
4. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURA LA SCARA MICA ȘI SERVICII 

LOCALE DE BAZA ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M4/6B  

Tipul măsurii: xInvestitii              Servicii              Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Există o diviziune pronunțată urban-rural în România în ceea ce privește existenţa fizică a 

infrastructurii de bază și a serviciilor, comunitățile rurale fiind mult dezavantajate. În afară 

de insuficiența infrastructurii și a serviciilor de bază, populația din zonele rurale se 

confruntă și cu obstacole financiare de accesare a puținelor servicii disponibile, și cu 

calitatea slabă a acestora. Consiliului Județean oferă servicii complexe de asistență socială 

pentru toate localitățile din județ, având în structura sa inclusiv centre pentru copii și 

adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de centre în teritoriu. 

Prin masura se vor realiza centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate  (în 

care se vor asigura servicii de tip integrat – personalizate și de calitate), și alte tipuri de 

infrastructuri sociale care se adresează grupurilor vulnerabile; intervențiile acestor 

structuri  vor fi centrate pe nevoile referitoare la asistență medicală și/sau socială a 

locuitorilor din teritoriul GAL. Această măsură vizează dezvoltarea unor servicii comunitare 

accesibile în scopul satisfacerii nevoilor comunității locale (identificare, evaluare si 

intervenție în cazul unor situații de abuz, violență intrafamilială și exploatare asupra 

copiilor; programe de intervenție specifice copilului cu dizabilități, consiliere si educarea 

părinților în scopul îmbunătățirii capacităților parentale, probleme de sănătate publică si 

educație pentru sănătate etc),  dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și 

crearea a noi locuri de muncă și profesionalizarea unor resurse umane existente in acest 

teritoriu. Masura isi propune sa contribuie la: 

➢ Creșterea gradului de incluziune socială a grupurilor sociale vulnerabile din cadrul 

UAT –urilor partenere 

➢ Consolidarea capacității organizațiilor din teritoriul GAL, pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităților rurale partenere 

➢ Întărirea gradului de responsabilitate comunitară a instituțiilor publice/private din 

cadrul GAL  

În cadrul centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, precum și în alte 

tipuri de infrastructuri sociale, pot fi asigurate următoarele servicii: 

- servicii de asistență medicală primară comunitară; 

- servicii de asistență socială specializată sau alt tip de intervenție in funcție de nevoi 

(psihologică, psihopedagogică, kinetoterapeutica, etc) ; 

-servicii de consultație și tratament stomatologic pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

servicii de analize medicale de laborator;   

- servicii de îngrijire medico - socială la domiciliu a persoanelor vârstnice sau a persoanelor 

cu dizabilități;  

- servicii de educație parentală, consiliere si orientare a părinților către practici pozitive în 

educația copiilor;  

- servicii de recuperare, reabilitare și integrare școlară pentru copiii cu dizabilităţi;  



- campanii comunitare de conștientizare a unor probleme cu care se confruntă comunitatea 

(abuzul asupra copiilor, violență intrafamilială, educația pentru sănătate, stil de viață 

sănătos, scrining pentru anumite patologii, alimentația la sân, etc) 

- și alte tipuri de servicii sociale în conformitate cu legislația în vigoare; 

Măsura va contribui la: 

➢ creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile expuse riscului de 

marginalizare socială;  

➢ îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună 

și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială – funcție de nevoi. 

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și 

social și de depopulare a zonelor rurale, deoarece populația care are anumite nevoi 

punctuale va putea accesa servicii comunitare de calitate (exemplu: copiii cu dizabilități). 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Există o diviziune pronunțată urban-rural în România în ceea ce privește existenţa 
fizică a infrastructurii de bază și a serviciilor, comunitățile rurale fiind mult dezavantajate. 

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, reînnoirea 
satelor reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de 
creștere și de a promova durabilitatea zonelor rurale. 

Teritoriul acoperit de GAL Codrii Bucovinei ridica o serie de probleme din punct de 
vedere geografic. Așa cum rezulta din analiza SWOT si din analiza diagnostic, lipsa unui 
control mai amănunţit al defrişărilor precum si riscul de alunecări de teren și alte 
calamnități naturale datorate eroziunii mecanice și naturale a solului devenind un factor 
important de perturbare a calității vieții locuitorilor din această zonă.       

