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Denumirea măsurii: Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural si natural 
 
CODUL Măsurii - Măsura 9 / 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  

Măsura va contribui la renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-
Gutâi, îmbunatatirea si extinderea serviciilor locale de bază destinate economiei și 
populației locale din teritoriu şi la punerea în valoare a patrimoniului cultural si 
natural, prin: 
-îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor locale de bază inclusiv a celor de agrement 
și culturale 
-îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei 
din surse regenerabile și al economisirii energiei)  
-investiții de uz public în informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară 
mică 
-investiţii în infrastructura educaţionalã 
-dezvoltarea şi îmbunătățirea infrastructurii societãţii civile 
-păstrarea, menținerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural, acțiuni de 
sensibilizare asupra mediului  
-achizitia de soft, brevete, mărci, dezvoltarea de softuri pentru toate domeniile aferente 
dezvoltării rurale (turism, administraţie, educație, mediu, social, economic, cultural etc.) 

Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale identificate prin 
analiza diagnostic si analiza SWOT, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, 
precum și crearea unor noi locuri de muncă.  
Dezvoltarea socio-economică a teritoriului este indispensabil legată de existenţa unei 
infrastructuri dezvoltate, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 
agrement, social, socio-medicale și culturale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea acestei 
infrastructuri este esenţială pentru creşterea calităţii vieţii în teritoriul rural vizat care 
contribuie la incluziunea socială a membrilor comunițății.   
În teritoriul GAL Mara-Gutâi, organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea 
activităților culturale, sociale, de sport și de tineret, completând activitatea autorităților 
locale. Sprijinirea acestora, creșterea responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale 
și în dezvoltarea comunității rurale este foarte importantă în privința incluziunii sociale și 
a prevenirii depopulării zonelor rurale. Activitatea ONG-urilor locale poate fi îmbunătăţită 
și susținută prin încubare în centre de resurse ale societății civile contribuind la 
dezvoltarea viabilă și sustenabilă în mediul rural.  
Patrimoniul cultural şi natural sunt componente de bază pe care este cladită dezvoltarea  
teritoriului GAL Mara-Gutai. Ca urmare, este esențială valorificarea durabilă ale acestora și 
demararea unor acțiuni de conservare pentru elemente patrimoniale purtătoare de 
identitate care devin vulnerabile sau amenințate cu dispariția. Patrimoniul cultural va fi 
păstrat prin promovarea utilizării de materiale, tehnici bazate pe tradiția și;  



Această măsură susține păstrarea și restaurarea patrimoniului cultural construit prin 
utilizarea de tehnici și materiale tradiționale. Pentru valorificarea durabilă a acestora se 
are în vedere explorarea potențialului lor pentru aplicațiile contemporane și o creștere a 
gradului de conștientizare în special în rândul tinerilor cu privire la valoarea patrimonială 
ale acestora (accesibilizare, interpretare, implicare în acțiuni).   
 
Dezvoltarea infrastructurii turistice la scară mică prin această măsură, va contribui la 
dezvoltarea turismului soft cu caracteristicile sale de bază puternice: produs specific la 
nivel local, proprietate locală și forța de muncă, legăturile de afaceri locale, afinitățile 
social-culturale, impact negativ limitat asupra mediului. 
 
Dezvoltarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor este importantă pentru teritoriul 
GAL Mara-Gutâi, în urma întâlnirilor din teritoriu există idei de proiecte identificate;  acest 
obiectiv ajută la dezvoltare şi la sistematizarea activităţilor, contribuind la sporirea 
accesibilităţii şi calităţii TIC în teritoriul LEADER acoperit de GAL Mara-Gutâi. 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

 Îmbunătățirea şi extinderea serviciilor locale de bază pentru populaţia din teritoriul 
GAL Mara-Gutâi; 

