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Motivatia sprijinului 

 
In vara lui 2005 si vara anului 2010, in urma precipitatiilor abundente, bazinul hidrografic al raului 
Trotus, rau ce strabate teritoriul GAL Valea Muntelui de la N-V spre S, a cunoscut inundatii 
puternice, ce au cauzat pagube majore proprietatilor private ale populatiei dar si infrastructurii 
publice de transport. 
În anul 2010 a fost elaborată şi aprobată Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe 
termen mediu şi lung care transpune prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 
În scopul refacerii, inclusiv modernizării, acolo unde este cazul, infrastructurii afectate de 
inundaţii a fost elaboră lista cu localităţile din România în care inundaţiile din anul 2010 au 
afectat infrastructura de drumuri comunale, poduri şi podeţe. Listă  a fost aprobată prin HG 378/ 
2011. 

Conform Anexei la HG 378/2011, în localităţile Agăş, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeş-
Făget, Palanca şi Poduri, localităţi din arealul GAL Valea Muntelui, au fost afectate drumuri 
comunale pe o lungime de 28,83 km, 41 de poduri şi 49 de podeţe aferente drumurilor 
comunale. 
Cantităţile extrem de ridicate de precipitaţii care s-au înregistrat în anul 2010, cu mult peste cele 
normale, viiturile repetate şi intense, precum şi inundaţiile asociate acestora au determinat 
pagube substanţiale în localităţile menţionate. Inundaţiile cauzează în mediul rural importante 
pagube economice. Prin aceasta se prejudiciază condiţiile de viaţă şi muncă în mediul rural. 

Deteriorările produse de viiturile torenţilor şi de ieşirea râului Trotuş din albia naturală 
drumurilor comunale, podurilor şi podeţelor existente pe reţeaua acestora, au generat dificultăţi 
în asigurarea fluxurilor de circulaţie între comunităţile locale, determinând, în unele situaţii, 
izolarea unor localităţi, până la aplicarea unor măsuri tehnice provizorii. 

Datorita reliefului specific de munte, existenta torentilor ce se revarsa in raul Trotus afecteaza in 
perioadele cu precipitatii, puncte cheie ale infrastructurii de acces, creand pentru anumite zone 
populate, pagube materiale si perioade mari de izolare. 

Lucrarile de amenajare a bazinului hidrografic Trotus, cum sunt barajele, digurile si canalele, 
pot, cu conditia să fie completate de măsuri de gospodărire durabilă a pădurilor în zona montană, 
să reducă semnificativ nivelul pagubelor cauzate de cursurile de apă torentiale asupra 
activitătilor din zonele rurale. 
Densitatea scăzută a retelei de drumuri forestiere are ca rezultat o serie de actiuni cu efecte nefavorabile, 
cum sunt: concentrarea tăierilor în zonele apropiate căilor de acces cu efect direct asupra alunecarilor de 
teren si producerea viiturilor in cazul ploilor torentiale,  aplicarea necorespunzătoare a tratamentelor si 
cresterea costurilor si consumurilor de energie la lucrările de cultură si exploatare. 

Măsura  Conservarea mediului natural şi a peisajelor 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele nb 52(b)(i) (ii), 56, 57,  nr. 20 (b) (v),  30 coroborat cu art. 43 
din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005 
Punctele 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2,  5.3.3.2.3, 5.3.1.2.5 din Anexa II a 
Regulamentul (EC) nr. 1974/2006, 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009 
Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 
 
Codul măsurii in PNDR:  41.125;  43.322 d 
 

Codul PDL al 
măsurii 

2 
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Dezvoltarea retelei de drumuri forestiere este necesară în vederea cresterii competitivitătii activitătilor din 
domeniul forestier si a reducerii impactului negativ asupra mediului înconjurător, determinat de lucrările 
de exploatare si transport a lemnului pe distante mari între parchetul de exploatare si drumul forestier. 

Durabilitatea măsurilor de protectie a mediului este un principiu de bază în cadrul acestei 
măsuri. 

Infrastructura fizică de bază, slab dezvoltată, limitează dezvoltarea serviciilor de bază în zona, 
iar in contextul producerii inundatiilor sau viiturilor, ca urmare a precipitatiilor intense, se 
impune susţinerea de investiţii privind prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor precum şi 
lucrari de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010. 
 

Obiectivele măsurii 
 
Obiective generale 
 
Imbunatatirea conditiilor de mediu si de viata, pentru populatia din spatial rural, prin sprijinul 
crearii de parteneriate in vederea imbunatatirii infrastructurii agricole si forestiere, folosirii si 
prevenirea pagubelor produse de inundatii. 
 
Obiective specifice 
 
� Diminuarea riscului si incertitudinii în agricultură prin reducerea incidentei fenomenelor 

naturale (inundatii) 
� Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivitătii sectorului forestier. 
� Diminuarea riscului incidentei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii. 
� Îmbunătăţirea (refacerea, inclusiv modernizarea, dacă este cazul) infrastructurii tehnico-

edilitare din localităţile rurale afectate de inundaţii.  
� Cresterea numărului de locuitori din zona care beneficiază de servicii îmbunătătite. 
 
