
 
 

 

ERATA nr.1 

 
Clarificări necesare referitoare la accesarea 

M1/6B DEZVOLTAREA DURABILĂ A SATELOR 

06.03.2018 

 

1. Cu privire la potențialii beneficiari ai măsurii M1/6B DEZVOLTAREA DURABILĂ A 

SATELOR, specificăm următoarele: 

 

CAPITOLUL: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către beneficiari la momentul depunerii cererii 

de finaţare şi în perioada de implementare şi monitorizare a proiectului:  

 

❖ Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al 

comunei. 

❖ Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acest

uia în  conformitate  cu  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  

locale,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.  

 

2. În cazul proiectelor de achiziții simple și dotări fără montaj, solicitanții pot utiliza 

ANEXA_2.1_MEMORIU_JUSTIFICATIV_BENEFICIARII_PUBLICI în loc de Studiu de 

fezabilitate/DALI. 

Astfel, la depunerea proiectelor se va utiliza ANEXA 1 - Cerere de finantare 

M1_rectificata, întrucât a fost corectată la capitolul E. LISTA DOCUMENTELOR 

ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M1/6B. 

Cererea de finanțare a fost corelată cu Apelul de selecție și Fișa de evaluare a 

proiectului cu privire la posibilitatea depunerii Memoriului Justifictiv în cazul 

proiectelor cu achiziții simple și dotări fără montaj. 

 

3. Exemplele enumerate la fiecare tip de cheltuială/acțiune eligibilă în cadrul 

Ghidului Solicitantului nu sunt exhaustive, au caracter orientativ, astfel prin 

măsura M1/6B va fi finanțată orice activitate care se încadrează în următoarele 

categorii: 

 

• Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural (imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor, al peisajelor rurale și al 

siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, 

precum și acțiuni de sensibilizare ecologică: 

• Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică: 



 
 

• Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente. 

• Investiții în soluții publice de e-guvernare: 

• Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a 

altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective. 

• Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei. 


