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Masura 4: Investitii in infrastructura sociala 

Denumirea măsurii Investitii in infrastructura sociala 

Codul măsurii M4 / 6B 

Tipul măsurii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

4. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 

domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOTT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL suferă în prezent din cauza tendinţelor negative referitoare la 
dezvoltarea sociala si economica, legate de îmbătrânirea populaţiei, nivelul scăzut ale calităţii a vieţii, lipsa 
investiitiilor in infrastructura sociala, etc. Pentru a lua masuri de interventie si reducere a acestor tendinte 
negative, măsura sprijină intervenţiile de stimulare a creșterii și promovarea sustenabilitatii socio-economice 
a zonei, în special prin dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale locale. Măsura va contribui la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea 
serviciilor medicale și de asistenţă socială. Realizarea obiectivelor măsurii va contribui la inversarea 
tendinţelor de declin economic și social și de depopulare a teritoriului acoperit de parteneriat.  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din sectorul alimentar și 
nealimentar și din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor obiective:  

(iii) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și 
menţinerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectiv(e) 
specific(e) al(e) măsurii 

Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, dezvoltarea socio-economică a 
teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă. 
Realizarea/modernizarea unor centre multifuncţionale sociale și/sau de sănătate care vor deservi nevoile 
legate de asistenţă medicală comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul LEADER. În cadrul centrelor 
comunitare multifuncţionale de exemplu pot fi asigurate următoarele servicii: servicii de permanenţă și 
asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie și tratament stomatologic; servicii de analize 
medicale de laborator; servicii de asistenţă socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de 
îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie timpurie; servicii 
auxiliare cu caracter administrativ, etc.  
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1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

a. Contribuţia 
la 
domeniile 
de 
intervenţie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
 

b. Contribuţia 
la 
obiectivele 
transversal
e ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protecţia mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 
cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunităţilor locale, acesta a identificat soluţii inovatoare la 
problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consistă in urmatoarele:  
- îmbunătăţirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistenţă socială în mediul rural si 
adaptarea acestora la specificul si nevoile teritoriului 
- Introducerea, dezvoltarea unităţilor de de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu. 
Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere și acţiunile de atenuare a 
schimbărilor climatice prin promovarea de soluţii inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. Astfel, clădirile care fac obiectul investitiilor in infrastructura sociala vor fi dotate cu sisteme 
care utilizează energie regenerabilă. Toate acestea vor contribui la protectia mediului, atenuarea 
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schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  

c. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
masurii 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 

d. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Masura 4 contribuie, alaturi de Masura 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea 

teritoriului si Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 
din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

8. Valoarea adăugată a măsurii 

Înfiinţarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncţionale de asistenţă medicală comunitară și socială reprezintă o abordare 
complexă pentru soluţionarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populaţia din satele izolate și greu accesibile, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncţionale va acoperi un numar cat mai mare din UAT-
urile din teritoriu. 
Măsura contribuie la stimularea inovării, la consolidarea identităţii şi a profilului local, la îmbunătăţirea egalităţii de şanse pentru 
persoane din diferite categorii sociale defavorizate. Prin susţinerea şi sprijinirea activităţii beneficiarilor cu profil social se vor creea 
premisele îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din  teritoriul GAL.  

9. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare.  
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea asistenţei sociale nr. 292 din 2011  
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială 

10. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Entităţi publice 
•  autorităţi publice locale şi parteneriate public-private  
Entităţi private:  
• asociaţii/ong-uri definite conform legislaţiei în vigoare 
• Întreprinderi sociale  
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• GAL-ul 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

Populaţia locală 
întreprinderile înfiinţate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare multifuncţionale 
ONG-uri care vor avea activităţi de asistenţă socială în centrele comunitare multifuncţionale 

11. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: 

Constructia/reabilitarea/modernizarea si dotarea institutiilor de asistenta sociala din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 atat 
individual cat si in centre care sa grupeze mai multe activitati, cu exceptia infrastructurilor de tip rezidential.  
Costuri de consultanta si proiectare. 
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanţare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 

45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 
- cheltuieli pentru achiziţia de teren cu sau fără construcţii 
- cheltuieli pentru achiziţionarea consumabilelor; 
- cheltuielile privind costuri administrative; 
- cheltuielile de personal; 
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;   
- cheltuielile privind costurile de funcţionare si intretinere a obiectivelor finanţate prin proiect; 
- contribuţia in natura; 
- amortizarea; 
- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalaţii și echipamente; 
- Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere și chirie. 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 
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subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale 

privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
o Contribuţia în natură; 

6.2. Pentru proiecte de servicii 

- 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală  
• Investiţia să se realizeze în teritoriul acoperit de parteneriat  și să deservească UAT-uri din teritoriul GAL. 
• Beneficiarul trebuie sa fie o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale sau un parteneriat in care in mod obligatoriu unul 

dintre membri este furnizor de servicii sociale.   
• Beneficiarul trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii si/sau alte surse de finantare (recomandata accesarea 

Obiectivului Capital Uman 2014 – 2020) 
7.5 Pentru proiectele de servicii-  
- 

8. Criterii de selecţie 

Numarul de UAT-uri deservite 
Proiecte care creaza noi locuri de muncă. 
Proiecte prin care se propun solutii de dotare a clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 1: 

Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele pentru care aplicantii sunt comune, parteneriate, unitati de cult, intreprinderi sociale din cadrul acestei măsuri sunt din 
categoria operaţiunilor negeneratoare de venit 
Persoanele juridice private aplicante masurii sunt motivati de crearea de locuri de munca. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
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Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect.  
Intensitatea sprijinului pentru investitiile ce vor face obiectul prezentei masuri va fi stabilită astfel: • pentru operaţiunile generatoare 
de venit: 90%; •pentru operaţiunile generatoare de venit cu utilitate publică – 100%; •pentru operaţiunile negeneratoare de venit: 100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 50 
Numar de locuri de munca create: 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


