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5.3.3.2. M sur  privind îmbun t !irea calit !ii vie!ii în zonele rurale 

 

 

Motiva ia sprijinului 

Zonele rurale din România prezint  o deosebit  importan!  din punct de vedere economic, social "i 
din punct de vedere al dimensiunii lor, diversit !ii, resurselor naturale "i umane pe care le de!in. 

Dezvoltarea economic  "i social  durabil  a spa!iului rural este indispensabil legat  de îmbun t !irea 
infrastructurii rurale existente "i a serviciilor de baz . Pe viitor zonele rurale trebuie s  poat  concura 
efectiv în atragerea de investi!ii, asigurând totodat  "i furnizarea unor condi!ii de via!  adecvate "i 
servicii sociale necesare comunit !ii. 

(i) Infrastructura fizic! de baz! 

Renovarea "i dezvoltarea satelor reprezint  o cerin!  esen!ial  pentru îmbun t !irea calit !ii vie!ii,  
cre"terii atractivit !ii "i interesului pentru zonele rurale. Pentru îmbun t !irea calit !ii vie!ii, un factor 
determinant îl constituie modernizarea "i extinderea infrastructurii fizice rurale de baz! care 
influen!eaz  în mod direct dezvoltarea activit !ilor sociale, culturale "i economice "i implicit, crearea 
de oportunit !i ocupa!ionale. 

Infrastructura de drumuri  

Potrivit analizei situa!iei existente, expus  în PNS, infrastructura de drumuri din mediul rural, 
deserve"te doar 3/5 din popula ia rural!, iar mare parte din aceast  infrastructur  este 
impracticabil  pentru traficul rutier (doar 3,41% din drumurile comunale sunt modernizate) mai mult 
de 25% dintre comune neputând utiliza drumurile în perioadele cu precipita!ii.  

Alimentarea cu ap! "i tratarea apelor uzate 

Accesul la re eaua public! de alimentare cu ap! al popula!iei rurale este redus (1/3 din popula!ia 
rural  are acces la acest sistem), iar în ceea ce prive"te accesul la sistemul de canalizare situa!ia este 
"i mai critic , doar 10% din num rul de locuitori beneficiaz  de re!eaua public  de canalizare. În mod 
evident, aceste aspecte afecteaz  s n tatea "i bun starea familiilor din comunit !ile rurale. 

Alimentarea cu energie electric!/termic!/gaz/de"euri 

Lipsa conect!rii la re!eaua public  de furnizare a energiei electrice, înc  mai reprezint  o 

problem! a spa!iului rural în localit !ile izolate sau cu grad mare de r spândire unde în prezent 1.772 
de localit !i (sate) sunt numai par!ial electrificate iar 121 de localit !i (sate) nu au înc! un sistem 

public de electrificare instalat.(Sursa MIRA, 2007)  

În ceea ce prive"te alimentarea cu gaze naturale, din totalul localit !ilor rurale doar 571 sunt racordate 
la acest sistem, iar serviciile de alimentare cu energie termic  sunt limitate – doar 0,5% din totalul 
energiei termice este distribuit  în zonele rurale – astfel încât la nivel na!ional, numai 26 de localit !i 
rurale beneficiaz  de servicii de termoficare (Prelucrare date INS 2005). 
 

M!sura Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun!t! irea serviciilor de baz! pentru 

economia "i popula ia rural! "i punerea în valoare a mo"tenirii rurale 

Articole care stau la 

baza m!surii 

Articolul 52(b)(i) "i 56 al  Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. 
Punctul 5.3.3.2.1 a Anexei II al Regulamentului (CE) nr.1974/2006. 
Articolul 52(b) (ii) "i 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005. 
Punctul 5.3.3.2.2 al  Anexei II a  Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 
Articolul 57 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 
Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006. 

Codul m!surii 322  
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Sistemul de colectare "i depozitare a de"eurilor solide este într-o faz  incipient  în zona rural . În 
prezent spa!iile de depozitare a de"eurilor existente în spa!iul rural nu corespund normelor de mediu, 
urmând ca acestea s  fie închise "i ecologizate pân  la data de 16 iulie 200964. 
 

(ii) Servicii pentru comunitatea rural!  

Infrastructura fizic  de baz  slab dezvoltat , în majoritatea comunelor este, de asemenea, una dintre 
cauzele care limiteaz  dezvoltarea serviciilor de baz  în spa!iul rural (facilit !i culturale, recrea!ionale, 
de îngrijire a copiilor "i b trânilor, servicii de transport public etc). În majoritatea comunelor "i 
satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente.  

La nivelul anului 2006 doar 7% 65 din satele române"ti de ineau gr!dini e, iar în privin!a cre"elor, 
statistica arat  faptul c  acestea sunt aproape inexistente (2 unit !i), situa!ie care se r sfrânge "i asupra 
accesului mamelor pe pia!a muncii. Totodat , casele de copii66 "i centrele de îngrijire a b trânilor 
sunt reduse numeric în mediul rural. 

