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M04/6B – Infrastructura socială și economică europene 

 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M04 – Infrastructura socială și economică europene are ca principal scop 
dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin 
acoperirea activităților relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 
GALAȚI. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și 
inițiative conexe în ceea ce privește dezvoltarea condițiilor și calității serviciilor sociale. 
Mai mult, s-au înregistrat nevoi cu privire la dezvoltarea infrastructurii publice de servicii, 
astfel încât, această măsură vine in sprijinul dotării diverselor activități suport pentru 
infrastructura socială de servicii. Astfel, prin sprijinirea unor acțiuni sincronizate și 
integratede dezvoltare economică prin promovarea calității serviciilor se va aduce o 
contribuție semnificativă atât în ceea ce privește bunăstarea la nivel local cât și în ceea ce 
privește o soluție de dezvoltare stabilă care să diminueze nivelul migrației și să se 
îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor de pe raza teritoriului GAL-ului. Teritoriul 
GAL-ului este afectat de lipsa infrastructurii  și a serviciilor de bază sau de starea 
neadecvată a acestora. Aceste elemente contribuie la accentuarea decalajului dintre 
zonele rurale și cele urbane. Aceste elemente se constituie drept bariere în calea egalității 
de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor acoperite de GAL Eremia Grigorescu 
1863. Totodată, calitatea infrastructurii și a serviciilor determină emigrarea forței de 
muncă, în special a tinerilor către zonele urbane sau chiar în afara țării. 

Prin urmare, se impune crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a 
sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, acestea constituind elemente de bază pentru 
comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția 
mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de 
asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii locale competitive. 

În urma nevoilor identificate, prin intermediul acestei măsuri, se are în vedere 
înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă/apă 
uzată/tratare a apei reziduale și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, 
împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în 
comunităţile rurale. De asemenea, infrastructura educațională/socială nu are capacitatea 
de a susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a elevilor, iar infrastructura socială 
actuală nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai în teritoriu. Întâlnim un 
deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor antepreșcolari, 
respectiv un număr limitat al creșelor existente în rural. 

În ceea ce privește facilitățile de tip after-school pe teritoriul GAL-ului, accesul 
școlarilor la activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități 
recreative, se constată un deficit substanțial. De aceea, în cadrul măsurii se va sprijini 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în mediul rural, în vederea 
facilitării accesului la infrastructura educațională, precum și a accesului la servicii sociale 
și de îngrijire a copilului. 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin și prin Instrumentul de Redresare al 
Uniunii Europene (EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 
decembrie 2020. 
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De asemenea, contribuind la obiectivele EURI de redresare economică rezilientă, 

durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-
19 asupra dezvoltării rurale, sunt prioritizate activitățile de digitalizare la nivelul 
autorităților publice locale, activitățile de protecția mediului, precum și serviciile 
medicale. 

 
Obiectiv de dezvoltare rurală „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din 
Regulamentul1305 din 2013,art 4, lit c. 

 
Obiectivele specifice ale măsurii : 

 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în 
mediul rural. 

 Înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare 
cu apă/apă uzată/tratare a apei reziduale și a rețelei de drumuri de interes 
local. 

  Dezvoltarea infrastructurii educaționale/sociale. 

  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în mediul rural, în 
vederea facilitării accesului la infrastructura educațională cu profil agricol. 

  Susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei 
educaționale, de tip grădiniță; 

 infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și 

extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea 

accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare; 

Măsura contribuie la prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reduceri saraciei 
si a dezvoltarii economice in zonele rurale  din  Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor articolului 20 din Reg. (U.E.) 1305/2013 
Pentru fondurile alocate din EURI în cadrul acestei măsuri îi corespund obiectivele 

articolului 20, aliniatul 1, litera b) -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 și litera c) - infrastructura de bandă largă, 
inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă 
largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare, din 
Reg. (U.E.) 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzute in Reg. (UE) 1305/2013 
 
Obiective transversale 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Mediu şi climă 
În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune 

înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările 
climatice, investițiile în infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, vor 
contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme 
învechite precum și a poluării cauzate de încărcătura organică biodegrabilă din 
gospodăriile rurale. 
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Inovare 
Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, este esenţial pentru 

dezvoltarea economică a zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor 
din mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De 
asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de 
generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii 
şi dezvoltare în zonele rurale.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
Sinergia cu alte măsuri din SDL. 
 
Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece 

prin intermediul ei se va dezvolta infrastructura publică de servicii  
Impactul masurii este unul substantial datorita construcției, extinderii și/sau 

modernizari rețelei publice de apă, rețelei publice de apă uzată, rețelei de drumuri de 
interes local. Un impact semnificativ asupra teritoriului GAL-ului îl vor avea și înființarea și 
modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) 
instituțiilor de învățământ secundar superior, dar și înființarea și modernizarea (inclusiv 
dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school. 