 Creşterea numărului de localităţi renovate; 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice 

locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, etc.); 
 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei 

regenerabile; 
 Îmbunătățirea infrastructurii la scară mică;  
 Consolidarea societății civile prin participarea activă în dezvoltarea comunității; 
 Încurajarea utilizării durabile a patrimoniului cultural şi natural; 
 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu sprijinite; 
 Îmbunătăţirea competenţelor digitale şi sporirea conţinutului digital şi a 

infrastructurii TIC; 
 Creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi turiştilor; 
 Menținerea de locuri de muncă; 
 Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
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, secundar la 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare, 
protecția mediului  
Va fi încurajatã: 
-îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile şi  
-utilizarea durabilã a patrimoniului cultural şi natural. 
O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din teritoriul GAL 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 teritoriu. 
 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
M5/4A  Investiții nonproductive în zone Natura 2000 
M6/6A   Înființarea de activități nonagricole 
M7/6A   Dezvoltarea micilor afaceri și turismului 
M8/6B  Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

M6/6A   Înființarea de activități nonagricole 

M7/6A   Dezvoltarea micilor afaceri și turismului 
M8/6B    Crearea șă dezvoltarea infrastructurii sociale 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a 
caracteristicilor arhitecturale. Se pune accent pe  eficientizarea energetică a investițiilor 
prin utilizarea energie regenerabilă, acesta fiind unul dintre criteriile de selecție.  

Sprijinirea organizațiilor societății civile și înființarea centrelor de resurse ale 
societății civile reprezintă o abordare integrată prin care organizațiile societății 
civile pot induce dezvoltarea viabilă și sustenabilă a teritoriului si a comunitatii.  
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 
1407/2013 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
Beneficiari direcţi:  

 Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
 ONG-uri, Așezăminte culturale şi Unităţi de cult 
 Parteneriate public-private 
 Persoane juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplicã pentru protejarea 
patrimoniului cultural de interes local şi/sau al patrimoniului natural 

Beneficiari indirecţi: 
 populația locală, minorităţi, inclusiv minoritatea romă 
 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 
 ONG-uri din teritoriu 

 
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: 



 
Acţiuni eligibile: 

 Înființarea, amenajarea şi/sau extinderea spațiilor publice de agrement/recreere 
pentru populația din teritoriul GAL 

 Înființarea, amenajarea şi/sau extinderea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, 
terenuri de joc, sãli şi terenuri de sport,etc.); 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 
(ex. piețe de valorificare a produselor locale, spaţii pentru organizarea de târguri, 
etc.); 

 Dotarea serviciilor publice locale; 
 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 
 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de 

uz public conform specificului local; 
 Modernizarea, extinderea, renovarea clădirilor publice ( ex. primării) şi amenajări 

de parcări  
 Investiţii pentru cresterea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei 

regenerabile 
 Investiţii de renovare, modernizare şi dotarea aferentă a așezămintelor culturale 
 Restaurarea, consolidarea şi conservarea patrimoniului construit la scară mică  
 Acțiuni de inventar pentru siturile de patrimoniu cultural / naturale 
 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural 
 Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzică, folclor, etnologie 
 Înfiinţarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății 

civile 
 Activități de informare și sensibilizare, de exemplu centre de vizitatori în ariile 

protejate, acțiuni de publicitate, interpretare și trasee tematice 
 Achiziţia de echipamente IT,  de soft, brevete, marci, dezvoltarea de soft pentru 

toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administraţie, turism, educaţie, mediu, 
social, economic, cultural etc.) 

 

Investiții în active necorporale: 
 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 
activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 
fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele 
care prevăd o simplă achiziție. 

 
Acţiuni neeligibile: 

 Cumpărarea de teren şi/sau de imobile 
 Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care au ca 

obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic 
 
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 trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 



 Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Mara-Gutai; 

8. Criterii de selecție: 
 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional;  
 Proiecte care contribuie la conservarea obiectivelor de patrimoniu; 

 Proiecte care contribuie la valorificarea produselor locale; 
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
 Mediu: proiectul pãstreazã şi valorificã patrimoniul natural, proiectul vizeazã 

reducerea consumului de energie, proiectul valorificã energii regenerabile; 
 Inovare: proiectul este o idee nouã în teritoriu 

 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 
al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea maximã nerambursabilã aferentă unui proiect va fi de maxim 22.582 Euro. 
În funcţie de alocarea disponibilã pe Mãsurã, suma maximã va fi publicatã în Apelul de 
selecţie proiecte. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
Număr de localităţi sprijinite 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 
Populație netă care beneficiază de servicii TIC  
Cheltuieli publice totale 

 