Spa iile recrea ionale (locuri de joac  pentru copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt 
de asemenea slab dezvoltate. În privin!a spa!iilor pentru practicarea activit! ilor sportive, la nivelul 
anului 2001 existau doar 26 de cluburi sportive (Studiu MADR)  

Multe localit !i rurale sunt izolate "i nu beneficiaz  de servicii de transport public care s  le asigure 
leg tura cu alte localit !i sau cu centrul administrativ al comunei. Serviciile regionale de transport 
persoane ce opereaz  în aceste zone, de obicei evit  deservirea acestor localit !i, din motive de 
eficien!  economic  sau din cauza infrastructurii precare etc. Aceast  cauz  creeaz  dificult !i majore 
în multe din zonele rurale, din perspectiva acces rii serviciilor medicale, educa!ionale "i 
administrative, limitând astfel "i  posibilit !ile de ocupare a unui loc de munc . 

(iii) Men inerea "i p!strarea mo"tenirii rurale "i a identit! ii culturale 

În spa!iul rural, activitatea cultural  este organizat  în jurul c minului/centrului cultural al 
comunei/satului. Majoritatea c!minelor culturale, caselor de cultur  "i a altor a"ez minte culturale 
se afl  într-o stare continu! de degradare, neputând oferi  astfel,  servicii culturale popula!iei rurale, 
aspect ce se r sfrânge "i asupra situa!iei educa!ionale a acesteia. 

Pe fondul lipsei de mijloace financiare, numeroase a"ez!minte culturale din spa!iul rural nu "i-au 
mai putut desf "ura activitatea din cauza st!rii înaintate de degradare. Astfel, în anul 2002 din 
totalul de 6.147 de c mine culturale existente în !ar , doar 1.874 mai puteau desf "ura activit !i 
culturale. Mai mult decât atât, în ciuda faptului c  97% dintre c minele culturale beneficiaz  de un 
sediu propriu, dotarea acestora este mai mult decât nesatisf c toare pentru circa 80% dintre ele.  

De asemenea, obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare m sur  supuse fenomenului de 
degradare, având drept cauz  acelea"i lipsuri financiare. Satele române"ti reprezint  importante centre 
ale mo"tenirii culturale (p strarea tradi!iilor, a obiceiurilor, arta me"te"ugurilor, ansambluri de 
biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) "i ad postesc o bogat! cultur! tradi ional!, o 
arhitectur  divers  "i un mod de via!  bazat pe valori tradi!ionale, care în general difer  de la o 
regiune la alta. Totu"i, satele române"ti nu reu"esc  s  utilizeze cu succes aceste resurse unice în 
avantajul economic al popula!iei. 

Cu toate c  tradi!iile "i obiceiurile sunt influen!ate de pozi!ia geografic  a zonei "i de prezen!a 
resurselor naturale, identitatea cultural  nu este definit  doar de o simpl  loca!ie. P strarea "i 
conservarea mo"tenirii rurale sunt esen!iale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o 
posibilitate de promovare a satelor române"ti cu efect pozitiv asupra turi"tilor "i popula!iei locale. 

De i prin implementarea Programului SAPARD s-au realizat o serie de proiecte de infrastructur! 

rural! (2.558 km drumuri construite  i modernizate, 4.918 km re"ea de alimentare cu ap!, 863 de km 

re"ea de canalizare)  i proiecte axate pe activit!"i me te ug!re ti  i de artizanat (19 unit!"i 

me te ug!re ti sus"inute în cadrul c!rora activeaz! 155 artizani), necesit!"ile de renovare  i 

dezvoltare a satelor sunt înc! destul de mari. Num!rul comunelor care au beneficiat de proiecte de 

                                                 
64 Conform Hot rârii de Guvern nr. 349/2005, art. (3) alin. 7, privind depozitarea de!eurilor, cu modific rile !i complet rile ulterioare 
65 Procent calculat pe baza datelor INS la nivelul anului 2006 
66 Sunt structuri ale Autorit "ii Na"ionale pentru protec"ia copilului 
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infrastructur! fizic! de baz! (drum, ap!  i canalizare) au fost de 821 din care 441au beneficiat de 

proiecte pentru drumuri, 295 pentru ap!  i 85 pentru canalizare. 

În acest moment, exist  oportunitatea de a duce la îndeplinire "i de a folosi cu succes aceste proiecte 
pilot, ca model pentru a fi reproduse la o scar  mai larg  printr-un program de dezvoltare rural , de 
amploare, finan!at prin FEADR "i contribu!ia na!ional . 

(iv) Abordarea integrat!  

Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare "i modernizare a localit !ilor rurale reclam  
necesitatea unei abord!ri integrate care presupune combinarea activit !ilor "i opera!iunilor a trei 
m suri oferite de cadrul legal de dezvoltare rural  "i anume: 321 - „Servicii de baz  pentru economia 
"i popula!ia rural ”, 322 - „Renovarea "i dezvoltarea satelor” "i 323 - „Conservarea "i punerea în 
valoare a mo"tenirii rurale” în una singur . Aceasta va permite comunit !ilor locale s  rezolve într-un 
cadru integrat problemele "i nevoile locale.  

O astfel de abordare are la baz  dou! motive importante, respectiv, gradul înalt de 

interdependen ! a ac iunilor, reprezentând necesit !i stringente comune "i necesitatea 

moderniz!rii, renov!rii "i revitaliz!rii satelor, corelând interven!iile astfel încât s  fie eficiente "i în 
armonie cu peisajul. 

