
FIȘA MĂSURII 07 – ”Dezvoltarea infrastructurii sociale” 
 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii sociale 

Codul măsurii M 07/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

În teritoriul GAL Poarta Apusenilor, infrastructura socială 

este aproape inexistentă, astfel că au fost identificate o 

serie de nevoi pentru realizarea de investiții în acest sector. 

În condițiile în care majoritatea copiilor preșcolari și școlari 

sunt îngijiți de către mame casnice sau se află în grija 

rudelor pe perioada în care părinții lor sunt la serviciu, 

intervențiile în crearea infrastructurii sociale de tip after-

school sau creșe contribuie atât la diminuarea discriminării 

privind accesul pe piața muncii a femeilor, cât și creșterea 

nivelului de educație a populației din teritoriu. Aceste 

acțiuni vor conduce la asigurarea egalității de șanse și 

evitarea desegregării populației. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Măsura 07 contribuie la OS 6, respectiv la îmbunătățirea 

calității vieții în teritoriul GAL Poarta Apusenilor prin 

dezvoltarea serviciilor de bază și a serviciilor sociale pentru 

populație. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea identificată la nivel 

european P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. În cadrul 

SDL măsura contribuie la prioritatea P3 Îmbunătățirea 

calității vieții populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.20 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii sociale se 

încadrează în prevederile art. 20  - Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Prioritar, măsura contribuie la domeniul de intervenție DI 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Crearea unei infrastructurii sociale funcţionale în teritoriu 

GAL Poarta Apusenilor, permite formarea de generaţii tinere 

deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi 

dezvoltare în zonele rurale.  

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M7/6B se adresează autorităților publice locale sau 

ONG-urilor care pot beneficia de finanțare directă pentru 

investiții de utilitate publică, care duc la creșterea nivelului 



de trai în teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C, M5/6B și 

M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile sunt 

complementare. Acțiunile de dezvoltare a proiectelor de tip 

”hard” sprijinite în cadrul acestei măsuri, sunt 

complementare cu acțiunile de tip „soft” sprijinite în cadrul 

Programului operațional POCU, astfel că beneficiarii acestei 

măsuri pot accesa finanțări prin POCU pentru susținerea 

costurilor de operare ale structurilor sociale nou înființate. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Această măsuri contribuie la realizarea priorității P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale, alături de măsurile 

M 02, M 05, M 06 și M 08. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Crearea structurilor sociale de tip after-school și creșe, va aduce un plus valoare în teritoriul 

GAL, prin creșterea nivelului de educație al tinerilor dar și prin un rol foare important în 

integrarea femeilor pe piața muncii. Ținând cont că numărul copiilor  din teritoriul GAL este 

în scădere, vor fi prioritizate proiectele care au un impact cât mai larg în teritoriu (vizează 

asigurarea de servicii pentru un număr cât mai mare de copii). În acest sens, măsura va 

contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea 

fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014. 

Legislație Națională 

Legea nr. 1/2011 - legea educatiei nationale, HG nr. 866/2008 pentru modificarea HG nr. 

844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, Legea 

nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor,  Legea nr. 215/2001 

legea administratiei publice locale, HG nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, OUG  nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

Beneficiari direcți: 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri și structuri asociative asimilate;  

 Societăți comerciale care desfășoară / își propun să desfășoare activitate socială. 

 GAL 

 

Grup țintă: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38117
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38117


Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri vizează  grupurile vulnerabile reprezentate de 

copiii/elevii care întâmpină dificultăți în cadrul procesului de educație, datorită sărăciei, a 

lipsei de asistență educațională, a lipsei activităților recreative precum și  familiile copiilor 

care întâmpină dificultăți în inserția pe piata muncii, datorită limitărilor create de lipsa unei 

infrastructuri adecvate de supraveghere, educare, recreere și formare.   

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile specifice: 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor, grădinițelor, precum și a 

infrastructurii de tip after-school de tip nerezidențial;  

 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 

 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 Costurile de operare a infrastrucurii create*; 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 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 finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 
cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 
anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. 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. 

 

Costurile de operare a infrastructurilor de tip  

 Cheltuieli neeligibile specifice: 

 contribuția în natură; 

 costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate 



 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Operaționalizarea infrastructurii va fi asigurată de către o entitate acreditată ca furnizor 

de servicii sociale; 

 Solicitantul va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau din alte surse de 

finanțare (accesarea Axei 5 POCU);  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

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

sub-măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Poarta Apusenilor; 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea acesteia. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul relevanței grupului țintă abordat (cuantificare); 

2. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu; 

3. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL-

ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 60.000 

euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

10.   Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

6B 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

200 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

IS Numărul de locuri de muncă create 2 

 


