
GAL CASTRA TRAIANA 

ANEXA TIPURI INVESTITII* 

* ATENTIE! Proiectele de infrastructura sociala nu pot fi depuse in aceasta sesiune. Ele vor 

face obiectul unui Apel de selectie separat. 
 

Tipuri de investitii încadrate în art. 20, alin. (1), litera (b), (c), (d), (e), (g) (corespondenta 

Sub‐măsura 7.2 din PNDR) : 

 Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale / educaționale 

 Dezvoltarea, modernizarea si dotarea pentru exploatarea zonelor din interiorul 
localitatii  (cum ar fi crearea de zone de recreere, introducerea si extinderea retelelor de  
apă potabilă, canalizare, piete agro – alimentare, precum şi activităţi conexe de 
monitorizare a mediului şi intervenţii conexe, platforme de gunoi, construire de tabere 
tematice etc.), potrivit legii. 

 realizarea de investitii în iluminat public 

 infrastructura rutiera 

 restaurarea si dotarea  de clădiri pentru uz public de o valoare sociala, educațională, 

instituțională locala,  cu impact asupra dezvoltarii zonei si posibilitatea dotarii acestora 

cu surse de inclazire/iluminare din surse de energie regenerabila 

 investitii în infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii 

 investitiții în centre de afaceri 

 achizitiționarea de echipamente / utilaje diversificate pentru serviciile voluntare pentru 
situațiile de urgență 

 realizarea de investitii in infrastructura recreationala sau de sport  

 Construirea/ renovarea/ dotarea cladirilor destinate serviciilor medicale 

 

Tipuri de investitii încadrate în art. 20, alin. (1), litera (f) (corespondenta Sub‐măsura 7.6 din 

PNDR) : 

 Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii culturale 

 activităţi legate de reabilitarea si dotarea clădirilor existente şi transformarea lor în 
centre culturale sau muzee legate de  folclor şi patrimoniu cultural, sau alte activităţi 
conexe sociale şi culturale precum si posibilitatea dotarii acestora cu surse de 
inclazire/iluminare din surse regenerabile 

 restaurarea si dotarea  de clădiri pentru uz public de valoare culturala sau religioasa 
locala,  cu impact asupra dezvoltarii zonei si posibilitatea dotarii acestora cu surse de 
inclazire/iluminare din surse de energie regenerabila 

 restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasa ( grupa) B si constructia, extinderea si /sau modernizarea 
drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa ( grupa ) B 

 modernizarea , renovarea si /sau dotarea caminelor culturale 