Toate acestea sunt nevoi ce presupun urgen!e pentru toate cele trei categorii de activit !i specifice 
celor trei m suri: îmbun t !irea "i crearea infrastructurii fizice de baz  (cu prec dere infrastructura 
de drumuri "i infrastructura de ap /ap  uzat ), a serviciilor publice de baz! "i punerea în valoare a 
mo"tenirii rurale. 

În plus, din punct de vedere economic, aceasta ofer! avantajul economiei de scar! a opera iunilor 

executate integrat, dar "i reducerea cheltuielilor administrative "i simplificarea procedurilor, în 
timp ce tratarea lor individual  ar induce întârzieri în implementare.  

 

(v) Rolul asocia iilor de dezvoltare intercomunitar! 

O aten!ie deosebit  se va acorda încuraj rii investi!iilor ini!iate de c tre asocia iile de dezvoltare 

intercomunitare al c ror rol în dezvoltarea comunit !ilor rurale devine din ce în ce mai important. 
Conform prevederilor legale în vigoare67, ”Dou  sau mai multe unit !i administrativ-teritoriale au 
dreptul ca, în limitele competen!elor autorit !ilor lor deliberative "i executive, s  coopereze "i s  se 
asocieze, în condi!iile legii, formând asocia!ii de dezvoltare intercomunitar “. 

Aceast! form! de asociere reprezint  un instrument important pentru rezolvarea unor probleme 
care au pus la grea încercare administra!iile locale din România. Venind în sprijinul administra!iei 
publice locale, asocierea de tip intercomunitar este preluat  de mai toate administra!iile europene, 
ca model de urmat; în esen! , intercomunalitatea ca form  de asociere este similar  asocierii de state 
la nivel european, doar c  se petrece la nivel de administra!ii locale. 

Asocierea are la baz  un scop bine definit "i se realizeaz  în vederea atingerii aceluia"i obiectiv; cu 
toate acestea, beneficiile asocierii sunt multiple "i transcend scopul ini!ial (de exemplu: crearea unei 
asocia!ii de tip intercomunitar garanteaz  apari!ia unei strategii de dezvoltare a localit! ilor, care 
realizeaz  asocierea). De"i bine definit, scopul, nu trebuie s  se limiteze la o singur  ac!iune sau 
activitate, ci trebuie s  aib  în vedere un anumit domeniu.  

 

Obiectivele m!surii 

 

Obiectivul general al m surii vizeaz  îmbun t !irea condi!iilor de via!  pentru popula!ie, asigurarea 
accesului la serviciile de baz  "i protejarea mo"tenirii culturale "i naturale din spa!iul rural în vederea 
realiz rii unei dezvolt ri durabile. 
 
Obiectivul specific vizeaz! cre"terea num rului de locuitori din zonele rurale care beneficiaz  de 
servicii îmbun t !ite. 

                                                 
67 Legea 215/2001 a administra"iei publice locale, Republicat  cu modific rile !i complet rile ulterioare. 
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Obiectivele opera ionale ale acestei m suri vizeaz : 

  Îmbun t !irea infrastructurii fizice de baz  în spa!iul rural; 
  Îmbun t !irea accesului la serviciile publice de baz  pentru popula!ia rural ; 
  Cre"terea num rului de sate renovate; 
  Cre"terea num rului de obiective de patrimoniu din spa!iul rural sprijinite.  

 

Domeniul de aplicabilitate "i ac iuni prev!zute 

 
Sprijinul pentru aceast! m!sur! vizeaz  investi!ii în spa iul rural68 pentru: 
 

a) Crearea "i modernizarea infrastructurii fizice de baz ; 
b) Crearea "i dezvoltarea serviciilor publice  de baz  pentru popula!ia rural ; 
c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local "i natural din spa!iul rural. 

 
 

Tipul de servicii/ac iuni sprijinite 

 

Pentru componenta a):  
 

  Înfiin!area de drumuri noi, extinderea "i îmbun t !irea re!elei de drumuri de interes local 
(drumuri comunale, vicinale "i str zi din interiorul comunei) ce apar!in propriet !ii 
publice a unit !ii administrative (comuna) pe teritoriul c reia se afl , a"a cum sunt 
definite "i clasificate în conformitate cu legisla!ia na!ional 69  în vigoare; 

  Prima înfiin!are, extinderea "i îmbun t !irea re!elei publice de ap  (captare, sta!ii de 
tratare, alimentare) pentru localit !ile rurale având sub 10.000 popula!ie echivalent  (p.e); 

  Prima înfiin!are, extinderea "i îmbun t !irea re!elei publice de ap  uzat  (canalizare, sta!ii 
de epurare) pentru localit !ile rurale având sub 10.000 popula!ie echivalent  (p.e); 

  Prima înfiin!are "i extinderea re!elei publice de joas  tensiune "i a re!elei publice de 
iluminat cu eficien!  energetic  ridicat ; 

  Prima înfiin!are "i extinderea re!elei publice locale de alimentare cu gaz c tre alte 
localit !i rurale sau c tre zone rurale care nu sunt conectate la re!ea; 

  Investi!ii în sta!ii de transfer70 pentru de"euri "i dotarea cu echipamente de gestionare a 
de"eurilor. 

