale, 
inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente, 

- Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si 
echipamente necesare, 

- Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării, 
- Îmbunătăţirea învăţământului tehnic/agricol din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea prin 

dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice, utilizate exclusiv în 
scop didactic pentru calificarea în aceste domenii, 

- Transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în 
apropierea asezărilor rurale în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a teritoriului, 

 
 
 
 
 
 

mailto:tinutulvieisivinului@gmail.com
http://www.tinutulvieisivinului.ro/


 
 

    
 

 

Fișa Măsurii M5/6B:,,ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ  ȘI A SERVICIILOR,                                      
CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LOCAl” 

                        Grupul de Acţiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
                        Adresa: Focșani, Str. Slt. Erou Ghe. Potop nr. 7 , jud. Vrancea 
                        Telefon/fax: 0337/401.590 
                        e-mail : tinutulvieisivinului@gmail.com 
                        http://www.tinutulvieisivinului.ro 

 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 
 P5  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 
 
1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale alin. (1) lit. b, d, e, g 
 
1.6  Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B) –Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale. 
 
 Măsura contribuie secundar la Domeniul de Intervenție: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei rurale. 
 
 1.7  Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă 
În vederea dezvoltării durabile a comunităţilor din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea în 
sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind 
schimbările climatice, măsura îşi propune finanţarea de acţiuni în domeniul energiei din surse 
regenerabile și al economisirii energiei. 
 
Inovare 
Intervențiile propuse în cadrul măsurii privind modernizarea sistemului de iluminat public,  prin 
înlocuirea sistemului de iluminat tradițional cu sisteme moderne cu un consum redus de energie 
(led -uri), constituie un element de inovativitate la nivelul teritoriului. 
 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M5/6B este realizată cu alte măsuri prevăzute 
în SDL, astfel măsura M5/6B se adresează beneficiarilor direcți/indireți (în calitate de beneficiar 
final ) pe măsurile  M4/6B, M6/6B, M8/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinlui Vrancea. 
 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
- Prin SDL se propun 4 măsuri distincte (M1/2A, M2/2B, M3/6A, M5/6B) care împreună contribuie la 
realizarea priorității  P5. 
- Prin SDL se propun 6 măsuri distincte ( M3/6A, M4/6B ,M5/6B, M6/6B, M8/6B și M9/1A) care 
împreună contribuie la realizarea uneia dintre prioritățile strategiei P6. 
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2.Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul 

Viei și Vinului Vrancea care acoperă o parte dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale 
şi a creşterii nivelului de trai al acesteia, modernizarea infrastructurii de bază, îmbunătățirea 
siguranței publice și comunicării instituționale, crearea/ modernizarea infrastructurii de agrement  
și recreere, renovarea satelor și păstrarea patrimoniului cultural, creșterea accesului populației la 
informare, servicii sociale culturale si educationale; modernizarea rețelelor de iluminat public 
și/sau instalarea sistemelor de supraveghere video; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin 
această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu 
nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
   
 3.Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013. 
Legislație națională: Legea nr. 215/2001. 
 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 

- Beneficiari direcți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M4/6B, M6/6B, M8/6B din cadrul 
SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare 
- Unitati de cult  
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI) 
- ONG-uri  

 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Beneficiari indirecți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M4/6B, M6/6B, M8/6B din 

cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
- Populația locală 
- Potențiali investitori în teritoriu 
 
5.  Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al 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, numai în cazul proiectelor de investiții. 
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6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Actiuni eligibile 
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe 

locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități publice 

și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor 

(sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și alte clădiri de 
utilitate publică);   

- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
 
6.2. Actiuni neeligibile 
a) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 
aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 
ani, de la ultima plată; 
- Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 
- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
- Investiția  va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 
 
 
8.  Criterii de selecție 
- Proiecte realizate în parteneriat; 
- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului  
- Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă; 
- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 
- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
- Investiția face parte dintr-o strategie de dezvoltare regională sau  locală. 
- Se Vor prioritiza proiectele ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia 
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de finantare direct sau ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M4/6B, M6/6B,M8/6B din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea  
 
 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 
200.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 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. 
 
Justificarea intensității sprijinului: 
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea intensității 
sprijinului in limita maximă prevăzută în Regulamentului 1305/2013 sunt: 
- Specificul local reprezentat de numărul  de UAT-uri partenere ; 
- Accesul public ridicat la rezultatele proiectului; 
- Valoarea adaugată a investitiilor aferente măsurii care vor contribui la cresterea calitatii vietii 

locuitorilor din teritoriu cu efecte socio-economice pozitive pe termen lung. 
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă create – 1  
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 20. 000 
Numar beneficiari sprijiniti:15 
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