
Denumirea măsurii - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea 

tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei – 19.2_7.2/6B 

Tipul măsurii:  X INVESTIȚII 

                        SERVICII 

                        SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției 

la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL 

Măsura 19.2_7.2 asigură suportul nevoilor legate de dezvoltarea durabilă și echilibrată a 

teritoriului din punct de vedere economic și social așa cum au fost acestea identificate în cadrul 

analizei diagnostic și SWOT. Pe baza acestor considerente, sprijinul acordat în cadrul Măsurii 

va fi indispensabil legat de îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii la scară mică și a 

serviciilor locale asociate încă slab dezvoltate și necorespunzătoare nevoilor populației 

(drumurile de interes local, educație, îngrijire și asistență socială), crearea de locuri de 

muncă, reducerea riscului de excluziune socială, stimularea utilizării tehnologiilor de 

producere a energiei din surse regenerabile pentru reducerea consumului și costurilor aferente 

și a nivelului calității vieții populației locale. Sprijinul acordat în cadrul acestei Măsuri va 

contribui creșterea atractivității teritoriului și implicit la creșterea nivelului de trai în teritoriul 

GAL. 

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4. Măsura contribuie 

la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă“. 

Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice:  

 - Necesitatea înființării, reabilitării, modernizării și dotării unor elemente de mică 

infrastructura de interes public la nivelul teritoriului pentru creșterea calității vieții. 

 - Necesitatea înființării, reabilitării și modernizării infrastructurii educaționale locale și/sau 

de asistență socială integrată pentru aducerea acestora la standarde moderne și sprijinirii unor 

categorii de populație locală vulnerabilă și/sau aflate în risc și propovării unor acțiuni de 

incluziune socială a acestora, inclusiv a populației locale de etnie rromă. 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

 - Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale, conform art. 5 din Reg.(UE) nr.1305/2013. 

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

- Inovare – prin sprijinul acordat investițiilor aferente acestei Măsuri se încurajează adoptarea 

unor soluții, practici și tehnici inovative în ceea ce privește sprijinul unor categorii de 

populație locală vulnerabilă și/sau aflată în risc și promovării de acțiuni de incluziune socială 

a acestora, inclusiv în ceea ce privește populația de etnie rromă, prin realizarea unei 

infrastructuri educaționale moderne și funcționale și realizarea de infrastructuri de asistență 

socială locală multifuncțională adaptată nevoilor populației. 



 - Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – prin 

susținerea investițiilor bazate pe utilizarea energiei regenerabile pentru reducerea costurilor 

publice și promovarea practicilor prietenoase cu mediul.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementară cu Măsurile 

19.2_7.4, 19.2_7.6 și 19.2_16 în sensul că beneficiari direcți ai acestora pot fi beneficiari direcți 

ai Măsurii 19.2_7.2 în scopul continuării investițiilor locale pentru dezvoltarea durabilă a 

teritoriului. 

Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura propusă, contribuie împreună cu Măsurile 

19.2_6.2, 19.2_6.4, 19.2_7.4, 19.2_7.6 la realizarea Priorității de dezvoltare 6, fiind în acest 

sens în relație de sinergie cu acestea. 

2. Valoare adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a Măsurii 19.2_7.2 rezidă în principal din impactul pozitiv estimat prin 

contribuția acesteia la diminuarea disparităților/discrepanțelor dintre zonele rurale și urbane, 

la creșterea nivelului calității vieții, prin asigurarea unei dezvoltări durabile și crearea unui 

echilibru socioeconomic local pe baza îmbunătății infrastructurii de bază și a serviciilor locale 

aferente acesteia și implicit prin creșterea atractivității întregului teritoriu. Totodată, valoarea 

adăugată a Măsurii derivă din caracterul inovator al acesteia în ceea ce privește sprijinul 

acordat structurilor de asistență socială integrată/ multifuncțională pentru categoriile de 

populație vulnerabile/aflate în risc, în special în zonele marginalizate ale teritoriului, pe baza 

utilizării fondurilor UE și integrarea bunelor practici europene în scopul promovării proceselor 

de incluziune și reducere a sărăciei la nivel local. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE - R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; R (UE) nr. 1303/2013 de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului; R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) 

nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013. 