 
Pentru componenta b):  
 

  Înfiin!area, amenajarea spa iilor publice de recreere pentru popula!ia rural  (parcuri, 
spa!ii de joac  pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);  

  Renovarea cl dirilor publice (ex.prim rii) "i amenaj ri de parc ri, pie!e, spa!ii pentru 
organizarea de târguri etc); 

  Investi!ii în sisteme de producere "i furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 
component  a unui proiect integrat (în situa!ia în care este vorba de un proiect de 
renovare a unei cl diri publice); 

  Prima înfiin!are "i dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de 
îngrijire copii, b trâni "i persoane cu nevoi speciale;  

  Investi!ii în construc!ia de gr!dini e noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;  
  Achizi!ionarea de microbuze care s  asigure transportul public pentru comunitatea local  

în zonele unde o astfel de investi!ie nu este atractiv  pentru companiile private dar care 
este indispensabil  pentru comunitate "i vine în sprijinul rezolv rii unei importante nevoi 
sociale inclusiv construirea de sta!ii de autobuz;  

                                                 
68 Spa"iul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unit "i administrativ teritoriale, împreun  cu satele componente în conformitate cu 
defini"ia men"ionat  în Capitolul 3.1.1. 
69 Legea 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
70 Sta"ie de transfer - instala"ie ce serve!te la transferul sau depozitarea pe termen scurt a de!eurilor urmând apoi s  fie înc rcate prin 
presare în prescontainere !i transportate pentru reciclare, tratare sau eliminare. 
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  Achizi!ionarea de utilaje "i echipamente pentru serviciile publice (de desz pezire, 
între!inere spa!ii verzi etc.) dac  fac parte din investi!ia ini!ial  pentru înfiin!area 
serviciului; 

  Investi!ii de renovare, modernizarea "i dotarea aferent  a a"ez mintelor culturale71, 
inclusiv prima achizi!ie de c r!i, materiale audio, achizi!ionarea de costume populare "i 
instrumente muzicale tradi!ionale în vederea promov rii patrimoniului cultural imaterial 
ca parte component  a proiectului. De asemenea vor fi sus!inute cheltuielile cu 
achizi!ionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare "i 
montaj. 

 
Pentru componenta c):  

 
  Restaurarea, consolidarea "i conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B72 "i 

natural din spa!iul rural (pe"teri, arbori seculari, cascade etc.); 
  Studii privind patrimoniul cultural (material "i imaterial) din spa!iul rural cu posibilitatea 

de valorificare a acestora "i punerea acestora la dispozi!ia comunit !ii; 
  Achizi!ionare de echipamente pentru expunerea "i protec!ia patrimoniului cultural. 

 
Tipul de costuri acoperite 

 
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi sus!inute "i costurile generale legate 
de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitec!i, ingineri "i consultan!i, studii de fezabilitate/ 
memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor "i autoriza!iilor necesare 
implement rii proiectelor, a"a cum sunt ele men!ionate în legisla!ia na!ional , achizi!ionarea de 
patente "i licen!e, în limita a 10% din valoarea total  eligibil  a proiectului iar pentru proiectele care 
nu prev d construc!ii, în limita a 5%. 

Criterii de eligibilitate: 

 
  Proiectul trebuie s  fie realizat în spa!iul rural conform defini!iei din PNDR iar 

beneficiarul  se identific  într-una din categoriile de beneficiari definite; 
  Nu este permis  dubla finan!are a acelea"i activit !i/investi!ie din alte fonduri comunitare 

sau na!ionale; 
  Beneficiarul trebuie s  prezinte toate avizele "i autoriza!iile necesare investi!iei;  
  Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie s  demonstreze 

oportunitatea "i necesitatea socio-economic  a investi!iei; 
  Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu73, (inclusiv Directiva Cadru 

Ap 74) "i legisla!ia în vigoare cu privire la normele de siguran!  în transport/energie;  
  Proiectele de investi!ii în infrastructura de ap /ap  uzat  vor trebui s  prezinte fie un aviz 

tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exist , fie un aviz 
din partea consiliului jude!ean prin care se dovede"te "i conformitatea proiectului cu 
strategia regional /jude!ean  de ap /ap  uzat , iar în cazul în care un astfel de proiect nu 
se reg se"te în situa!iile mai sus men!ionate, proiectul va fi înso!it de angajamentul 
autorit !ilor locale de a asigura gestionarea "i mentenan!a investi!iei;  

  Investi!ia s  respecte Planul Urbanistic General; 
  Construc!ia, modernizarea "i extinderea cl dirilor trebuie s  respecte/p streze arhitectura 

specific  local ; 

                                                 
71 A!a cum sunt definite în Legea nr. 143/2007 
72 În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobat  prin Ordinul Ministrului Culturii !i Cultelor nr. 2.314/8 iulie 2004, publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004. 
73 Pentru localit "ile rurale identificate prin Master Planurile Regionale !i eligibile prin PNDR, investi"iile în re"eaua de alimentare cu ap  se 
vor realiza numai împreun  cu re"eaua de canalizare !i sta"ii de epurare. În cazul în care pentru celelalte localit "i rurale sub 10.000 p.e. 
neidentificate prin Master Planurile Regionale, inclusiv localit "ile sub 2.000 p.e. care de asemenea vor beneficia de spijin FEADR prin 
PNDR nu se poate respecta solu"ia tehnic  standard, trebuie g site solu"ii neconven"ionale de captare, alimentare, colectare !i epurare a 
apei uzate, iar în cazul în care exist  sistemul de captare, trebuie identificat  solu"ia tehnic  adecvat  pentru colectarea !i epurarea apei 
uzate, conform cerin"elor Directivei Cadru Ap  
74 Transpus  în legisla"ia româneasc  prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modific rile !i complet rile ulterioare. 
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  Orice beneficiar al acestei m suri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 
întreaga perioad  de programare (2007-2013) ; 

