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Măsura 413-322 

(corespondent Măsura 322 - PNDR) 

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

Obiectiv Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este 

indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente 

și a serviciilor de bază. 

Obiectivul acestei măsuri vizează îmbunătăţirea 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. 

Implementarea ecestei măsuri este necesar pentru dezvoltarea 

teritoriului, protejarea patrimoniului cultural și creșterea nivelului de 

trai al populației. 

Din analiza teritoriului şi dezbateri publice a rezultat un deficit în cea 

ce priveşte dezvoltarea serviciilor de bază în localităţiile din teritoriu.  

Descrierea 

intervenţiei 

– domeniul 

de acoperire 

al măsurii :  

Sprijinul pentru aceasta măsura vizează investiţii în spaţiul rural 

pentru: 

• Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

• Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază în special în 

domeniul sanitar şi social pentru populaţia rurală; 

• Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din 

spaţiul rural 
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Sinergia cu 

alte acțiuni 

 

Beneficiari - Autorităţile publice şi asociaţiile acestora 

- Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau 

adminstreză obiectivele de patrimoniu cultural sau natural 

- Microîntreprinderi 

- ONG-uri 

- Aşezăminte culturale şi instituţii de cult 

- Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau 

administreaza obiective de patrimoniu cultural/natural de 

interes local 

Finanțare Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 

• de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit 

de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele generatoare de profit 

Criterii de 

selecție 

La selecție vor  avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

- se adresează mai multor comune 

- sunt amplasate în zone defavorizate 

- se adresează unor probleme de mediu 

- promovează tradițiile și specificul local 

-acțiuni inovative 

-creează locuri de muncă 

- promovează specificul local, tradițional și cultural 
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Acțiuni 

eligibile 

• Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru 

populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri 

de sport, piste de biciclete); 

• Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de 

parcări, pieţe, spaţii 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, bătrâni şi persoane 

cu nevoi speciale; 

• Investitii în construcţia de gradiniţe noi pentru copii, inclusiv 

dotarea acestora; 

• Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public 

pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie 

nu este atractivă pentru companiile private dar care este 

indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării 

unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de 

autobuz; 

• Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile 

publice (de dezăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac 

parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 

• Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a 
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aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, 

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 și conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural - grupa B72 și natural din spațiul rural 

(peșteri, arbori seculari, cascade etc.); 

• Studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din 

spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și 

punerea acestora la dispoziția comunității; 

• Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural. 

Indicatori Indicator Ținta 

2007-

2013 

Realizare • Număr de comune sprijinite 22 

 • Volumul total al investitiilor 880000 

Rezultat Populatia din mediul rural ce beneficiaza de servicii 

îmbunatatite (mii persoane) 

10000 

 Numarul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite 10 

 Numarul de proiecte ce abordeaza probleme de mediu 7 
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 Numarul de proiecte implementate in parteneriat sau de 

forme de asociere 

19 

 Proiecte ce cuprind actiuni inovative 3 

 Locuri de munca create 10 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

22 40,700 895,400 € 701,994 € 175,498 € 17,908 € 

 