De asemenea, analiza teritoriului a scos în evidența și insuficienta dezvoltare a 
infrastructurilor de baza(servicii de gospodărire comunală), agrement, social, socio-medical 
și sportiv. Toate aceste nevoi imprimă un efect negativ asupra atractivitatii zonei și cresc 
riscul de depopulare a teritoriului, ultimul aspect fiind coroborat și cu existența în imediata 
apropiere a unui oraș dezvoltat care a atras deja populația tânără și activă. Dezvoltarea 
economică locală nu este posibilă fără o deschidere spre accesibilizarea zonelor și întărirea 
capacității autorităților locale de a interveni prompt în situațiile de necesitate. Astfel 
posibilitatea sprijinirii dotării serviciilor publice locale de a întreține infrastructura rutieră 
cu utilaje specializate, devine o nevoie accentuată. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la 
scară mică, a serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszăpezire, 
întreținere spatii verzi, salubrizare etc.  

Din analizele efectuate, am identificat următoarele investiții cu impact esențial 
imediat în îmbunătățirea calității vieții și în creșterea atractivității și interesului pentru 
teritoriu:  
- retehnologizarea și înnoirea parcului logistic cu echipamente performante, inovatoare și 
cu nivel scăzut de emisii de gaze;   
- infrastructura aferentă serviciilor publice de asigurare a siguranței locuitorilor (de ex: 
dotarea remizelor de pompieri);  
- înființarea/ dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe 
agro-alimentare etc).  
- înființarea, modernizarea și extinderea infrastructurii recreaționale pentru populația 
teritoriului (parcuri, terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joacă copii și alte 
spații/investiții publice de agrement, etc.)  
- reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri publice, lămpi LED 
pentru sistemul de iluminat public etc 
 



Masura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de declin socio–economic, la 
imbunatatirea nivelului de trai si la stoparea fenomenului de depopulare din teritoriu prin 
reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban. 
 

 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

Componenta A și Componenta B: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Componenta A.(Infrastructură socială): 

➢ Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

➢ Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

➢ Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

➢ investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta 

a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse 

regenerabile şi de economisire a energiei; 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

• Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

• Îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază și a infrastructurii de utilitate 
publică destinate populației rurale contribuind la dezvoltarea economică a teritoriului 
și implicit la reducerea decalajului dintre mediul urban și mediul rural; 

• Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării 
obiectivelor principale locale prin sprijinirea operațiunilor de modernizare a 
infrastructurii și serviciilor publice. 

 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Componenta A și Componenta B: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale prin crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de 

devoltare economica –infrastructura bordband. 

 

 

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

Componenta A și Componenta B: 

Art. 20, alin.1, lit. b, d, e, g 

 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Componenta A și Componenta B: 

Masura contribuie la DI 6B)  încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale (DI principal) 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversalee ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu 

si clima, inovare  

Componenta A.(Infrastructură socială): 



Măsura contribuie obiectivele transversalee: mediu si clima, inovare. 

Inovarea socială presupune formularea şi aplicarea unor noi idei (produse, servicii şi 

modele) cu scopul de a elimina provocările sociale din diverse domenii, cum ar fi cel al 

incluziunii sociale. Inovaţiile sociale din sfera reţelelor de socializare pot consolida 

autonomia cetăţenilor, pot asigura accesul categoriilor vulnerabile la informaţii şi servicii 

sociale, dar şi la piaţa muncii şi pot spori participarea acestor categorii la nivelul 

comunitatii. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 

la eficientizarea consumului de energie. 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

• Inovare: Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii și serviciilor de baza in teritoriul 
GAL Codrii Bucovinei este esential pentru dezvoltarea economica a teritoriului. O 
infrastructura imbunatatita creste atractivitatea teritoriului, incurajeaza spiritul 
antreprenorial local, permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor noi si a 
tehnologiilor inovatoare 

• Mediu si clima: Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor 
„prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 

diminuare a poluarii si reducere a consumului de energie. 
 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Componenta A și Componenta B: 

✓ Masura este complementara cu M1/6C, M2/6A, M6/2A si M5/6B, M3/1A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Componenta A și Componenta B: 

Impreuna cu masurile: M5/6B,  M2/6A, M1/6C, contribuie la prioritatea: P6  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de 

sănătate, precum și alte tipuri de infrastructuri sociale reprezintă o abordare complexă, 

inovativă, adaptată la nevoi, pentru a crește gradul de acces la serviciile de bază pentru 

populația din microregiune, in special pentru persoanele vulnerabile (expuse riscului de 

marginalizare socială): persoane  cu dizabilități, persoanele varstnice, persoane (inclusiv 

copii) aflate în risc social.  

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate precum și 

a altor tipuri de infrastructuri sociale va acoperi cel putin un o localitate  din teritoriu, 

fiind un criteriu de eligibilitate. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

➢ îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în 

microregiune 

➢ introducerea si dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și serviciilor destinate 

copiilor cu dizabilități 

➢ dotarea centelor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică se va face ținând seama de 

specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se 



trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea 

locală de a dezvolta strategic o zonă. 

     Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face 

față unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la 

creșterea capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va 

reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje 

specializate în sectorul public.               

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale, 

îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și/sau îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor 

conduce la valoarea adăugată a teritoriului, îmbunătățind nivelul de trai și vor reduce 

decalajul dintre dintre mediul urban și mediul rural. 

Componenta propusă se integrează în SDL producand sinergie și complementaritate 

cu alte masuri. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Componenta A și Componenta B: 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 

1306/2013, Reg. (UE) nr. 1336/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014; 

Reg.(UE) 1407/2013 

Legislație națională: Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004; Legea nr. 

448/2006; Legea nr. 292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea nr. 116/2002; HG 

nr. 1149/2002; HG 226/2015; Legea nr. 219/2015, Legea nr.17/2000, Legea   nr.197/2012, 

H.G. nr.383/2015, H.G. nr.867/2015, HG nr.56/2009 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Entități publice 

➢ autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

Entități private:  

➢ ONG-uri (inclusiv GAL-ul, daca nu sunt solicitanti) 

➢ Unitati de cult  

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mica și servicii locale de bază): 

• Autoritățile publice locale și/sau asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare din teritoriul Asociației GAL Codrii Bucovinei 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

➢ Persoane din diferite categorii ale grupurilor vulnerabile 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mica și servicii locale de bază): 

- Persoanele din microregiune                                   - Societatea civila 

- Entitati private                                                       - Entitati publice 

 

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



Componenta A și Componenta B: 

➢ Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

➢ Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

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 acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

✓ Componenta A.(Infrastructură socială): 

Art. 20 – alin.1, lit.b 

✓ investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

sociale, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei; 

✓ investiții în active necorporale 

✓ cheltuieli legate de proiectare și consultanță 

 

Art. 20 – alin.1, lit.g 

✓ investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții 

sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale 

✓ investitii in active necorporale 

✓ cheltuieli legate de proiectare si consultanta 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Art. 20 – alin.1, lit.b 

• Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare infrastructurii spațiilor 

publice pentru populația rurală (de ex: sedii primării, dispensare, piețe etc.); 

• Înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare; 

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes micro-

regional sau local inclusiv poduri, podețe și punți; 

• Înființarea/ modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 

• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 

• Extinderea /anveloparea / dotarea și/sau modernizarea infrastructurii educaționale; 

• Învestiții privind reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri 

publice, lămpi LED pentru sistemul de iluminat public etc; 

 

Art. 20 – alin.1, lit.d 

• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice 

locale/compartimentelor din cadrul primăriilor (ex. situații de urgență, prevenire și 

intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea drumurilor, a spațiilor 

publice, deszăpezire, etc.); 

• Înființarea/ modernizarea remizelor pentru Serviciile Voluntare pentru Situatii de 

Urgentă; 

 

Art. 20 – alin.1, lit.e 



• Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare a spațiilor publice de 

agrement pentru populația rurală (de ex: amenajare parcări publice, mobilier 

stradal, terenuri de sport, înființare/amenajare piste de biciclete, parcuri etc.); 

 

 

 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

Componenta A și Componenta B: 

• Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

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

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

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; 

d. 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; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

f. contributia in natura 

g.Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 h. Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiţii de eligibilitate 

• Componenta A.(Infrastructură socială):Solicitantul să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (POCU - obiectiv specific 5.2) 

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

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească cel puțin o localitate  din 

teritoriu; 

• Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale. Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 

• Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;   

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;   



• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;   

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

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată;   

• Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul microregiunii GAL;   

• Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

• În cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune (în cadrul aceleiași 

măsuri) un singur proiect 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

 

8. Criterii de selecţie 

• Componenta A.(Infrastructură socială):Întreținerea și asigurarea funcționării centrului 

comunitar multifuncțional în parteneriat (de exemplu cu alte comune, ONG-uri); 

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

• Crearea de noi locuri de muncă; 

• Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

• Proiecte cu impact micro-regional;    

• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;   

• Gradul de acoperire a populatiei deservite;   

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal 

al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

o 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

Suma maxima nerambursabila pe proiect 75.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masura componenta A:  147.654,00 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 



Intensitatea sprijinului va fi de: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

o 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 75.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masură componenta B:   859.111,26 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

➢ Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - indicator local (minim 2) 

➢ Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- 

Populatia apartinand grupurilor vulnerabile – 9.544 persoane 

➢ Cheltuielile publice totale  147.654,00 euro 

➢ Numarul de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia mediului : 1 

(indicator local). 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

➢ Numărul de beneficiari (direcți) sprijiniți - indicator local (minim 8) 

➢ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)– 

30.156 persoane 

➢ Cheltuielile publice totale  859.111,26 euro 

 