  Pentru investi!iile în infrastructura fizic  de baz , beneficiarii trebuie s  prezinte lista cu 
semn turi ale locuitorilor, agen!ilor economici "i institu!iilor publice care au depus la 
prim rie adeziunea privind necesitatea investi!iei "i angajamentul de racordare din surse 
proprii la re!eaua de ap /canalizare/gaze/energie electric  sau acordul privind plata 
colect rii de"eurilor;  

  Beneficiarul se angajeaz  s  asigure mentenan!a investi!iei.  
 

Cheltuieli neeligibile: 
 

  Proiectele de utilitate public  care nu respect  normele privind calitatea în construc!ii "i 
nu sunt conforme cu normativele de proiectare; 

  Investi!iile privind infrastructura de ap /ap  uzat  pentru localit !ile rurale care intr  sub 
inciden!a proiectelor regionale finan!ate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor 
regionale; 

  Cump rarea de teren "i/sau de imobile;  
  Impozite "i taxe fiscale; 
  Costuri opera!ionale inclusiv costuri de între!inere "i chirie; 
  Comisioane bancare, costurile garan!iilor, cheltuieli de înfiin!are "i cheltuieli similare; 
  Investi!ii care fac obiectul M surii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferm  "i 

cele de exploata!ie forestier ); 
  Drumurile jude!ene, na!ionale "i re!eaua TEN-T; 
  Achizi!ionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excep!ia celor care au ca obiectiv 

ob!inerea caracterului tradi!ional autentic; 
  Renovarea "i construc!ia de "coli, dispensare "i spitale; 
  Investi!iile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO "i na!ional; 
  Construc!ia de a"ez minte culturale noi; 
  Orice cheltuieli realizate cu scopul asigur rii mentenan!ei sau orice alte cheltuieli 

generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006;  

  TVA, cu excep!ia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real "i definitiv 
suportat de c tre beneficiari, al!ii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform 
art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

  Costuri de schimb valutar, taxe "i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului euro APDRP; 

  Contribu!ia în natur ; 
  Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 

asigurare etc. 
  Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excep!ia studiilor tehnice, a 

planurilor de afaceri "i a studiilor de fezabilitate; 
  Costuri privind închirierea de ma"ini, utilaje, instala!ii "i echipamente; 
  Achizi!ia de mijloace de transport pentru uz personal; 
  Achizi!ia de mijloace de transport rutier de m rfuri pentru a presta servicii de transport în 

numele ter!ilor. 
 

Beneficiari 

 

  Comunele prin reprezentan!ii lor legali conform legisla!iei na!ionale în vigoare; 
  Autorit !ile locale (comune) sau asocia!ii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii 

regionali75 pentru investi!iile în infrastructura de ap /ap  uzat ;  

                                                 
75 Operatorii regionali sunt entit "i publice create la nivel jude"ean, la ini"iativa Ministerului Mediului !i Dezvolt rii Durabile, pentru a 
gestiona !i a asigura mentenan"a investi"iilor în infrastructura de ap /ap  uzat  realizate prin proiectele regionale de la nivel de jude". 
Regionalizarea este un element - cheie în îmbun t "irea calit "ii !i eficien"ei din punctul de vedere al costului infrastructurii locale de ap  
!i serviciilor, în scopul îndeplinirii obiectivelor de mediu, dar !i pentru asigurarea durabilit "ii investi"iilor, a opera"iunilor, a unei strategii de 
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  Asocia!iile de dezvoltare intercomunitare76 realizate între dou  sau mai multe comune 

înfiin!ate conform legisla!iei na!ionale în vigoare;  
  ONG-uri, a"ez minte culturale "i institu!ii de cult definite conform legisla!iei na!ionale în  

vigoare; 
  Persoane fizice "i juridice care de!in în proprietate sau administreaz  obiective de 

patrimoniu cultural/natural de interes local "i care aplic  pentru componenta „c”. 
 

Intensitatea sprijinului 

 
Sprijinul public (comunitar "i na!ional) acordat în cadrul acestei m suri va fi: 
 

a) de pân! la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate public , 
negeneratoare de profit, dar valoarea total  eligibil  a proiectului nu va dep "i: 

 
!   1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investi!ii în infrastructura de 

baz  al c rui beneficiar este un Consiliu Local; 

!   3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investi!ii în infrastructura 
de baz  al c rui beneficiar este o asocia!ie de dezvoltare intercomunitar ;  

!   2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat77 al c rui beneficiar este un 
Consiliu Local; 

!   6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al c rui beneficiar este o 
asocia!ie de dezvoltare intercomunitar ;  

!   500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de ac!iuni 
vizate de aceast  m sur , altele decât cele mai sus men!ionate.  

 
b) de pân! la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Volumul sprijinului nu poate dep "i plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioad  de 
minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulat  în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 

 
Prevederi privind ajutorul de stat 

Orice sprijin pentru investi!ii generatoare de profit acordat prin aceast  m sur  se va face conform 
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art. 87 "i 88 a 
Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea total  a 
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de c tre un beneficiar nu va dep "i plafonul 
maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar). 

