
                                                                   

 

 

 

  

Fişa Măsurii 322 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale” 

 

Sursa de 
finanţare 

nerambursabilă 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4 LEADER 

Obiectivele 
măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează  îmbunatăţirea condiţiilor 
de viaţă  pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de 
bază  şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul 
rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

Obiectivul specific vizează creşterea numărului de locuitori 
din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 

Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizeaza: 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 

-Îmbunătaţirea accesului la serviciile publice de bază pentru 
populaţia rurală 

-Creşterea numărului de sate renovate; 

-Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul 
rural sprijinite. 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „VALEA BAȘEULUI DE SUS” 

ORAȘ SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

Telefon: 0231.540.800, E-mail: office@valeabaseuluidesus.ro, www.valeabaseuluidesus.ro 



                                                                   

Tipul de 
servicii/acţiuni 

sprijinite 

- Înființarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru 
populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de 
sport, piste de biciclete);  
- Renovarea clădirilor publice (ex.primarii) si amenajări de 
parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc);  
-  Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din 
surse regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri 
publice);  
- Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor 
sociale precum centrele de îngrijire copii, batrâni şi persoane cu 
nevoi speciale;  
- Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv 
dotarea acestora;  
- Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a 
aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărti, 
materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi 
instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării 
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a 
proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu 
achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv 
costurile de instalare şi montaj.  
- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural - grupa B23 şi natural din spatiul rural 
(peşteri, arbori seculari, cascade etc.);  
- Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din 
spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi 
punerea acestora la dispoziţia comunităţii;  
- Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural.  
-Protejarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi 
istoric prin proiecte care să fidelizeze comunitatea faţă de 
importanţa deosebită a acestuia, atât din punct de vedere  
economic cât şi din punct de vedere social - educativ.  

 

 

 

 

Criterii de 
eligibilitate: 

• Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform 
definiţiei din PNDR iar beneficiarul se identifică într-una 
din categoriile de beneficiari definite; 

• Nu este permis  dubla finanţare a aceleaşi activităţi 
/investiţie din alte fonduri comunitare sau naţionale; 

• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 
autorizaţiile necesare investiţiei; 

• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul 
trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea 
socio-economic  a investiţiei; 

• Proiectul propus este în conformitate cu normele de 



                                                                   

mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă ) şi legislaţia în 
vigoare cu privire la normele de siguranţă în 
transport/energie; 

• Proiectele de investiţii în infrastructura de apă /apă  
uzată  vor trebui să  prezinte fie un aviz tehnico-
economic din partea operatorului regional acolo unde 
acesta exist, fie un aviz din partea consiliului judeţean 
prin care se dovedeşte şi conformitatea proiectului cu 
strategia regional / judeţean de apă /apă  uzată, iar în 
cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în 
situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de 
angajamentul autorităţilor locale de a asigura 
gestionarea şi mentenanţa investiţiei; 

• Investiţia să  respecte Planul Urbanistic General; 
• Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie 

să respecte / păstreze arhitectura specific  locală 
• Pentru investiţiile în infrastructura fizică  de bază, 

beneficiarii trebuie să  prezinte lista cu semnături ale 
locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice care 
au depus la primărie adeziunea privind necesitatea 
investiţiei şi angajamentul de racordare din surse proprii 
la reţeaua de apă/canalizare/gaze/energie electrică  sau 
acordul privind plata colectării de deşeurilor; 

Beneficiari 

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei 
naţionale în vigoare; 
Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare 
intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în 
infrastructura de apă /ape  uzate ; 
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două  
sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în 
vigoare; 
ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite 
conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau 
administrează  obiective de patrimoniu cultural/natural de 
interes local 

Intensitatea 
sprijinului 

• De până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit 

• De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele generatoare de profit 

Criterii de 
selecţie 

- Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investiţie similară ; 

- Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;.  
- Proiectele care se încadrează  într-o strategie de 

dezvoltare locală  sau judeţeană; 
- Proiecte integrate de investiţii; 
- Proiectele de investiţii în infrastructura de apă /ape  



                                                                   

uzate  în localităţile rurale între 2.000-10.000 de p.e. 
identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu 
sunt finanţate din POS Mediu; 

- Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care 
asigur  legătura cu principalele căi rutiere (drumurile 
judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport 
(feroviare şifluviale); 

- Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu 
apă  în zonele în care apa este insuficientă  sau în 
zonele care prezintă  incidenţă  ridicată  a perioadelor de 
secetă ; 

- Proiectele de investiţii în infrastructura de apă /apă  
uzată  pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat 
de poluare sau zonele în care apa freatică  prezintă  o 
concentraţie ridicată  de nitraţi ce afectează  sănătatea 
populaţiei; 

- Proiecte de investiţii în infrastructura social ; 
- Proiectele care promovează investiţii în scopul 

conservării specificului local şi a moştenirii culturale. 
- Proiecte ale caror solicitanti sunt reprezentati de tineri 

(au varsta de pana in 40 ani la data depunerii proiectului) 
- Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 
- Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma 

asociativa recunoscute conform legislatiei in vigoare 
Finanţare Alocarea financiara pentru masura 322 este de 200.000 euro.  

 