Obiective operationale 

 
 
� Cresterea gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si 

cresterea valorii utilitatii publice a zonelor Natura 2000 impreuna cu alte zone de mare 
valoare naturala . 

� Construirea si/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile 
� agricole de exploatatie, lucrările de corectare a torentilor, situate în fondul funciar agricol 
� Construirea si/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere) 
� Lucrări de corectarea torentilor în păduri 
� Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in zona 
� Îmbunătătirea accesului la serviciile publice de bază pentru populatia din zona. 
� Creşterea numărului de elemente de infrastructură edilitară îmbunătăţite (refăcute, inclusiv 

modernizate, dacă este cazul) în urma inundaţiilor din anul 2010;  
� Diminuarea efectelor pagubelor apărute ca urmare a inundaţiilor din anul 2010.  
 

 
Domeniul de actiune 

 
Actiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri sunt: 
 
� îmbunătătirea accesului la exploatatiile agricole; 
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� construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care să asigure accesul public la 
exploatatiile agricole si forestiere; 

� lucrări de corectare a torentilor situati în fondul agricol si din bazinele hidrografice torentiale 
situate în pădure; 

� crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă; 
� crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază; 
� crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia din zona. 
� investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de 

inundaţii în anul 2010.  
 

Descrierea tipului de operatiuni 
 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru: 
 
� construirea, extinderea si modernizarea drumurilor de acces a exploatatiilor agricole si 

forestiere; 
� construirea, extinderea infrastructurii pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor;  
� refacerea şi/sau modernizarea infrastructurii pentru prevenirea şi protecţia împotriva 

inundaţiilor;  
� lucrări de corectarea torentilor situate în fondul funciar agricol si situate în pădure; 
� realizarea lucrărilor de infrastructură rurală tehnico-edilitară afectată de inundaţii în anul 

2010; 
� investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile; 
 

Descrierea tipului de beneficiari 
 

�  Comunele si asociatii ale acestora prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale 
în vigoare; 

� Comunele cu infrastructură tehnico-edilitară afectată de inundaţii în anul 2010, aprobate prin 
act normativ, prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

� Proprietari/detinători privati de pădure sau de terenuri agricole si asociatiile acestora 
 

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 
 
 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 125, 322 d din PNDR 
 
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de 
fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se 
suportă din sprijinul acordat prin măsură si nu pot depăsi 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi sustinute si 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 implementării proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia natională, 
achizitionarea de patente si licente, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar 
pentru proiectele care nu prevăd constructii, în limita a 5%. 

 
Investitii neeligibile, Costuri neeligibile, Condiiile minime pentru acordarea sprijinului 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 125, 322 d din PNDR 
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Criterii de selectie: 

 
• Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu; 
• Infrastructura rutieră propusă prin proiect asigură direct (intersectează) accesul la 

principalele căi rutiere, respectiv drumurile naţionale, judeţene, comunale Prioritate vor avea 
proprietarii privati si asociatiile acestora, apoi consiliile locale; 

• În cazul drumurilor forestiere/agricole: prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafata 
de pădure cea mai mare; 

• În cazul lucrărilor de corectarea torentilor: prioritate vor avea bazinele torentiale cu debitul 
cel mai mare. 

• Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafeţelor agricole şi/sau silvice afectate de 
inundaţiile din anul 2010 din suprafaţă totală agricolă şi/sau silvică a comunei;  

• Clase de vulnerabilitate la inundaţii stabilite la nivel de UAT;  
• Nu este permisă dubla finantare a aceleasi activităti/investitie din alte fonduri comunitare sau 

nationale; 
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 
• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economică a investitiei; 
• Beneficiarul se angajează să asigure mentenanta investitiei. 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 
 
 

Tipul de sprijin 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 125 și 322 d din PNDR. 
 

Volumul sprijinului 
 
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei măsuri este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publică care 
deservesc întreaga comunitate; 

 
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea si monitorizarea acordării ajutoarelor 

potrivit regulii de minimis  
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Descrierea angajamentelor 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE,  
cu alte măsuri PNDR si programe nationale 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 125, 322 din PNDR. 

 
Finantare 
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Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013: 

− Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%  
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea costului 
total pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

5  175.000  875.000  700.000  175.000 0 
 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 
 

Tip de 
indicator Indicator 

Tinta 
2013 

 
 
 

Realizare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Număr de comune sprijinite 
 
Numărul de actiuni sprijinite 
Împărtite pe: 
- tipul de actiune (căi de acces, altele - corectare a torentilor ) 
- tipul de teren (agricol/forestier) 

4 
 
 
 

 5 
 

Număr de proiecte ce cuprind acțiuni pentru protecția mediului  3 

Număr de comune cu infrastructura afectată de inundaţii, sprijinite  
 
Număr de elemente de infrastructură edilitar ă îmbunătăţite 
(refacute, inclusiv modernizate după caz) 
Poduri şi podeţe (bucăţi)  

1 
 
 
 
1 

Volumul total al investitiilor   875.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


