
 

 

 

MASURA 322 – „Renovarea , dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punere in valoare a mostenirii rurale „ 

  

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Teritoriul Muscelean şi European se remarcă printr-o concentrare foarte mare a 
patrimoniului cultural de importanţă naţională. 

În cele 11 comune care compun teritoriul, se regăsesc 107 monumente istorice, dintre 
care 76 sunt de importanţă naţională şi universală şi 31 de monumente sunt de 
importanţă locală cu o mare varietate a tipurilor de monumente: 

- monumente cultura Hallstatt, sec. VIII-VI î.Hr. (Cetăţeni, Stoeneşti); 
- fortificaţii dacice, sec. III-I î.Hr. (Cetăţeni); 
- fortificaţii romane, sec. II-III (Dâmbovicioara, Rucăr); 
- fortificaţii medievale, sec. XIII, XIV, XV (Cetăţeni, Dâmbovicioara, Mioarele); 
- cruci de piatră sec. XVI-XIX (Albeştii de Muscel, Bughea de Jos, Cetăţeni, 

Dâmbovicioara, Dragoslavele, Mioarele, Rucăr, Valea Mare Pravăţ); 
- drumuri şi poduri sec. XVIII (Dâmbovicioara); 
- biserici şi schituri sec. XIV-XX (Albeştii de Muscel, Bughea de Jos, Bughea de Sus, 

Cetăţeni, Dragoslavele, Mioarele, Poienarii de Muscel, Rucăr, Valea Mare Pravăţ); 
- arhitectură civilă sec. XIX-XX (Dragoslavele, Mioarele, Poienarii de Muscel, Valea 

Mare Pravăţ); 
- arhitectură ţărănească sec. XIX (Rucăr); 
- monumente ale eroilor sec. XX (Stoeneşti, Valea Mare Pravăţ). 

Unele dintre aceste obiective de patrimoniu sunt cu totul deosebite în peisajul cultural 
judeţean sau chiar naţional, astfel: mănăstirea de la Nămăieşti este recomandată în 
reputatul ghid de călătorie Lonely Planet, dârsta cu pivă este singurul monument din 
judeţul Argeş inclus pe lista ansamblurilor tradiţionale rurale, arhitectura ţărănească din 
zona Muscelului este apreciată de etnografi renumiţi precum Stahl drept „poate, cea mai 
interesantă şi mai bogată arhitectură populară românească...”. 

Din punct de vedere al patrimoniului mobil, teritoriul beneficiază de o veche istorie şi 
tradiţie a meşteşugarilor câmpulungeni, oraşul în jurul căruia se încheagă teritoriul fiind 
recunoscut ca unul dintre primele centre meşteşugăreşti din ţară, fiind încă practicatr 
meşteşuguri precum cioplitoria în piatră, ţesutul şi împletiturile de nuiele. 

Teritoriul mai păstrează, pe lângă obiceiurile creştine din timpul anului, obiceiuri pre-
creştine precum focul lui Sumedru şi Iordănitul, a căror sărbătorire este extrem de 
pitorească. 

Toate aceste obiective de patrimoniu pot constitui puncte de atracţie turistică, iar 
valorificarea lor va permite în acelaşi timp păstrarea identităţii culturale, deosebit de 
valoroase pentru dezvoltarea comunitară. 

 

Obiective generale 

Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al teritoriului, în scopul 
creşterii atractivităţii şi potenţialului economic local  



Dezvoltarea satelor prin imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza  pentru 
populatia rurala. 

Obiective specifice 

o Creşterea numărului de obiective de patrimoniu introduse în circuitul turistic; 
o Revigorarea meşteşugurilor tradiţionale. 
o Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Prin această măsură, vor fi sprijinite investiţiile care pun în valoare şi readuc în circuitul 
turistic obiective de patrimoniu, fie ele mobile, fie imobile,precum si investitiile care duc 
la cresterea calitatii vietii in zona rurala 

 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniul cultural - 
grupa B; 

 Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia 
comunităţii; 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural; 
 Dotarea şi echiparea spaţiilor culturale (pavilioane sau centre) prin care se pune în 

valoare moştenirea culturală imaterială (obiceiuri, meşteşuguri, ateliere 
tradiţionale). 

 Achizitionarea de  echipamente si utilaje pentru  serviciile publice . 
 Infiintarea , amenajarea spatiilor publice de recreere . 

 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe 

comune; 
 ONG-uri, instituţii de învăţământ, aşezăminte culturale şi instituţii de cult; 
 Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural de interes local. 
 

Evaluarea numărului de beneficiari 

10 beneficiari din categoriile de mai sus 

 

Criterii de selecție locală  
 

Va fi acordată prioritate pentru : 

 proiectele care acoperă/se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu; 
 proiectele inovative; 
 proiectele care se derulează în cooperare/parteneriat alte GAL-uri; 
 proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului.  
 localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiții 
similară; 
 localități rurale cu grad de sărăcie mai ridicat;  
 proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local și a 
moștenirii culturale. 
 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

 proiectele care  crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului; 

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile 



 

 

Tipuri de servicii/ acțiuni sprijinite 

Fondurile nerambursabile, pe Masura 322, vor fi acordate beneficiarilor eligibili conform urmatoarei 
liste indicative a cheltuielilor eligibile: 

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: 

a. Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local 
(drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin  proprietatii publice a unitatii 
administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa 

cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare; 

b. Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa (captare, statii de tratare, 
alimentare) pentru localitatile 

rurale având sub 10.000 populatie echivalenta (p.e); 

c. Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de 
epurare) pentru localitatile 

rurale având sub 10.000 populatie echivalenta(p.e); 

Important! 

