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MĂSURA M8/6B 

SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMARE – 
REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT  

FIȘA MĂSURII 
 

Codul măsurii -  M8/6B 

 

Tipul măsurii:     »     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. 

 

1.1   JUSTIFICAREA ȘI CORELAREA ALEGERII MĂSURII CU ANALIZA SWOT 

Conform analizei SWOT, pentru a răspunde nevoilor  identificate la nivelul teritoriului, pentru noua perioadă de 
programare 2014-2020 se are în vedere  reducerea discrepanțelor dintre mediile urban și rural în domeniul 
accesului la informație pentru populația din mediul rural. 
Tehnologia Informației şi Comunicațiile de generație nouă au un rol esențial în introducerea și prelucrarea de 
informații în toate procesele economice, sociale, de mediu, sănătate, educaționale şi culturale, cu impact pozitiv 
atât asupra dezvoltării comunității cat si a individului.  
Analiza diagnostic a teritoriului GAL Podgoria Panciu subliniază accesul limitat al cetățenilor din mediul rural la 
informații despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activități non-agricole, locuri de munca cat si  
la servicii publice electronice și la servicii on-line în domeniul,  social, cultural și educațional.  
Scopul de bază este crearea uni centru care sa ofere servicii suport  care să includă accesul tuturor cetățenilor la 
informație in timp util, prin creșterea capacității de utilizare a serviciilor societății informaționale, creșterea 
eficienței operaționale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor informaționale şi comunicaționale, cu consecințe 
directe asupra  creșterii competitivității la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltării rurale, a 
nivelului de trai si confort al cetățeanului. 
 In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru realizarea unei infrastructuri care sa ofere servicii 
suport populației din mediul rural la nivelul unei microregiuni. 
Beneficiarul infrastructurii va fi o entitate juridica (IMM, ONG) care va realiza administrarea unei clădiri care va 
asigura spatii de desfășurare a unor servicii suport pentru populația rurala. 
Beneficiarul infrastructurii nu poate fi singurul beneficiar al acesteia. 
Structura de sprijin va asigura spatii de birouri pentru servicii destinate populației rurale cum ar fi: servicii de 
consiliere in domeniul agricol; servicii de creditare; servicii de consultanta in elaborarea si implementare de 
proiecte ; servicii de proiectare; servicii de contabilitate; servicii juridice; servicii in domeniul asigurării; servicii 
on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri de munca locale, de 
terenuri etc. 
Serviciile on-line vor putea fi furnizate atât de administratorul clădirii cât și de locatari. 
Locatarii vor fi din domeniile de servicii vizate. 
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Infrastructura va asigura si un spațiu comun de secretariat in care se vor asigura servicii comune de secretariat 
atât firmelor găzduite cat si altor persoane din exterior cat si o sala de conferințe pentru desfășurarea unor 
activități comune, sau de grup. 
LEGĂTURA MĂSURII CU NEVOILE: 
Nevoile care pot fi soluționate prin aceasta măsura, identificate la nivel de teritoriu şi menționate în Capitolul I 
din SDL, sunt: N1:Reducerea gradului de sărăcie a populației locale şi a creșterii nivelului de trai al acesteia; N3 
Creșterea atractivității  zonei pentru tineri și reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone 
ofertante din punctul de vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică, N11 
Modernizarea infrastructurii de bază, îmbunătățirea siguranței publice și a comunicării instituționale, 
crearea/modernizarea infrastructurii de agrement și recreere; N12 Diversificarea și specializarea serviciilor 
sociale și creșterea implicării actorilor sociali în infrastructura socială;N13 Creșterea accesului populației la 
informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale; N15 Conștientizarea și informarea populației asupra 
mediului și necesitatea adaptării la schimbările climatice. 
1.2. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE RURALĂ (conform Reg.(UE)1305/2013, art.4): 
a ) favorizarea competitivității agriculturii ; 
b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice ; 
c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si 
menținerea de locuri de munca; 
1.3. OBIECTIVUL SPECIFIC AL MĂSURII : 
Realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populației rurale. 
1.4. CONTRIBUȚIE LA PRIORITATEA/PRIORITĂȚILE prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 
1.5 MĂSURA CORESPUNDE OBIECTIVELOR ART. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 Servicii de bază și reînnoirea 
satelor în zonele rurale: 
(b) 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;  
(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și  
(e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la 
scară mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
f) studii si investiții asociate cu întreținerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al 
satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de înaltă valoare naturala, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, 
precum si acțiuni de sensibilizare ecologica; 
g) investiții orientate spre transferul activităților si transformarea clădirilor sau a a altor instituții aflate in 
interiorul sau apropierea așezărilor rurale, in scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performantei de 
mediu a așezării respective; 
1.6 CONTRIBUȚIA LA DOMENIUL DE INTERVENȚIE: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut 
la art. 5, Reg.1305/2013.  
 1.7 CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE ale Reg.(UE) 1305/2013. 
Mediu și clima 
În vederea dezvoltării durabile a comunităților din teritoriul GAL Podgoria Panciu în sensul unei mai bune 
înțelegeri a asumării angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind schimbările climatice, măsura îşi 
propune finanțarea de acțiuni  care își propun utilizarea  energiei din surse regenerabile și  precum și 
economisirea energiei în scopul protejării mediului. 
Inovare 
Măsura prevede sprijinirea unor acțiuni inovative prin crearea unor centre care să ofere susținere pentru 
accesul tuturor cetățenilor la servicii și informații prin: 

