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M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială 
 
Tipul măsurii:               X   INVESTIŢII 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
  
Există o pătură majoră a populaţiei în teritoriul GAL Ţara Năsăudului care nu beneficiază 
de servicii cu caracter social primar, decât prin intermediul administraţiei publice şi în 
mod limitat, fără acreditare specifică. Rezultatul unei astfel de abordări este în 
majoritatea cazurilor un ajutor social bănesc, limitat, încadrat în limitele legislaţiei în 
vigoare; nu se caută soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă solicitantul 
pe termen mediu şi lung. Cele mai afectate sunt persoanele ocupate în agricultura de 
subzistenţă, fără alte venituri, persoanele casnice, şomerii, în special cei trecuţi de 45 ani. 
Aceste persoane, dacă nu au o dizabilitate, o problemă în general, cu caracter medical, nu 
se pot încadra în legislaţia specifică, publică, a ajutoarelor sociale. Pe de altă parte, din 
cauza nivelului redus de educaţie, mediu spre inferior, a comunităţilor în care trăiesc în 
special din zona montană a GAL, accesul la piaţa muncii, la servicii publice, este limitat. 
Din analiza pe teren a situaţiei a rezultat că nici o comunitate rurală nu are un astfel de 
centru de servicii specifice pentru informarea şi consilierea acestor categorii de persoane. 
Este necesară dezvoltarea unor servicii constante de consiliere şi informare în GAL Ţara 
Năsăudului, prin înfiinţarea unor astfel de centre, care să susţină în special această 
categorie socială , de agricultori de subzistenţă, pentru ca ea să nu devină o povară pentru 
comunităţile locale.  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală. 
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
art. 4: 
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
 
Obiectivul specific al măsurii este înfiinţarea unor centre de consiliere şi informare rurale 
locale, prin care: 
- Să susţinem informarea persoanelor vulnerabile din agricultura de subzistenţă, fără 

ocupaţie şi cu nivel scăzut de educaţie, în vederea integrării sau reintegrării sociale; 
- Să susţinem persoana vulnerabilă să ia o decizie asupra modalităţii de rezolvare a 

problemelor sale, după prezentarea posibilităţilor de acţiune existente şi a 
consecinţelor acestora. Avem în vedere, în special, raporturile de muncă , regimul 
proprietăţii, asigurările sociale, protecţia consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, 
învăţământ, orientarea spre înfiinţarea de întreprinderi sociale locale, fără a fi 
limitativi la aceste domenii.  

Luăm în considerare faptul că, prin oportunitatea oferită de POCU, putem avea 
continuitate pentru susţinerea acestor tipuri de acţiuni prin care se vor crea locuri de 
muncă, în primul rând persoanele beneficiare fiind instruite adecvat. 
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Măsura contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
(P6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art.20 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B Incurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale,  conform art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi climă şi 
Inovare, în conformitate cu art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Mediu şi climă: În vederea 
dezvoltării durabile a comunităţilor rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării 
angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind schimbările climatice, investiţiile în 
infrastructură vor contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea pierderilor de 
energie în măsura în care se vor folosi materiale şi izolaţii corespunzătoare în amenajarea 
clădirilor publice cu această destinaţie. Inovare:Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii 
sociale este esenţial pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale. O infrastructură 
îmbunătăţită permite persoanelor din mediul rural să se integreze responsabil în societate. 
Existenţa unei infrastructuri de consiliere şi informare funcţionale permite deschiderea 
beneficiarilor spre noi oportunităţi. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt 
persoanele vulnerabile, susţinute pentru a se integra sau reintegra social. De această 
măsură vor beneficia inclusiv cei care fac obiectul: M2/6A Măsură dedicată susţinerii 

micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol, M4/6B Măsură dedicată acţiunilor 

pentru integrarea minorităţilor locale, M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri 

şi servicii publice specifice şi a M5/3A Măsură dedicată constituirii şi promovării formelor 

asociative. 

