
RENOVAREA, CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL  
 
 
PENTRU CE SE ACORDA FONDURI NERAMBURSABILE? 
Banii vor fi acordati pentru sustinerea proiectelor care urmaresc dezvoltarea 

infrastructurii rurale, a serviciilor din satele romanesti si restaurarea obiectivelor de 

patrimoniu, prin urmatoarele investitii: 

• Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de 

interes local ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul 

careia se afla; 

• Infiintarea, extinderea si imbunatatirea retelei de apa sau apa uzata – captare, 

statii de tratare, alimentare, canalizare, statii de epurare – pentru localitatile 

rurale avand sub 10.000 de locuitori; 

• Infiintarea si extinderea retelei de joasa tensiune si/sau a retelei publice de 

iluminat; 

• Achizitia sau dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabila in 

scop public; 

• Infiintarea si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte 

localitati rurale care nu sunt conectate la retea; 

• Infiintarea, extinderea si imbunatatirea platformelor de depozitare a deseurilor si 

dotarea cu echipamente de management al deseurilor 

• Infiintarea si amenajarea spatiilor de recreere pentru populatia rurala (parcuri, 

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.); 

• Renovarea cladirilor publice (ca de ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, 

spatii pentru organizarea de targuri etc; 

• Investitii noi in infrastructura sociala si dotarea aferenta pentru centre de ingrijire 

copii, batrani si personae cu nevoi speciale; 

• Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru 

comunitatea locala si amenajarea de statii de autobuz; 

• Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice – pentru 

dezapezire, intretinere spatii verzi etc; 



• Investitii de renovare, modernizare si utilarea aferenta a asezamintelor culturale 

– biblioteci, camine culturale, centre pentru conservarea si promovarea culturii 

traditionale etc. (inclusiv achizitionarea de costume populare si instrumente 

muzicale traditionale utilizate de acestea in vederea promovarii patrimoniului 

cultural imaterial), achizitionarea  de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv 

costurile de instalare si montaj aferente; 

• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural (in 

conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, grupa B) si natural (pesteri, copaci 

seculari, cascade etc) din spatiul rural; 

• Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora si punerea lor la dispozitia comunitatii; 

• Achizitionarea de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural; 

Vor fi sustinute de asemenea si costurile generale legate de intocmirea 
proiectului precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii, consultanta, studii de 
fezabilitate, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din valoarea totala 
eligibila a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 
5%. 
CARE ESTE VALOAREA FONDURILOR care pot fi accesate? 
Se pot acorda fonduri nerambursabile astfel: 

Finantare de 100% din costurile totale eligibile ale proiectelor publice, care nu vor 

genera profit si a caror valoare va fi de maxim: 

1.000.000 Euro/proiect in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza daca 

beneficiarul este un consiliu local; 

3.000.000 Euro/proiect in cazul in care beneficiar este o asociatie de dezvoltare 

intercomunitara; 

2.500.000 Euro/proiect in cazul unui proiect integrat (care presupune cel putin 2 actiuni 

de investitii) al carui beneficiar este un consiliu local; 

6.000.000 Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie 

de dezvoltare intercomunitara; 



500.000 Euro/proiect in cazul unui proiect de investitii privind serviciile de baza pentru 

populatie, amenajarea spatiilor de interes public, realizarea studiilor sau investitiilor 

legate de protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local. 

 

Finantare de pana la 70% din costurile totale de investitie ale proiectelor care, prin 

natura investitiei vor produce profit, iar sprijinul nu poate depasi: 

200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali. 

 

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE CONDITII? 
Pentru obtinerea fondurilor nerambursabile, trebuie sa tineti cont de urmatoarele 

conditii: 

• Investitia va fi amplasata in spatiul rural; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

respective, inclusiv cele de mediu; 

• Investitia sa se incadreze in prevederile Planului Urbanistic General, cu 

respectarea arhitecturii specifice locale, dupa caz; 

• In cazul proiectelor individuale, negeneratoare de profit, sprijinul va fi acordat 

pentru cel mult 2 proiecte; 

• Investitiile de infrastructura de apa/apa uzata in localitatile rurala identificate prin 

Master Plan-urile Regionale trebuie sa respecte acquis-ul comunitar cu privire la 

managementul resurselor de apa (investitiile in reteaua de alimentare cu apa se 

vor realiza numai impreuna cu reteaua de canalizare si statii de epurare); 

• Asociatiile de dezvoltare intercomunitare sa se realizeze doar intre localitatile 

rurale. 

Beneficiari eligibili - Consilii locale si asociatii de dezvoltare intercomunitara, conform 

legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite 

conform legislatiei nationale in vigoare;Persoane fizice si juridice doar pentru protejarea 

patrimoniului cultural si natural de interes local. 

 

NOTA: Materialul  este prezentat  in scop informativ  si considerat ca fiind util. Spre documentarea Dvs.  foarte 

precisa la fiecare domeniu, urmariti  actualizarile permanente. 


