
 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul 

GAL Someș-Nadăș 

Codul măsurii Măsura  M1/ 6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

  SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Sprijinul oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de 

servicii sociale și/sau educaționale în concordanță cu nevoile identificate în analiza 

teritoriului. Finalitatea măsurii se va concretiza în dezvoltarea și/sau modernizarea 

infrastructurii sociale și educaționale, care să îndeplinească una sau mai multe dintre 

următoarele funcții: 

- Integrare și reintegrare socială; 

- Educație și formare profesională;  

- Recuperare și reabilitare funcțională; 

- Supravegherea și menținerea sănătății; 

- Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);  

- Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului. 

Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea și 

accesibilizarea serviciilor medicale, educaționale și de asistență socială. Realizarea 

obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale.  

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip rezidențial.  

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ) construcție și dotare 

pentru: 

- Centre de zi;  

- Centre de tip After-school; 

- Centre multifuncționale.  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza 

SWOT 

În ceea ce privește nevoile identificate în teritoriul 

GAL Someș-Nadăș, din analiza SWOT putem să 

observăm existența unei infrastructuri slab 

dezvoltate, cu centre medicale publice și private 

care nu acoperă în totalitate nevoile din teritoriu. 

De asemenea, urbanizarea comunelor Baciu, 

Florești, dar și proximitatea de Cluj-Napoca 

generează o populație migraționistă dinspre rural 

spre urban, naveta zilnică dintre locuința stabilă din 

rural și locul de muncă din zona urbană împiedică 

mulți părinți să se ocupe de copiii lor.  

Alt aspect care este caracteristic zonei rurale în 

general și care se pliază pe realitatea din teritoriul 

GAL Someș-Nadăș este legat de îmbătrânirea 

populației, fapt care favorizează excluziunea socială 

a bătrânilor. De asemenea, aici se poate menționa și 

nevoia de asistență medicală la domiciliu în cazul 



persoanelor vârstnice din diferite sate ale comunelor 

din teritoriu.Existența populațiilor însemnate de 

romi din anumite comune ale GAL „Someș-Nadăș” 

precum și existența unor comunități segregate, 

marginalizate marchează o nevoie de a interveni și 

sprijini prin diferite investiții are să contribuie la 

acoperirea unor nevoi de asistență socială (o masă 

caldă, programe afterschool, interacțiune socială 

etc.). 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală 

al Reg (UE) 1305/2013 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

(P1, P6) 

1.3.Obiectivul specific local al 

măsurii 

O2. Creșterea calității vieții populației în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș prin investiții în 

infrastructura socială, turistică și prin sprijinirea 

dezvoltarea serviciilor cu caracter incluziv 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile prevăzute la 

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

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor 

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

b) investiții în crearea, îmbunătățirea și 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei 

1.6. Contribuția la domeniile de 

intervenție 
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7. Contribuția la obiectivele 

transversale ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la inovare, sprijinul acordat prin 

această măsură va contribui la dezvoltarea 

serviciilor de bază pentru populația din mediul 

rural, contribuind esențial la creșterea calității 

vieții din mediul rural.  

Măsura contribuie la mediu și climă, sprijinindu-se 

proiecte de infrastructură care să aibă un impact 

cât mai redus asupra mediului. 

1.8. Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Din prisma criteriilor de selecție, măsura este 

complementară cu: 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura va contribui la potențarea legăturilor 

dintre infrastructură, dezvoltare locală și servicii 

de bază pentru populația din teritoriul GAL 

Someș-Nadăș: 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din 

teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M3/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului; 



M5/6A Investiții în active fizice non-agricole; 

M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și 

identității locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M8/6B Turism cultural și de agrement. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală 

comunitară și socială reprezintă o abordare integrată privind accesibilizarea serviciilor de 

bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile, precum și a minorităților rome și 

a altor grupuri vulnerabile definite conform Legii Asistenței Sociale 292/2011, art. 6 lit. p).  

Pe lângă aspectele proximității și corelării cu nevoile locale, măsura contribuie cu 

următoarele elemente: 

- Promovarea educației sanitare; 

- Dezvoltarea competențelor sociale și civice; 

- Creșterea coeziunii la nivelul comunității; 

- Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog inter-generațional. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011; 

• Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială;  

• OG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații;  

• Regulamentul U.E. 1303/2013. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

Autorități publice locale și asociațiile acestora; 

ONG-uri înființate conform OG 26/2000;  

Intreprinderi sociale (altele decât cele înființate 

pe OG 26/2000); 

Institute de cult; 

 

4.2. Beneficiarii indirecți 

 

- Populația locală;  

- Grupuri vulnerabile (așa cum sunt definite în 

Memorandumul comun în domeniul incluziunii 

sociale MMFPS, 2005, secțiunea 2.6); 

- Grupuri dezavantajate (așa cum sunt definite în 

legea nr. 129/1998, art.2, alin.1, pct.c); 

- Grupuri de risc (așa cum sunt definite în HG nr. 

829/2002, anexă, secțiunea I, cap. II, Principiile 

PNAinc, criterii pentru stabilirea corectă a 

principiilor, pct. 8);  

- Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc ( 

așa cum sunt definite în OUG nr. 68/2003, art. 1, 

alin. 1, art. 23 şi 25);  

- Grupuri vulnerabile conform definiției date de 

POSDRU 2007-2013 Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale. 

5. 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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

Înființarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare de asistență educațională, 

medicală, socială etc.;  

Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure funcționarea în 

condiții legale. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

- Prestarea de servicii agricole; 

- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand; 

- Achiziție de mijloace de transport sau utilaje pentru uz personal; 

- Alte activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare; 

- Alte activități decât cele considerate a fi eligibile. 

7. Condiții de eligibilitate 

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată;  

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției, respectiv 

sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură;  

Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al GAL Someș-Nadăș și să deservească mai 

multe UAT-uri din teritoriu;  

Solicitantul să asigure sustenabilitatea infrastructurii create prin proiect; 

Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și de peisaj. 

 

8. Criterii de selecție 

- Proiecte care prevăd întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar 

multifuncțional în parteneriat (cu alte comune/ONG-uri);  

- Proiecte care prevăd utilizarea energiei la regenerabile în etapa de dotare a clădirilor; 

- Crearea de noi locuri de muncă;  

- Dezvoltarea de servicii integrate (integrare / reintegrare socială, recuperare / 

reabilitare funcțională, supravegherea și menținerea sănătății, servicii suport)  

- Numărul de UAT-uri deservite 

- Proiecte care își asumă implementarea proiectelor sprijinite prin Programul 

Operațional Capital Uman; 

- Proiecte care își asumă sustenabilitatea infrastructurii cel puțin 3 ani; 

- Solicitantul să fi fost beneficiar direct sau indirect pe Măsura M2/6B Incluziune socială 

și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit;  

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;  

- Până la 90% pentru investiții generatoare de venit.  



Valoarea maximă eligibilă acordată/proiect este de minim 5000 și maxim 150.000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii sociale (2500 de persoane);  

Număr de locuri de muncă nou create ( 0);  

Număr de persoane care pot fi primite în unitățile create (15 persoane); 

  