Avem în vedere că va beneficia de consiliere şi informare inclusiv populaţia etnică şi 
agricultorii care se pot implica în activităţi cu caracter asociativ. De asemenea aceşti 
beneficiari vor avea condiţii de viaţă publice îmbunătăţite în comunităţile în care trăiesc 
prin crearea micilor infrastructuri publice, cum ar fi, de exemplu, reţelele de iluminat 
public cu panouri fotovoltaice sau centrele civice tematice cu caracter cultural, 
înfrumuseţate în urma intervenţiei LEADER. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura contribuie la domeniul prioritar (P6) Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale fiind în 
sinergie cu: M4/6B Măsură dedicată acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale; 

M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specifice; M2/6A 

Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul non - agricol. 
 
 
 
2.  Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată reiese din faptul că va fi promovată o formă de informare şi consiliere 
care nu a mai fost abordată în zonă, cu public ţintă precis, agricultorii de subzistenţă şi 



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂSĂUDULUI 

familiile acestora. Nefiind operaţionale alte structuri de consiliere şi informare locale, 
această categorie nu are unde se adresa pentru găsirea unor soluţii la problemele 
specifice. Plusvaloarea rezultă din faptul, că în urma consilierii şi informării, se  va face o 
integrare corespunzătoare a acestor beneficiari în structuri specifice, inclusiv întreprinderi 
sociale, ajutându-i să nu devină o povară pentru comunităţile locale. 
 
3.Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea asistenţei sociale nr. 292 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015, privind economia socială; 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 
 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiarii direcţi sunt: 
• autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora; 
• ONG-uri, definite conform legislaţiei în vigoare; 
• GAL-ul, cu condiţia să nu fie nici un solicitant de proiect după prima rundă de finanţare 

şi în condiţiile evitării conflictului de interese; 
Beneficiarii indirecţi sunt: 

- Populaţia locală în general; 
- Organizaţii care vor găsi în aceste centre locale un spaţiu de dialog cu persoanele 

care au nevoie de reintegrare socială; 
- Organizaţii înfiinţate sau reorganizate care au în componenţă membrii care au 

beneficiat de consiliere şi informare din partea centrului. 
 
5.  Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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, numai în cazul proiectelor de 
investiţii. 
 
6.  Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Sunt eligibile: 
- Înfiinţarea de centre de informare şi consiliere; cheltuielile eligibile pot cuprinde 

reabilitarea/modernizarea unor clădiri, care să cuprindă spaţii precum:  birou 
administrativ, sală multifuncţională, grupuri sanitare, birouri de consiliere; racordarea 
la utilităţi, la instalaţiile de producere a energiei din surse regenerabile(încălzire cu 
panouri solare) etc; 

- Dotări şi echipamente specifice(de exemplu: mobilier, instalaţii de sonorizare, 
instalaţii împotriva incendiilor, aparatură de proiecţie, calculatoare, multifuncţionale); 

- Cheltuieli de proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică. 
Nu sunt eligibile: 
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a. echipamente second – hand; 
b. taxe; 
c. contribuţia în natură. 

 
7.  Condiţii de eligibilitate 
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 
• Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală şi/sau judeţeană 

aprobată; 
• Investiţia să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu. 
 
8.  Criterii de selecţie 
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale: 
• Întreţinerea şi asigurarea funcţionării centrului de consiliere şi informare, în 

parteneriat (de ex. cu alte localităţi din GAL, ONG-uri); 
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 
• Crearea de noi locuri de muncă, cu normă întreagă; 
• Solicitanţi care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 
Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49, al Reg. (UE) nr. 1305/2013, ȋn ceea 
ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi 
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală. 
 
9.  Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100%, pentru investiţii negeneratoare de venit. 
Finanţarea în procent maxim se justifică pentru că un centru va deservi mai multe 
comunităţi locale rurale din teritoriul GAL. 
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
- 1A Cheltuieli publice totale; 
- 6A Locuri de muncă create – 1 loc de muncă cu normă întreagă creat în prima fază; 

urmează ca funcţionarea şi programul de acţiuni în teritoriu să poată aduce încă cel 
puţin 2 locuri de muncă susţinute prin POCU; 

- 6B Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite. 
 