Acest plafon se aplic! indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urm!rit  i 

indiferent dac! ajutorul acordat de Statul Membru este finan"at în totalitate sau par"ial din surse de 

origine comunitar!.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
dezvoltare pe termen lung în sectorul de ap  !i a unei dezvolt ri regionale echilibrate. Din punct de vedere institu"ional, regionalizarea 
este realizat  prin reorganizarea serviciilor publice existente de"inute de c tre autorit "ile administra"iei publice locale. Acesta se bazeaz  
pe trei elemente institu"ionale cheie: Asocia"ia de Dezvoltare Intercomunitar  (ADI), Operatorul Regional (OR) !i Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor (delegarea gestiunii serviciilor este nucleul organiz rii opera"ionale !i institu"ionale a managementului regionalizat al 
serviciilor de ap  !i canalizare). Proprietatea activelor publice !i responsabilitatea pentru furnizarea serviciilor adecvate de ap  !i 
canalizare la un cost rezonabil r mân în custodia Autorit "ilor Locale. 
76 Conform Ordonan"ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia"ii !i funda"ii !i Legii nr. 215/2001 a administra"iei publice locale cu 
modific rile !i complet rile ulterioare - Asocia"ii de Dezvoltare Intercomunitar  – structurile de cooperare cu personalitate juridic , de drept 
privat, f r  scop patrimonial !i de utilitate public  înfiin"ate de unit "ile administrativ teritoriale (în cazul de fat  doar între comune) pentru 
realizarea a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice. 
77 Un proiect integrat presupune combinarea în acela!i proiect a cel pu"in 2 ac"iuni din cadrul aceleia!i componente sau din componente 
diferite ale m surii. 
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Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea "i monitorizarea acord!rii ajutoarelor potrivit 

regulii de minimis78    

Acordarea "i monitorizarea sprijinului prin aceast  m sur  se face pe baza declara!iei pe proprie 

r spundere a beneficiarului, în conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului Comisiei (CE) 

nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87  i 88 al Tratatului privind ajutorul “de minimis”, Jurnalul 

Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de minimis” va !ine eviden!a 
acestor ajutoare în conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluia"i regulament "i potrivit prevederilor 
art. 6 din Ordonan!a de Urgen!  a Guvernului nr. 117/200679 privind procedurile na!ionale în 
domeniul ajutorului de stat "i a prevederilor Regulamentului pus în aplicare prin Ordinul Pre"edintelui 
Consiliului Concuren!ei nr. 175/ 200780 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

În cazul în care beneficiarul acceseaz  în paralel pentru acela"i proiect sprijin acordat în cadrul 
programului prin fondurile de garantare pentru garan!ii bancare, ajutorul total cumulat acordat 
acestuia nu poate dep "i cuantumul prev zut în cadrul m surii. 

 

Criterii de selec ie  

 

i. Localit !ile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investi!ie similar ; 

ii. Localit !i rurale din regiunile cu grad de s r cie ridicat81;  

iii. Proiectele care se încadreaz  într-o strategie de dezvoltare local  sau jude!ean ; 

iv. Proiecte integrate de investi!ii82;  

v. Proiectele de investi!ii în infrastructura de ap /ap  uzat  în localit !ile rurale între 2.000-
10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finan!ate din POS 
Mediu;  

vi. Proiecte de investi!ii în infrastructura de drumuri care asigur  leg tura cu principalele c i 
rutiere (drumurile jude!ene, na!ionale) sau alte c i principale de transport (feroviare "i 
fluviale); 

vii. Proiecte de investi!ii în infrastructura de alimentare cu ap  în zonele în care apa este 
insuficient  sau în zonele care prezint  inciden!  ridicat  a perioadelor de secet ; 

viii. Proiectele de investi!ii în infrastructura de ap /ap  uzat  pentru zonele în care apa prezint  un 
grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatic  prezint  o concentra!ie ridicat  de nitra!i 
ce afecteaz  s n tatea popula!iei;  

ix. Proiecte de investi!ii în infrastructura social ; 

x. Proiectele care promoveaz  investi!ii în scopul conserv rii specificului local "i a mo"tenirii 
culturale. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec!ie mai sus men!ionate. Sistemul 
de selec!ie este prev zut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selec!ie”. 
 

Descrierea angajamentelor 

 

Beneficiarii acestei m suri pot solicita Agen!iei de Pl !i plata unui avans în cuantum de pân  la 20% 
din ajutorul public pentru investi!ii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 
privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea 
sprijinului pentru dezvoltare rural  din FEADR, iar plata este condi!ionat  de constituirea unei 
garan!ii bancare sau a unei garan!ii echivalente, corespunz toare unui procent de 110% din valoarea 

                                                 
78 Detalii potrivit Cap. IX Ajutoare de stat 
79 M.Of. 1042 din 28.12.2006 
80 M.Of. 436 din 28.06.2007 
81 În România s r cia a fost definit  !i calculat  conform metodologiei elaborate de c tre Banca Mondial  !i Comisia Anti-S r cie !i 
promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) din cadrul Guvernului României având ca baz  nivelul de bun stare al unei gospod rii 
m surat  prin cheltuielile de consum pe adult echivalent. 
82 Ac"iunea/ac"iunile secundar /secundare din cadrul proiectului integrat trebuie s  de"in  o pondere de minim 10% din valoarea total  
eligibil  a proiectului în cauz . 
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avansului.  

