
 

 

 

Anexa nr. 2 

Măsura M 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 imbunatatirea infrastructurii rutiere, a drumurilor comunale, vicinale, si a celor aferente exploatatiilor agricole si 

silvice 

 dezvoltarea utilitatilor publice 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru: 

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală; 

c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari : 

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune 

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : 

Evaluarea numărului:  11 proiecte 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

  -studii de fezabilitate etc. 

  * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

  - construcţii; 

 



 

 

 

Nr. crt. 

Măsura 413. 

Calitatea 

vieţii şi 

diversificarea 

economiei 

rurale 

DESCRIERE SUCCINTA BENEFICIARI 
Nr. 

proiecte 

Alocare 

medie      

<EURO> 

Valoare     

<EURO> 

Valoare 

minima     

<EURO> 

Valoare 

maxima    

<EURO> 

OBS 

1 

Submasura 

413.1 - 

Renovarea, 

dezvoltarea 

satelor, 

îmbunătăţirea 

serviciilor de 

bază pentru 

economia şi 

populaţia 

rurală şi 

punerea în 

valoare a 

moştenirii 

rurale 

Investitii in drumuri comunale si 

strazi, alimentare cu apa si 

canalizare, cladiri edilitare 

(primarii,  scoli, dispensare camine 

culturale,…) si servicii sociale, 

piete si tirguri, parcuri si alte locuri 

de sport si agrement, conservare 

monumente ale naturii, situri 

arheologice, monumente 

aritecturale si traditionale specifice, 

infrastructura de turism si 

valorificare a potentialului natural si 

arhitectonic local.  

CL,ONG-uri, 

persoane fizice 

si juridice, 

proprietari de 

situri 

11 75000 825000 5000 400000 

Cuprinde 
elemente din  
masura 322 

TOTAL 
 

825000     
  

Submasura 413 Numar  

proiecte  

Cost total 

mediu/ 

proiect 

valoare 

publica  

Estimarea 

costului total 

/Masura 

Contributie 

FEADR 

Contributie 

nationala  

Contributie  

Private  

Contributie  

Publica, conform 

fisei tehnice a 

masurii din 

PNDR   

413-322 11 75000 825000 660000 165000 0 100% 


