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Codul măsurii 19.2 – 4/6B 

Denumirea măsurii 
Îmbunătățirea si dezvoltarea infrastructurii societății 
civile, inclusive prin investiții pentru ocuparea 
grupurilor marginalizate 

Tipul măsurii Investiții 
1. Descrierea generala a măsurii 

1.1 Justificare.  
Corelare cu analiza SWOT 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea 
activităților culturale, sociale, de sport si tineret, 
completând activitatea autorităților locale. 
Sprijinirea acestor organizații, creșterea 
responsabilităților in rezolvarea problemelor locale si in 
dezvoltarea comunități rurale este foarte importanta in 
privința incluziunii sociale si a prevenirii depopulării 
zonelor rurale. 
Nivelul de activitate al societății civile face referire la 
faptul ca populația locala are voința de a influenta 
formarea condițiilor proprii de viată. 
Implicarea ONG-urilor in dezvoltarea mediului rural va 
contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, 
inclusiv a grupurilor marginalizate, prin masuri de: 
• Asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, in 

special a etniei rrome 
• Crearea infrastructurii necesare activităților 

economice sociale 
• Sprijinirea dezvoltării economiei sociale in mediul 

rural 
• Servicii de permanenta si asistenta sociala la 

domiciliu (servicii acordate batranilor si 
persoanelor cu dizabilitati), 

• Servicii de asistenta sociala-refugiu temporar 
pentru mame si copiii minori, 

• Servicii de educatie acordate copiilor cu parintii 
plecati din tara. 

Masura va contribui la imbunatatirea calitati vietii 
locuitorilor din zona GAL, prin facilitarea accesului la 
serviciile sociale si furnizarea oportuna a unor servicii 
sociale de calitate. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) 
1305/2013 

Obiectiv 3 obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, 
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

1.3 Obiectivul specific local • Masura contribuie la obiectivul general local  
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al masurii • Masura contribuie si la atingerea urmatoarelor 
obiective specifice: 

- 5. Dezvoltarea societatii civile, a spiritului civic 
si implicarea acesteia in dezvoltarea comunitatii 
GAL 

1.4 Contributia la 
prioritatea/prioritatile 
prevazute la art. 5, din Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
si a dezvoltării economice in zonele rurale 

1.5 Contribuția la 
prioritățile SDL (locala) 

P 2, P 5, P 6 

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

Art. 20 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție 

DI 6 B Încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale 

1.8 Contribuția la 
obiectivele transversale ale 
Reg (UE) nr. 1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
in UAT- urile GAL, prin activitățile nou înființate, prin 
contribuția adusa la satisfacerea unor nevoi sociale 
stringente ale comunității locale, îmbunătățirea 
situației grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor 
umane, crearea de locuri de munca si combaterea 
sărăciei. 
Măsura contribuie la inovare, protecția mediului, 
egalitate de șansa si nediscriminare. Toate investițiile 
realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria 
celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adopta soluții de reducere a 
consumului energetic. 

1.9 Complementaritate cu 
alte măsurii din SDL 

Complementaritate cu masurile: 19.2 – 2, 19.2 – 3, 19.2 
– 5  

1.10 Sinergii cu alte măsurii 
din SDL 

Sinergie cu masurile: 19.2 – 3, 19.2 – 5 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- Sprijinirea organizațiilor societății civile si înființarea centrelor de resurse ale 
societății civile reprezintă o abordare integrate prin care organizațiile societății civile 
pot indica dezvoltarea viabila si sustenabila a mediului rural. 

3. Trimitere la alte acte legislative 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si 
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fundații, cu modificările si completările ulterioare; Legea asistentei sociale nr. 292 
din 2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. Reg. (UE) nr. 
1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grupul ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

Entități private: Formele juridice stabilite de Legea 
219/2015, care pot derula activității economice, 
• Beneficiari care asigura realizarea infrastructurii 

necesare pentru derularea activităților economiei 
sociale:  

• Autoritățile publice locale, asociați de dezvoltare 
intercomunitara, 

• ONG-uri definite conform legislației in vigoare  
• Unități de cult conform legislației in vigoare  
• GAL-lu  

4.2 Beneficiari indirecți 
• Minoritățile locale 
• Populația locala 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg (UE) 1303/2013 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv 
Plăti in avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile  
6.1 Cheltuieli eligibile specifice: 
Investiții in active corporale: 

• Înființarea, dezvoltarea si dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale 
societății civile 

• Reabilitarea si/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății 
civile 

• Dotarea spatiilor de agrement de interes local 
•  Înființarea/Modernizarea si dotarea centrelor comunitare de zi fără cazare 

permanenta: centrul comunitar pentru copii/persoane vârstnice/alte categorii, 
care fac parte din populația marginalizata, inclusiv minoritatea rroma etc. 