 
Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (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 Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare 

 HG 226/2015 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 

 O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare 

 OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu 
modificările ulterioare 

 O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire 
a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în 
urma crizei provocate de COVID-19 
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 Regulamentul (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din 
FEGA în anii 2021 și 2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 
1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea 
regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea 
ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului 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, în ceea ce privește 
metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, 
stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și 
nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții 
europene, cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei 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, cu 
modificările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării,aprobată  cu modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 cu modificările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/30.06.2020 privind 
stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară 
a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în 
contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei COVID-19. 

 Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei măsuri 

  
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți  
- Entități publice: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și 

comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare. 
- ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000. 
-  
Beneficiari indirecți 
Populația teritoriului GAL-ului 
Mediul de afaceri local 
Grupurile vulnerabile 
 
Tip de sprijin  
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv; 
Plați în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare, sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 
cu Articolul 45 si 63 din Regulamentul U.E. 1305/2013 

 
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile 
Cheltuielile eligibile sunt: 
Pentru proiectele finanțate prin FEADR: 
Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de 
apă/apă uzată : 
• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități 

rurale; 
• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în 

localități rurale; 
• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 
Proiecte care vizează investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente: 

• amenajări trotuare și alei pietonale de interes local; 
• dotarea/modernizarea serviciilor existe la nivelul primăriei cu utilaje și 

echipamente; 
• achiziții sisteme de monitorizare video; 
• reabilitare, modernizare și dotare piețe agroalimentare. 
Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială/medicală: 
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor; 
• extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 

superior și a școlilor profesionale în domeniul agricol; 
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• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii 

de tip after-school; 
• investiții pentru petrecerea timpului liber și practicarea sporturilor individuale și 

de echipă; 

 Modernizarea, reabilitarea și dotarea clădirilor folosite pentru activități în  
domeniul asistenței sociale și educative. 

• modernizare/extindere și/sau dotare iluminat public, folosind energie 
regenerabilă; 

Pentru proiectele finanțate prin EURI: 
• amenajare și/sau dotare centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinții și 

copii vulnerabili, integrare-reintegrare socială; 
• modernizarea și/sau dotarea cabinetelor medicale cominitare cu aparatură 

modernă în vederea prevenirii bolilor pandemice, post-pandemice și altor probleme 
medicale neașteptate; 

• dotarea instituțiilor publice cu echpamente IT și software performante pentru a 
putea oferi servicii de calitate cetățenilor; 

• Dotarea și amenajarea cabinetelor școlare; 
• Achiziții intangibile: achiziție software, brevete, licențe, mărci, drepturi de 

autor. 
Costuri generale de proiect (consultanță, proiectare etc) 
 
Cheltuieli neeligibile: 
• Contribuția în natură; 
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 
 
Condiții de  eligibilitate 
• 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; 
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 
prin sub-măsură; 
• Investiția să se realizeze în spațiul rural; 
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții; 
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al acesteia; 
• Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități 
rurale; 
• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master 
Planurile aprobate pentru apă/apă uzată; 
 
Criterii de selecție 
- Proiecte care vizează diversificarea serviciilor populației (ex. piețe, terenuri de 

sport) – 15 pct; 
- Proiecte care contribuie la creșterea capacității serviciilor publice de interes 

local – 20 pct; 
- Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă – 5 pct; 
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- Proiecte infrastructura  de drumuri asigură legătura cu principalele căi rutiere, 

maxim 15 pct: 

 cu drumuri naționale – 15 pct; 

 cu drumuri județene – 10 pct. 
- Proiecte care se implementează în localități, inclusiv orașe, cu grad de sărăcie 

ridicat, maxim 15 pct, astfel: 

 localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rată sărăcie >55%) – 15 pct; 

 localităţi cu grad de sărăcie mediu (rată sărăcie 40%-55%) – 10 pct; 

 localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rată sărăcie<40%) – 5 pct. 
- Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care 

apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată perioadelor 
de secetă – 10 pct; 

- Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare, maxim 20 pct: 

 Peste 6.499 – 20 pct; 

 5.500 – 6.499 – 18 pct; 

 4.500 – 5.499 – 16 pct; 

 3.500 – 4.499 – 14 pct; 

 2.500 – 3.499 – 12 pct; 

 1.500 – 2.499 – 10 pct; 

 Sub 1.500 – 8 pct. 

  
Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea totală alocată acestei măsuri este de 1.179.072,00 euro, respectiv: 
- valoarea alocată din FEADR, 1.057.694,86 euro; 
- valoarea alocată din EURI, 121.377,14 euro. 
Valoarea eligibila pentru un proiect pe aceasta măsura trebuie sa fie cuprinsa intre 

minim 10.000 euro si maxim 60.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit 
și pentru investițiile generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% pentru investiții 
generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro/proiect. 

 
Indicatori de monitorizare  
Nr minim proiecte finanțate: minim  5 
Nr de echipamente/dotări: minim 2 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructurii îmbunătățite: minim  

1400 
 

 

 

 

 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de baza ale măsurii, urmând ca 

în perioada de realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile 

necesare accesării, implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această 

măsura. 

 