Legislație națională - OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; HG nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de 

școlarizare; Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; OG nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată; Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 197/2012 

privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 



HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a 

structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

instituțiilor de asistență socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 

268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006; HG nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei naționale pentru protecția şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 

2016; HG nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.197/2012; HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale 

privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; HG nr. 867/2015 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale; Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014 privind 

aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2015, 

respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și 

fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor 

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială; Ordinul 

MMFPSPV nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 

furnizorilor de servicii sociale. Alte acte normative în vigoare aplicabile. 

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

Infrastructură socială 

- ONG-uri pentru investiții în infrastructura socială (creșe și infrastructură de tip          after-

school, centre de asistență socială integrată), inclusiv cele care vor beneficia de finanțare în 

cadrul Măsurii 19.2_7.4 și 19.2_7.6 sau indirect în cadrul Măsurii 19.2_16. 

- Operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistență socială; 

- Grup de Acțiune Locală; 

- Parteneriate dintre acestea. 

Infrastructura educațională/mică locală 

- UAT- uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, inclusiv cele care vor 

beneficia de finanțare încadrul Măsurii 19.2_7.4 și 19.2_7.6 sau indirect în cadrul Măsurii 

19.2_16. 

- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe), inclusiv cele care vor 

beneficia de finanțare în cadrul Măsurii 19.2_7.4 și 19.2_7.6 sau indirect în cadrul Măsurii 

19.2_16.  

 - Parteneriate dintre acestea. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 - Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

 - Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 

art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 



Acțiuni/Operațiuni eligibile 

1) Investiții în active corporale 

 

 

a. 1. Infrastructură socială 

a.1.1. asistență socială integrată: 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurilor de asistență socială 

integrată/multifuncțională fără componentă rezidențială. 

a.1.2. alte tipuri: 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor și a infrastructurii de tip               after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din teritoriu, inclusiv demolarea, în cazul în 

care expertiza tehnică o recomandă.  

a. 2. Infrastructură educațională 

 - Modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera 

tehnologică și resurse naturale și a școlilor profesionale în domeniul agricol de la nivelul 

teritoriului. 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din teritoriu. 

b. Infrastructura mica locală 

 - Construcția, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de drumuri (inclusiv poduri). 

 - Înființarea sau modernizarea infrastructurii și rețelelor locale pentru furnizarea iluminatului 

public pe baza utilizării de energie din surse regenerabile pentru reducerea costurilor publice 

și promovarea practicilor prietenoase cu mediul. 

 - Construirea de sisteme și facilitați alternative pentru producerea și utilizarea energiei 

regenerabile în scopul deservirii instituțiilor publice și scăderii costurilor aferente consumului 

de energie și combateri efectelor negative asupra mediului. 

- Crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje și 

echipamente destinate administrării domeniului public (pentru deszăpezire, amenajare și 

întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor de sport și a locurilor de agrement, etc. ) cu 

respectarea prevederilor art. 20 din Regulamentul (UE)  nr.1305/2013 și cu încadrarea în 

prevederile legislative în vigoare, în condițiile în care acestea nu au mai primit finanțare pentru 

o astfel de investiție. 

 

2) Investiții în active necorporale: 

  

- costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile 

și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 

piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

 

Costuri eligibile 

Cheltuieli eligibile* specifice 



 

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială: 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor din teritoriul GAL inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică 

o recomandă; 

 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 

superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor 

profesionale în domeniul agricol; 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din teritoriul GAL inclusiv 

demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 

* Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1. din PNDR. 

 

Cheltuieli neeligibile* specifice 

- Contribuția în natură. 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente. 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

- Cheltuieli  cu investițiile în infrastructura pentru furnizarea de asistență și servicii sociale cu 

componentă rezidențială. 

