
  Propunere de modificare 

Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

 
Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Măsura „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale se încadrează în axa III a PNDR – 
Îmbunătățirea calității vieții  în zonele rurale și diversificarea economiei rurale.  
 
Obiectivul acestei măsuri vizează creșterea calității vieții.  
De asemenea, rolul este de a face teritoriul atractiv și accesibil în primul rând pentru cei ce 
locuiesc aici și, nu în ultimul rând, pentru turiști. 
 
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a județului Brașov, implementarea 
acestei măsuri va facilita îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a 
teritoriului: 

- modernizarea infrastructurii de bază 
- îmbunătăţirea serviciilor publice 
- conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural 
- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
- promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

Din analiza teritoriului și din dezbaterile publice a rezultat un deficit în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază în localitățile din teritoriu.  
Valorificarea potențialului natural al zonei este îngreunată de lipsa mijloacelor de transport în 
interiorul teritoriului. 
Prin activitățile implementate în cadrul măsurii sunt încurajate investițiile și achiziția de 
echipamente și mijloace cu scopul de a îmbunătății condițiile de locuire (achiziția de mijloace 
de transport, achiziția de mijloace de deszăpezire). 
Analiza situației actuale a reliefat multitudinea de evenimente și obiceiuri locale care nu se 
bucură de promovare și mediatizare pe măsură.  
Prin intermediul acestei măsuri pot fi realizate investiții de renovare și modernizare a spațiilor 
de desfășurare a evenimentelor și așezămintelor culturale. 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 
- Publici -autoritațile publice locale și asociații ale acestora 
- Privați -ONG- uri și așezăminte culturale și instituții de cult 
- Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural sau natural 
- Microîntreprinderi 

Estimarea numărului:   12 
Criterii de prioritizare – de selecţie locală: 

- proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 
moştenirii culturale 

- proiectele care prevăd investiţii în infrastructura publică de agrement pentru tineri  
- proiectele care au în componență și investiții de producere a energiei din surse 

regenerabile  
 
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt: 
comunitatea locală -  creşterea calităţii vieţii prin conservarea moştenirii locale, tinerii din 
teritoriu etc.   
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Precizări privind acţiunile eligibile:  
Tip de acţiuni eligibile 

- înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, 
spații de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de biciclete 
etc); 

- renovarea clădirilor publice (ex. Primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru 
organizarea de târguri etc.); 

- investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 
componentă a unui proiect integrat (în situația în care este vorba de un proiect de 
renovare a unei clădiri publice); 

- prima înfiinţare și dotarea infrastructurii aferentă a serviciilor sociale, organizarea şi 
funcționarea centrelor de asigurare a serviciilor sociale pentru bătrâni și persoane cu 
nevoi speciale; 

- investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 
- achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public;  
- achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice - de deszăpezire;  
- achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente 

muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 
componentă a proiectului (ex. activități ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). 

- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural 
din spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.); 

- achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural (ex. 
vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.). 

 
Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):  
- 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. 

 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total pe 

măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

12 108.323 1.299.871 1.039.897 259.974 0,00 

 