 susținerea instalării și menținerii furnizorilor de servicii în mediul rural și mic urban 
 creșterea capacității de utilizare a serviciilor societății informaționale 
 creșterea eficienței și competitivității la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltării rurale 
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 ameliorarea mediului economic local în special pentru dezvoltarea inițiativelor agriculturii mici și mijlocii, a 
producătorilor mici, a tinerilor antreprenori etc. 

1.8 COMPLEMENTARITATE CU ALTE MĂSURI DIN SDL 
Măsura M8/6B propusă în SDL  este complementară cu ale măsurile: M3/6A, M1/2B, M2/2B, M5/6B, 
beneficiarii acestor măsuri fiind beneficiarii indirecți ai măsurii M8/6B.  
M8/6B este complementară cu măsurile: M3/6A, M1/2B, M2/2B, M5/6B întrucât se adresează celor care au 
beneficiat/vor beneficia de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M3/6A, 
M1/2B, M2/2B, M5/6B  din cadrul SDL  GAL Podgoria Panciu. 
1.9 SINERGIA CU ALTE MĂSURI DIN SDL  
Prin SDL se propun 6 măsuri care contribuie la atingerea priorității P6 (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, M8/6B, 
M9/1A ). 
 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 
 îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii din teritoriul GAL; 
 creșterea nivelului de informare a populației;  
 dezvoltarea societății civile; 
 îmbunătățirea infrastructurii rurale creează premisele de dezvoltare a activităților    economice din teritoriul 

GAL; 
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
 promovarea identității rurale a teritoriului; 
 crearea de noi locuri de muncă 
 îmbunătățirea competențelor digitale şi sporirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul , e-guvernare, e-educație, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură 
 creșterea eficienței interne a actului administrativ. 

 
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

 Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 – art 20, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 
 Regulamentul (UE) nr.1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
 Regulamentul (UE) nr.1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
 Regulamentul (UE) nr.1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
 Legislație Națională Legislație Națională - OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

4. BENEFICIARI DIRECŢI/INDIRECŢI (GRUP ŢINTĂ) 
4.1 BENEFICIARII DIRECȚI  

 Orice entitate juridica privată legal constituită 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare  
 Întreprinderi sociale  

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M8/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți 
menționați în cadrul măsurilor M3/6A, M1/2B, M2/2B, M5/6B. 
4.2 BENEFICIARII INDIRECȚI  

 Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltării rurale 
 Populația locală 
 ONG-uri din teritoriu 

 
5. TIP DE SPRIJIN (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 
 
 



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU 
 

 

4 
Fișa Măsurii M8/6B: ” SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMARE – REALIZAREA UNUI 
CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT” 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  

 

6. TIPURI DE ACŢIUNI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 
 înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale; 
 construcția, extinderea, modernizarea unei infrastructuri de servicii suport destinate populației rurale 
 achiziția de echipamente IT 
 achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 
 dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, educație, mediu, 

social, economic, cultural etc) 
6.1 ACȚIUNI NEELIGIBILE  
Acțiuni neeligibile: 

 dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru 
dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației 
naționale privind TVA-ul; 

 alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013. 
 achiziția de clădiri şi construcția și modernizarea locuinței; 
 achiziția de echipamente second-hand 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr.226 din 2 aprilie 2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
 acțiunile proiectului se desfășoară in teritoriul GAL  
 solicitantul trebuie sa facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 
 solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/județeană/regională aprobată. 

 
8. CRITERII DE SELECȚIE  

 Numărul si utilitatea serviciilor oferite 
 Creșterea numărului locurilor de munca 
 Proiecte cu impact la nivelul teritoriului GAL;  
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
 Investiția stimulează dezvoltarea mediului local de afaceri; 

Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia  de finanțare 
direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M3/6A, M1/2B, M2/2B, M5/6B din 
cadrul SDL GAL Podgoria Panciu. 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 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 ŞI RATA SPRIJINULUI 
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

 Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 
 Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% 

Sprijinul public nerambursabil va fi de maxim 100.000 euro.  
 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 
Numărul de beneficiari sprijiniți– 1  
Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite – 1 
Cheltuieli publice totale- 100.000 E 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite- 20.000 


