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Obiective 
Sprijin pentru investiții în îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică în 

vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural. 

Alocare financiară  935.000.000 euro (85% din alocarea financiară totală a măsurii). 

Ajutor financiar 

nerambursabil 

Intensitatea sprijinului: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși: 

o 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin 

(infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată); 

o 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de 

apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;  

o 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială; 

o 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune), 

(proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă 

/comună/tip de sprijin. 

 max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 

profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (gradinițe) și socială 

(infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 

Solicitanți eligibili 

 Comunele și asociațiile acestora. 

 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe) și socială 

(infrastructură de tip after-school). 

Criterii de 

eligibilitate 

 Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare națională/ regională/ județeană/ 

locală; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile 

pentru apă/apă uzată; 

 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu 

împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există; 

 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale 

care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani, 

de la ultima plată. 

Criterii de selecție 

Criterii generale: 
 Tipul de investiții (primesc punctaj investițiile în infrastructura de apă/apă uzată); 

 Gradului de acoperire a populației deservite. 
Criterii specifice pentru investițiile în drumuri: 

 Asigurarea legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; 

 Crearea de infrastructură de acces pentru agenții economici, zonele turistice, 
investițiile sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene; 

Criterii specifice pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată: 
 Prioritizarea investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu și/ 

sau POIM; 

Criterii specifice pentru investițiile în infrastructură aferentă serviciilor 
medicale, educaționale, sociale: 

 Tipul de investiție: infrastructura medicală, educațională, socială; 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub-măsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază  

la scară mică 
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Activități eligibile 

 Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: 

o Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 

o Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 

o Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; 

 Infrastructură educațională: 

o Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor; 

o Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ 

secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția 

mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol; 

 Infrastructură socială: 

o Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school; 

 Investiții în active necorporale:  

o Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, consiliere privind durabilitatea 

economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate -  în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și 5% 

pentru proiectele care prevăd achiziție simplă. 

Cheltuieli eligibile 

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de 

apă/apă uzată: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale 

care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.); 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități 

rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;  

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială: 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor și a creșelor, inclusiv 

demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; 

 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 

superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a 

școlilor profesionale în domeniul agricol; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, inclusiv 

demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

Cheltuieli 
neeligibile 

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub 

incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu; 

 Investiții în in infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din 

aglomerări sub 2.000 l.e.; 

 Contribuția în natură; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
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