În cazul beneficiarilor publici, Agen!ia de Pl !i poate accepta beneficiarului drept garan!ie, un 
angajament scris, emis de c tre autoritatea ierarhic superioar , prin care aceasta se angajeaz  la plata 
sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condi!iile în care a fost acordat avansul.  

Garan!ia depus  se elibereaz  numai în cazul în care Agen!ia de Pl !i stabile"te c  suma cheltuielilor 
efectuate care corespund sprijinului public pentru investi!ii a dep "it valoarea avansului. 

Pachetul de acte normative, pentru creditarea "i garantarea investi!iilor, care este în vigoare pân  în 
anul 2009, în special pentru asigurarea cofinan! rii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat 
Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru cre"terea absorb!iei fondurilor de 
pre-aderare.  

 

Criteriile "i liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte m!suri PNDR "i 

programe na ionale  

 

  Demarcarea sprijinului FEADR, FEDR "i FC pentru infrastructura de ap /ap  uzat   are la 
baz  Master Plan-uri Regionale, elaborate de c tre MMDD. Prin PNDR (FEADR) se vor finan!a 
acele proiecte de infrastructur  de ap /ap  uzat  din localit !ile rurale având sub 10.000 popula!ie 
echivalent  (p.e.) cu excep!ia acelor localit !i rurale care sunt cuprinse în Proiectele Regionale 
care vor fi finan!ate prin POS Mediu (FEDR, FC) "i cu excep!ia proiectelor de infrastructur  
ap /ap  uzat  din sta!iunile balneare "i balneoclimaterice din spa!iul rural care vor fi sprijinite prin 
POR (FEDR). 

În plus, pentru ca aceast  demarcare s  fie clar  la nivelul beneficiarilor, lista localit !ilor rurale vizate 
de fiecare program în parte va fi adus  la cuno"tin!a acestora. 

În acest sens, sprijinul prin PNDR, POS Mediu "i POR este unul complementar, garantarea demarc rii 
fiind asigurat  prin încheierea unui protocol între AM –urile implicate. 

  Demarcarea sprijinului FEADR , FEDR "i FC privind gestionarea de"eurilor: 

- În ceea ce prive"te managementul de"eurilor în perioada 2007-2013 prin FEDR "i FC 
(POS Mediu) vor fi sus!inute investi!iile de dezvoltare a sistemelor de management 
integrat la nivel de jude! care vor acoperi de asemenea "i localit !ile rurale din 
jude!ele care intr  sub inciden!a POS Mediu "i sunt anexate în acest program; 

- FEADR (M sura 322, Axa 3 PNDR) va sus!ine investi!iile în sta!iile de transfer 
pentru de"euri "i în echipament de gestionare al acestora în localit !ile rurale din alte 
jude!e decât cele sus!inute prin POS Mediu, cu respectarea Planurilor Regionale de 
Gestionare a De"eurilor.  

  Demarcarea interven!iei FEADR, FEDR "i FC privind infrastructura de transport are la baz  
clasificarea drumurilor dup  cum este stipulat în legisla!ia na!ional , astfel: 

- FEADR (PNDR – Axa3) va sus!ine investi!iile aferente drumurilor comunale "i a 
altor drumuri din interiorul comunei;  

- FEDR (POR) va sus!ine investi!iile aferente drumurilor jude!ene "i str zilor urbane;  

- FEDR (POS Transport) va sus!ine investi!iile aferente drumurilor na!ionale; 

- FC (POS Transport) va sus!ine investi!iile aferente re!elei TEN-T. 

  Demarcarea în privin!a interven!iei FEADR "i FEDR pentru patrimoniul cultural se face 
astfel: 

- FEADR (PNDR – Axa 3) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – 
grupa B83  

 

                                                 
83 în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobat  de Ministerul Culturii !i Cultelor  
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- FEDR (POR) va sprijini: 

! patrimoniul UNESCO "i patrimoniul cultural na!ional - grupa A84  

! patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B. 

 

  Demarcarea în privin!a interven!iei FEADR, FEDR "i FSE privind investi!iile în 

infrastructura aferent  serviciilor sociale: 

- FEADR (PNDR Axa 3) va sus!ine prima înfiin!are "i dotarea infrastructurii aferente 
serviciilor sociale precum centre de îngrijire copii, b trâni "i persoane cu nevoi 
speciale "i investi!ii noi în gr dini!e pentru copii din spa!iul rural; 

- FEDR (POR) va sus!ine reabilitarea infrastructurii existente. 

 

  Demarcarea cu alte m suri PNDR  

-  Infrastructura de drumuri   

! Prin M sura 125 (Axa 1) vor fi sprijinite investi!iile pentru drumurile de 
acces la ferm  "i drumurile de exploata!ie forestier  care sunt drumuri de 
utilitate privat  "i sunt administrate de persoane fizice sau juridice care le au 
în proprietate sau în administrare, conform legisla!iei na!ionale în vigoare, în 
timp ce prin M sura 322 vor fi sprijinite drumurile publice de interes local 
care apar!in propriet !ii publice a comunei.  

- Infrastructura de ap!/ap! uzat!  