 

* Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1. din PNDR. 

 

Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente acțiunilor finanțate în cadrul acestei Măsuri vor 

respecta următoarele prevederi: art. 65 și art. 69 (3) din Reg (UE) nr.1303/2013, art. 45 din 

Reg. (UE) nr.1305/2013, art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014. De asemenea, costurile asociate 

acțiunilor eligibile se vor încadra în prevederile HG nr. 226/2015, PNDR 2014-2020.  

ATENȚIE !!! Beneficiarii Măsurii, în cadrul acțiunilor propuse, vor avea în vedere respectarea, 

principiilor non segregării și desegregării în conformitate cu „Ghidul adresat Statelor Membre 

pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și 

școlare“1. Pentru asigurarea funcționalității infrastructurilor de asistență socială integrată/ 

multifuncțională, se impune ca abordarea la nivel local să fie integrată și orientată pe 

nevoile comunității, în vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei la 

nivel local prin includerea de activități combinate din domenii precum: educație, ocupare, 

furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale). De asemenea, pentru aceste 

proiecte trebuie să se asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii sociale de 

către o entitate acreditată ca și furnizor de servicii sociale..Acțiunile eligibile/neeligibile vor 

fi detaliate în Ghidul Solicitantului și se încadrează în prevederile HG nr. 226/2015, 

Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, PNDR – cap. 8.1. și fișa tehnică a SM 19.2 

(conform prevederilor Ghidului solicitantului, aprobat prin OMADR NR. 295/2016). 

                                                           
1http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.
pdf 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf


7. Condiții de eligibilitate 

 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili definiți la pct. 4 din 

Fișă. 

 - Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată. 

 - Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate și/sau utilizare a 

infrastructurii/terenului aferent investițiilor propuse. 

 - Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

 - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

Măsură. 

- Investiția să se realizeze în teritoriul de tip LEADER. 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală sau/și 

națională/regională/județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. 

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul de dezvoltare 

socială sau economică al acesteia. 

8. Criterii de selecție 

Criterii specifice 

Infrastructură socială 

1. Proiecte de infrastructură socială care se adresează unor categorii de populație vulnerabilă 

și/sau aflate în risc și care promovează acțiuni de incluziune socială, inclusiv integrarea 

persoanelor de etnie rromă și/sau diminuarea semnificativă a segregării. 

2. Proiecte de infrastructura socială care dovedesc un management durabil al investițiilor 

propuse prin asigurarea de  resurse și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității 

acestora, în special prin accesarea POCU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de investiții 9VI, 

Obiectiv specific 5.2.  

Infrastructură educațională/mică locală 

3. Proiecte de infrastructură educațională care vizează dezvoltarea acesteia. 

4. Proiecte care dovedesc un management durabil al investițiilor propuse prin asigurarea de  

resurse și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității acestor investiții din surse 

proprii. 

Criterii generale (Infrastructură socială/educațională/mică locală) 

5. Proiecte cu un înalt grad de deservire a populației locale. 

6. Proiecte depuse de forme asociative/parteneriate sau de beneficiari direcți sau indirecți ai 

Măsurilor 19.2_16, 19.2_7.4, 19.2_7.6 de la nivelul SDL. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 

200.000 euro/proiect.  

ATENȚIE !!! Prin intermediul acestei Măsuri GAL își propune sprijinirea cu prioritate a 

investițiilor aferente infrastructurii sociale (a se vedea Cap. VII: Descrierea planului de 

acțiune). În acest din totalul alocării financiare va fi alocată suma de 200.000 de euro pentru 

finanțarea proiectelor de infrastructură socială. 



10. Indicatori de monitorizare 

Indicatori conform ariei de interveniție corespunzătoare Măsurii/6B - populație netă care 

beneficiază de servicii îmbunătățite – 3.000 locuitori. 

Indicator specific LEADER – creare locuri de muncă - număr de locuri de muncă create –  2 

locuri de muncă. 

 


