
Denumirea măsurii 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii societăţii 

civile 

Codul măsurii M6/ 6B 

Tipul măsurii Investiţii 

 

Descrierea generală a 

măsurii 

 

Organizaţiile societăţii civile contribuie la dezvoltarea 

activităţiilor culturale, sociale, de sport şi de tineret, 

completând activitatea autorităţilor locale. Sprijinirea 

acestora, responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor 

locale şi în dezvoltarea comunităţii rurale  sunt importante în 

privinţa incluziunii sociale şi a prevenirii depopulării zonelor 

rurale. 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg. (UE) 

1305/2013 

 

 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă” (conform Reg. 1305/2013, 

art. 4 c) 

 

Obiectivul specific al 

măsurii 

 

 

 

• Crearea şi consolidarea capacităţilor pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităţii rurale, în special a 

minorităţii rrome; 

• Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care 

beneficiază de servicii imbunătăţite; 

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg 

(UE) 1305/2013  

 

 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

 

Măsura corespunde 

obiectivelor art.  20, pct b) 

și d), Din Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

 

 

Măsura contribuie la 

Domeniul de intervenţie 

 

 



6B, conform art. 5, Reg. 

(UE) 1305/2013 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare” 

de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu a 

mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere 

lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriu, fiecare proiect va 

fi inovativ, cu componente obligatorii care să combată 

segregarea de orice tip. 

Protecția mediului - prin încurajarea unor proiecte care să 

aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător 

(un aspect important fiind limitarea materialelor informative 

pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de materiale 

reciclate). 

 

Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

 

M5/2A; M4/4C; M3/6A; M1/6B;  

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

 

M3/6A; M1/6B; M2/6B 

 

Valoarea adăugată a 

măsurii 

 

Organizaţiile societăţii civile sunt motorul dezvoltării 

comunităţii rurale în colaborare cu autorităţile locale. 

Activitatea lor poate fi mai eficientă în cazul în care 

activitatea acestor organizaţii poate fi incubată în centre de 

resurse ale societăţii civile. Incubarea organizaţiilor societaţii 

civile poate induce dezvoltarea viabilă şi sustenabilă în mediul 

rural, în special în cadrul minorităţilor marginalizate (etnia 

rromă). Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural 

va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice. 

 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

 

• Reg (UE) 1305/2013; 

• Reg (UE) 1303/2013; 

• Reg (UE) 1407/2014; 

• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale- 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociţii, 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 



• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea 

strategiei naționale privind incluziunea socială; 

• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

nomenclatorului serviciilor sociale; 

 

Beneficiari 

direcţi/indirecţi (grup 

ţintă) 

 

Beneficiari directi  

• ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare, în 

special celor care se adresează grupurilor 

marginalizate (etnia rromă) (beneficiari indirecţi la 

M1/6B); 

• Unități de cult; 

• Autorități publice locale; 

• GAL(dacă nu există alți solicitanți); 

 

Beneficiari indirecţi: 

• Populaţia locală, în special grupurile marginalizate, 

(populaţia din minoritatea rromă); 

• Intreprinderi locale (beneficiari direcţi la M5/2A, 

M4/4C, M3/6A) 

 

Tip sprijin (conform art. 67 

al Reg UE 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.   

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi 

neeligibile 

 

Investiţii în active corporale: 

• Înfiinţarea dezvoltarea şi dotarea infrastructurii 

centrelor de resurse ale societăţii civile; 

• Reabilitarea şi/sau dotarea infrastructurii culturale 

ale organizaţiilor societăţii civile; 

• Dotarea spaţiilor de agreement de interes local; 

• Dotarea centrelor multifuncţionale pentru asigurarea 

serviciilor locale de bază (asistenţă socială, programe 

pentru copii şi tineri, programe de integrare pentru 

rromi, programe de instruire, programe de educaţie 

preventive, pentru persoane cu dizabilităţi provenite 

în special din grupurile marginalizate (rromi) etc.  

• Construirea, reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor 

pentru situaţii de urgenţă 



Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructuri la scară mică pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale prevăzute in nomenclatorul serviciilor 
sociale conform HG nr 867/2015; 

 

Investiţii în active necorporale: 

• onorariile pentru arhitecti, ingineri şi consultanţi, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 

economică şi de mediu, inclusive studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi 

construcţii-montaj, şi in limita a 5% pentru proiectele 

care prevăd simpla achiziţie. 

 

Condiţii de eligibilitate 

 

Pentru proiectele de investiţii: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin una 

dintre tipurile de activităţi sprijinite; 

• Sediul social/punctul de lucru trebuie să fie situate în 

teritoriul GAL, şi activitatea va fi desfăşurată în 

teritoriul GAL; 

• Proiectul va trebui să demonstreze că este sustenabil 

după finalizarea investiției; 

• Obligativitatea menținerii investiției pentru o perioada 

de minim 5 ani de la data ultimei tranșe de plată; 

• Solicitantul va demonstra că este acreditat sau că a 

inițiat procedura de acreditare ca furnizor de servicii 

sociale; 

• Investiția nu trebuie să fie de tip rezidențial daca 

sustenabilitatea este demonstrată prin POCU, măsura 

5.2; 

 

•  

 

Criterii de selecţie 

 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele: 

• Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care 

urmează a se implementa proiectul; 

• Care creează noi locuri de muncă; 

•  

• Numărul persoanelor care beneficiază indirect de 

investiție; 



 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Ajutorul financiar nerabursabil alocat acestei măsuri va fi de  21 734.24 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil: 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi  21 734.24  Euro/proiect 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzut

e 

Cost 

total 

mediu/ 

proiect 

Estimare

a 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţi

a FEADR/ 

proiect 

(100%) 

Contribuţi

a FEADR/ 

măsură 

Contribuţi

a privată/ 

proiect 

(0%) 

Contribuţi

a privată/  

măsură 

1 

proiect 

 

21 734  

Euro 

  21 734  

Euro 

    21 734  

Euro 

  21 734 

Euro 

0 

Euro 

0 

Euro 

 

 

Indicatori de monitorizare 

 

• Populație netă care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite: 641 locuitori. 

•  

 