! Prin M sura 125 (PNDR – Axa 1) sunt sus!inute doar investi!iile de 

racordare a fermelor situate în extravilan, la re!elele publice de alimentare 
cu ap  "i canalizare, în scopul dezvolt rii "i adapt rii agriculturii iar în 
privin!a silviculturii investi!iile constau în corectarea torentelor în bazinele 
hidrografice, în timp ce prin M sura 322 sunt sus!inute investi!iile în 
infrastructura public! de ap /ap  uzat  realizate la nivel de comun .  

- Infrastructura recrea ional!  

! Prin M sura 313 (PNDR – Axa 3) sunt sus!inute investi!iile în 
infrastructura recrea ional! ca investi ii private dependente sau 
independente de structura de primire turistic , în timp ce prin M sura 322 
sunt sus!inute investi iile în infrastructura public! recrea ional! ce 
deserve"te locuitorii comunei unde o astfel de investi!ie are loc.  

 

  Demarcarea cu Programul
85

  Na!ional de Reabilitare a A"ez mintelor Culturale 

- Prin Programul Na!ional de Reabilitare a A"ez mintelor Culturale vor fi finan!ate 
investi!iile noi (construc!ie "i dotare) pentru a"ez minte culturale din spa!iul rural 

- Prin PNDR (M sura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun t !irea serviciilor de 
baz  pentru economia "i popula!ia rural  "i punerea în valoare a mo"tenirii rurale”, 
Axa 3) se va sprijini reabilitarea, modernizarea "i dotarea a"ez mintelor culturale 
existente în spa!iul rural. 

 

 

 

                                                 
84 în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobat  de Ministerul Culturii !i Cultelor 
85 Potrivit prevederilor Ordonan"ei de urgen"  a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiin"area, organizarea !i desf !urarea activit "ii 
a!ez mintelor culturale, aprobat  cu modific ri !i complet ri prin Legea nr. 143/2007, cu modific rile !i complet rile aduse prin Ordonan"a 
de urgen"  a Guvernului nr. 65/2007. 
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Finan are 

 

Alocarea financiar  a m surii pe perioada de programare 2007-2013 este urm toarea: 
 

Cost Total:  1.579.217. 870 Euro  
Cost Public:  1.546.087.425 Euro 

 

Angajamente tranzitorii 

 

Nu este cazul. 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 

A) Indicatori  comuni aferen i m!surii dominante  

 

Tipul indicatorului Indicatorul #inta 

 2007-2013 
Num r de comune sprijinite  

Împ r!it în func!ie de tipul ac!iunii de  revitalizare 
(fizic!, social!, economic!) 

1.026 

Realizare 
Volumul total al investi!iilor 
Împar!it în func!ie de tipul ac!iunii de revitalizare 
(fizic!, social!, economic!) 

1.579.217.870 
 

Rezultat 
Popula!ia din mediul rural ce beneficiaz  de 
servicii îmbun t !ite (mii persoane) 

5.053 

Cre"terea economic  (mil. Euro) 
din care contribu!ia M surii 322 

368 
34 

Impact" 
Crearea de locuri de munc  
din care contribu!ia M surii 322 

58.117 
4.317 

 

B ) Indicatori adi ionali  

B1) comuni 

Tipul indicatorului Indicatorul 
#inta  

2007-2013 

Num rul de ac!iuni de servicii de baz  sprijinite  
Împ r!it în func!ie de tipul ac!iunii (ini!iative ICT, 
mobilitate, infrastructur  cultural  "i social , 
infrastructur  de mediu, training, facilit !i de 
îngrijire a copiilor, altele) 

263 

Volumul total al investi!iilor în servicii de baz   
Împ r!it în func!ie de tipul ac!iunii (ini!iative ICT, 
mobilitate, infrastructur  cultural  "i social , 
infrastructur  de mediu, training, facilit !i de 
îngrijire a copiilor, altele)    

78.960.893 

Num rul de ac!iuni de patrimoniu rural sprijinite  
Împ r!it în func!ie de tipul patrimoniului (natural, 
cultural) 

395 

Realizare 

Volumul total al investi!iilor împ r!it în func!ie de 
tipul patrimoniului (natural, cultural) 

78.960.893 

 
 
 

                                                 
" Valoarea indicatorilor a fost calculat  la nivel de ax . 
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B2) specifici na ionali 

 

Tipul 

investi iei 
Indicator 

#inta 

 2007-2013 

Num r de comune identificate în Master Planuri pentru 
infrastructura de ap /ap  uzat , finan!ate prin FEADR  

200 

  

Num r de comune care nu au mai beneficiat de finan!are UE  513 

Num!r de km realiza i prin componenta infrastructur! fizic! de baz!: 

km de drum86 
3.369 

km de conducte de alimentare cu ap 87 
6.317 

Realizare 

km de conducte de canalizare88 
5.053 

Impact" Procent de popula!ie rural  care datorit  sprijinului 
beneficiaz  de condi!ii de via!  îmbun t !ite 

50% 

 
 

                                                 
86 Din care  moderniza"i: 3032 Km !i nou construi"i: 337 Km 
87 Din care  lucr ri noi: 4.738 Km !i extindere !i/sau modernizare: 1.579 Km 
88 Din care lucr ri noi: 4.043Km !i extindere !i/sau modernizare: 1.011 Km 
" Valoarea indicatorilor a fost calculat  la nivel de ax  


