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Măsura C1/P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei 

Denumirea măsurii –INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL BÂRSEI 
Codul Măsurii – C1 / P6 DI6B 
Tipul măsurii  - INVESTIȚII  

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 Ținutul Bârsei 
Investițiile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală în sprijinirea competitivității 
sectorului agricol și în diversificarea economiei și crearea de locuri de muncă în sectorul 
non agricol trebuie complementate cu investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii 
publice și creșterea nivelului de calitate a vieții.  
Analiza SWOT a relevat existența unui nivel relativ redus de dezvoltare a infrastructurii la 
scară mică, dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de educație, etc.  

Măsura C1 va sprijini investițiile orientate către creșterea nivelului de calitate a vieții, 
sprijinirea dezvoltării durabile a localităților precum și investițiile orientate către 
conservarea, menținerea și reînnoirea patrimoniului cultural.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C1 se subscrie obiectivului nr 3. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  - Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivelor nr 

II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.  
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ 
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C1 este 
complementară cu toate celelalte măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului 
Ținutul Bârsei. Investițiile ce vor fi finanțate prin măsura C1 vor contribui la îmbunătățirea 
calității vieții pentru toți locuitorii teritoriului Ținutul Bârsei, inclusiv a beneficiarilor direcți 
/ indirecți ai celorlalte măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare Locală.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C1 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, 
B3, B4 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C1, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create 
premisele pentru creșterea nivelului de calitate a vieții.  

3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000; 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva 98/83/EC privind 
calitatea apei destinate consumului uman; Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
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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 R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Reg (UE) nr. 480/2014 de 
completare a Reg (UE) nr. 1303/2013; Reg (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de 
aplicare a Reg (UE) Nr. 1305/2013; Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 
privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 
pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr. 
263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; 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; Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – 
republicată, 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)
Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri

5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
Măsura C1 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile 
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C1 se acordă pentru: 

• elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în
teritoriul Ținutul Bârsei și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale
planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone
cu înaltă valoare naturală;

• 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;

• investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;

• investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică;
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• studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
naturală, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologică;

• investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării
respective.

Acțiuni neeligibile 
• Investiții în localitățile din teritoriul Ținutul Bârsei ce intră sub incidența proiectelor

finanțate prin alte programe operaționale

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute

prin măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
• investiții;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic

al acesteia;
• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master

Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
• Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul

Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru
soluția de funcționare;

• Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de 
selecție.  

8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 

• Principiul gradului de acoperire a populației deservite
• Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor

turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene.
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• Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-
economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind
stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de
către MADR;

• Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului

Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 
200.000 Euro/ beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi 
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos: 
Indicatori principali 

• Cheltuieli publice totale – 659 103 Euro
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15 000

Locuitori
• Număr de locuri de muncă create - 0
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