• Înființarea/Modernizarea si dotarea oricărui tip de infrastructura sociala care se 
adresează si minorității rrome de la nivel local menționata de legea asistentei 
sociale, 

1. Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de lucru pentru economie sociala 
•  

Nu sunt eligibile echipamentele second-hand. 
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 
imobile si achiziționarea de mașini si echipamente noi, in limita valorii de piața a 
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activului. Onorariile pentru arhitecți, ingineri si consultanți, onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de 
fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd si construcții - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care 
prevăd simpla achiziție. 
Nu sunt eligibile echipamentele second-hand. 
Investiții in active necorporale (realizate in parteneriat cu autoritățile publice 
locale): 

• Programe de integrare pentru rromi, 
• Programe de instruire, 
• Programe de educație preventiva, programe pentru persoane cu dizabilități, etc. 

7. Condiții de eligibilitate 
Pentru proiectele de investiții in modernizarea/dezvoltarea infrastructurii 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura sustenabilitatea proiectului 
depus în cadrul măsurii din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum 
accesarea Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020. 

• Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se încadreze in tipul de sprijin prevăzut prin măsura; 
• Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltară locala; 
• Investiția sa se realizeze in teritoriul GAL si sa deservească unul sau mai multe 

UAT-uri din teritoriu; 
8. Criterii de selecție 

• Experiența relevanta in domeniu 
• Proiecte care conduc la integrarea directa a minorităților locale 
• Proiecte realizate in parteneriat 
• Proiecte de construire, renovare se echipează cu soluții de energie regenerabila 
• Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

si daca acesta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu 
legislația in vigoare 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind sa asigure tratamentul 
egal al solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor financiare si direcționarea 
masurilor in conformitate cu prioritățile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut in vedere aspectul un proiect / UAT; 
daca acesta va deservi mai multe UAT-uri din teritoriu, beneficiarul poate obține 
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plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. Economia sociala este definita ca o 
activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru proiecte care vizează direct 
demararea activității economice sociale, intensitatea va fi de 100%. In cazul in care se 
realizează numai infrastructura necesara, care va fi cedata unei persoane terțe pe 
baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. 
In cazul in care beneficiarul va înființa, in condițiile legii, o forma juridica proprie 
conform legii 219, si astfel va implementa si funcționarea întreprinderii, intensitatea 
va fi de 100%. 
Măsura se dorește sa contribuie si la evitarea segregării din punct de vedere a 
minorităților si implicării acestora in dezvoltarea localităților de pe teritoriul GAL 
Valoarea cuantumului maxim alocat acestei masuri va fi de 169.747 euro 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica si care se 

adresează minorităților locale 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din 

proiect. 
Valoarea unui proiect înaintat de o autoritate publica locala va fi de maximum 
100.000 de euro, iar pentru solicitanții privați de 70.000 euro (suma nerambursabila). 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația neta care beneficiază de servicii/ infrastructura îmbunătățita - minim 1500 
Populația neta din rândul minorităților care beneficiază de servicii/infrastructura 
îmbunătățita – minim 25 persoane 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
• Sprijinirea activităților organizațiilor societății civile, aduce un impact economic, 

social si cultural in teritoriu. 
• Prin incubarea organizațiilor societății civile in centrele de resurse, măsura 

contribuie la consolidarea identității si a profilului local si la evitarea 
intervențiilor punctuale. Incubarea acestor organizații da posibilitatea de 
încurajare a creșterii gradului de încredere intre ele si intre autoritățile locale, 
organizarea acțiunilor in mod coerent si consolidarea societății civile din mediul 
rural. 

• Îmbunătățirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala in mediul 
rural 

• Sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 si astfel 
asigurarea unui loc de munca pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu 
accent deosebit pe etnia rroma. 

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabila 
 

 