Proiectele trebuie să prevadă, prin soluţia tehnică dată de proiectant, posibilitatea de 
racordare/branşare a consumatorilor. 

Cheltuielile privind branşarea consumatorilor la reţelele de utilităţi nu sunt eligibile. Tariful pentru 
furnizarea serviciului care face obiectul investiţiei nu se va modifica faţă de cel prezentat în Lista de 
adeziuni (vezi document justificativ), decât în condiţiile legii, iar veniturile din exploatarea tuturor 
investiţiilor în infrastructura fizică de bază, vor contribui la asigurarea mentenanţei investiţiilor. 

ATENTIE!  

Proiectele de investitii în infrastructura de alimentare cu apa si în infrastructura de apa uzata sunt 
considerate integrate  

d. Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de 
iluminat; 

e. Prima înfiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati 
rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea; 

f. Investitii în statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor. 

B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala: 

a. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de 
joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); 

b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea 
de târguri etc.); 

Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau pe 
verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea unor grupuri 
sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 



 

c. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte 
componenta a unui proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a 
uneicladiri publice); 

Important! 

Prima înfiinţare a infrastructurii aferente serviciilor sociale se referă la crearea acestei infrastructuri 
acolo unde nu există în localitatea (satul) respectivă; dotarea este eligibilă doar ca acţiune dependentă 
de crearea infrastructurii; Construirea de gradiniţe noi este posibilă şi în cazurile în care în localitatea 
respectivă mai functionează o gradiniţă, dar nu este posibilă extinderea celei existente. 

d. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de 
îngrijire copii (crese conform legii 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor si 
alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), batrâni si 
persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile sociale ); 

e. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

ATENTIE!  

În situatia în care o gradinita existenta nu mai poate fi reabilitata, dovedita printr-o expertiza de 
specialitate (tehnico-economica), este considerata eligibila construirea unei noi gradinite si se 
considera investitie noua. Cheltuielile cu demolarea cladirii existente sunt eligibile. 

f. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala în 
zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este 
indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv 
construirea de statii de autobuz; 

g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere 
spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; 

ATENTIE!  

Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru 
deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu 
este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata 
pentru care vor fi folosite. În cazul acestor achizitii, solicitantul va prezenta în MJ/SF situatia actuala, 
modalitatile de rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, expertii APDRP vor verifica Fisele de 
inventar ale solicitantului privind aceste echipamente. 

h. Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv 
prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale 
traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului 
(ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu 
achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj. 

ATENTIE!  

Dotarea asezamintelor culturale poate fi facuta si independent de interventia asupra cladirilor. Exceptie 
fac acele asezaminte culturale (camine culturale) care au primit sau sunt în curs de finantare prin 
„Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii 
nr. 143/2007. 

C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural: 

a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B7 si 
natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.); 



b. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural (ex. vitrine, 
postamente, sisteme de alarma etc.). 

Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri si 
consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea  certificatelor, avizelor 
si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt 

ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile în limita a: 

- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul prevede constructii; 

- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede constructii. 

În cazul în care Studiul de Fezabilitate a fost întocmit si finantat din alte fonduri comunitare sau 
bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, costurile 
reprezentand actualizarea Studiilor de Fezabilitate nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de 
proiectare si inginerie, dar mai  putin costul intocmirii SF-ului. 

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile 

 

ATENTIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul sa finalizeze atât partea de 
investitie suportata prin cheltuielile eligibile cât si partea de investitie realizata prin cheltuielile 
neeligibile. 

 

Prin Masura 322 nu se pot finanta investitii care se încadreaza în urmatoarele categorii  

1. Cumpararea de teren si/sau de imobile; 
2. Impozite si taxe fiscale; 
3. Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie; 
4. Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare; 
5. Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea 
caracterului traditional autentic; 
6. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de 
catre beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 
7. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 
APDRP; 
8. Contributia în natura; 
9. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
10. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri si a studiilor de fezabilitate; 
11. Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 
12. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal; 
13. Achizitia de mijloace de transport rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele 
tertilor; 
14. Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea în constructii si nu sunt 
conforme cu normativele de proiectare; 
15. Investitii care fac obiectul Masurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferma si cele de 
exploatatie forestiera); 
De asemenea, sunt neeligibile investitiile care fac obiectul altor programe cu finantare 
comunitara sau nationala dupa cum urmeaza: 
16. Investitiile privind infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta 
proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor Regionale; 
17. Drumurile judetene, nationale si reteaua TEN-T; 
18. Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale; 



19. Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national; 
20. Constructia de asezaminte culturale noi. 
Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile Hotarârii de Guvern privind 
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013.  

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

  

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul Masurii 322 va fi: 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de 
profit; 

b) de pâna 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 

Contribuţie 
publică 

naţională 

Contribuţie 
privată 

10 51.405 514.053 411.242 102.811 0

 

 

Indicatori de realizare 

 

Indicator 

 

Ținta 2011-2014 Procent 
indeplinire 
criteii de 
selectie 

Număr de unități administrative sprijinite  

 

7  

 

 Volumul total al investițiilor  514.053

 

Număr de acțiuni de patrimoniu rural sprijinite 1

 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de 
protecția mediului 

3

 

30% 

Număr de proiecte realizate în cooperare 4 40% 

 

 


