
MĂSURA 7.2B 
FIȘA MĂSURII 

Infrastructură pentru servicii publice și sociale 

CODUL Măsurii – 7, sub-măsura 7.2B 

DI M7 / 6B 

Tipul măsurii: investiții 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Măsura cuprinde cinci acțiuni: 

acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale, pentru că nu sunt prezente serviciile 

sociale respective în mai multe comune 

acțiunea 2: iluminat public eficient: pentru creșterea eficienței energetice, respectiv 

creșterea siguranței de circulație 

acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice pentru protejarea calitatea apelor 

acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: clădiri 

abandonate, degradate sau cu funcți neadecvate sunt prezente în mai multe centre, situația 

trebuie ameliorată prin introducerea funcții noi 

acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping având în vederea că pentru elevi și 

studenți din zona nu există infrastructură necesară pentru organizarea teberelor. 

Obiectiv de dezvoltare rurală O3 la care contribuie. 

Obiectiv specific al măsurii M7.2B: crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru 

servicii publice locale, respectiv pentru introducerea de noi funcțiuni în clădiri abandonate 

sau degradate în centre, crearea infrastructurii necesare pentru tabere școlare locale. 

Măsura contribuie la prioritateaP6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la 

realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 

- inovare: cel 2 clădiri vor fi reabilitate pentru a crea condițiile necesare pentru 

introducerea de funcții noi 

- mediu și clima: reabilitare sau modernizare clădirilor presupune auditul energetic, 

pe baza căruia se va proiecta investițiile tip C+M 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura 7.2B este complet delimitat de măsura 

7.2A: 7.2A contribuie la eficința energetică și la obiectivele de mediu, iar 7.2B la 

ameliorarea calității de viața, respectiv la combaterea fenomenelor de sărăcie. 

Sinergiacu alte măsuri din SDL: nu este cazul. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

UAT-urile din zona nu sunt pregătite pentru rezolvarea problemelor sociale (grupuri 

marginalizate, vârstnici, etc.), nu sunt prezente instituții specializate în domeniu. Măsura 

7.2B stă la baza proiectului PO CU axa 5, obiectivul 5.2. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- pentru tabere: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 



- pentru servicii sociale: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale, cumodificările și completările ulterioare 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

direcți (solicitanți eligibili): 

- Societatea civilă: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități 

de cult composesorate, asociați composesorale,asociația GALG10 

- Entități private: societăți comerciale (SRL, SA)  operatori de sisteme de apă 

uzată/canalizare cu licențăANRSC valabilă, 

- Entități publice: comune din zona, orașul Borsec (UAT),  

indirecți: populația prin dezvoltarea serviciilor 

5. Tip de sprijin  

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans (maxim 50%), 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  

- trebuie respectate condițiile din capitolul ”8.1. Descrierea condițiilor generale aplicate 

mai multor măsuri” din PNDR 2014-2020 

- operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din PNDR, dacă au fost încheiate în mod fizic 

sau implementateintegral înainte de depunerea de către beneficiar acererii de finanțare în 

cadrul programului la GAL, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către 

beneficiar 

- următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție: taxa pe valoarea adăugată, cu 

excepția cazului în careaceasta nu se poate recupera în temeiul legislațieinaționale privind 

TVA-ul 

acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale: construirea, modernizarea, dotarea clădirilor 

pentru servicii sociale 

acțiunea 2: iluminat public eficient: achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED 

respectând SR 13433:1999 

acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice: achiziționare utilaje și/sau toalete mobile 

ecologice (maxim 10 unități pe proiect) 

acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: reabilitarea, 

modenrizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcți 

acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping: toate tipuri de activitate pentru indeplinirea 

criteriilor stipulate pentru campinguri cu 1 sau 2 stele. 

- costurile generale  trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita de 5% pentru 

proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decăt cele referitoare la construcții 

montaj; 

Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.2 (investiții/servicii/sprijin forfetar) se vor 

respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală co-finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat.  

7. Condiții de eligibilitate 

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



prin submăsură 

-  solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

- solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați șiîntreţinerea 

investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată 

-  solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrări terenului clădirii, sau 

dreptul de folosință asupra clădirii/terenului ( pe o perioadă de de cel puțin 10 ani de 

la data depuneri proiectului) pe care se realizează investiția; 

-  investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acestesteia; 

-  investiția trebuie să respecte  Planul urbanistic general în vigoare (doar pentru 

proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificat de urbanism) 

-  se vor respecta regulile schemei de ajutor de minimis(dacă este cazul) 

-  viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice;(pentru acțiunea nr. 3); 

-  solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

-  investiția va respecta legislația în vigoare în domeniul sănâtății publice, sanitar 

veterinare și de siguranța alimentară; 

Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.  

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 

trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin 
PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare sunt, după caz:a) solicitanții/ beneficiarii, 
după caz, înregistraţi înRegistrul debitorilor AFIR, atât pentru ProgramulSAPARD, cât și 
pentru FEADR, până la achitareaintegrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și 
majorărilor de întârziere;b) solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de 
finanțare pentru proiectenerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data 
rezilierii, iarsolicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru 
nerespectareaobligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;c) 
beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situațiilitigioase 
cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței dejudecată în litigiul dedus 
judecății;d) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare 
că vordepune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și 
nuprezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesaprogramul 
timp de 1 an de la notificare, -e)solicitanții care au mai depus acelaș proiect în cadrul altei 
măsuri din PNDR;-f)solicitsnții care se regăsesc în Bazele de date privinddubla finanțare;-g) 
solicitanții care nu și-au însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie 
răspundere din secțiunea (F) a Cererii de finanțare;-h) solicitanții care sunt în insolvență sau 
incapacitate de plată; 
 

8. Criterii de selecție  

Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care 

demonstrează fundamentarea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile 

coerente și relevante. Criteriile de selecție sunt adecvate specificului local, și sunt în 

conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL. 

CS1A: localizarea proiectului: invers propoținal cu valoarea IDUL pentru comuna 

respectivă(max. 20 puncte) 

CS1B: se va acordă punctaj strict numai pentru maxim 3 proiecte elaborate în concordanța 

cu viitorul proiect PO CU, de idnetificat prin analiza de fundamentare pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru grupuri defavorizate (50 puncte) 



CS2: proiectul prevede investiții și în sistemului de ventilare pentru clădirea care face 

obiectului investiției (20 puncte) 

CS3: proiectul care are ca obiect introducerea de cel puțin 3 funcții noi în clădiri eligibile 

pentru acțiunea 4 (10 puncte) 

Maxim: 100 puncte. 

Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce 

priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 

direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER este stabilită de 

parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; 

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Valoarea sprijinului: 10.000 euro –190.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare  

Măsura Indicatori de rezultat 

7.2 (acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii 

sociale; acțiunea 2: iluminat public eficient; 

acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile 

ecologice; acțiunea 4: introducerea de funcții noi 

în clădiri în zonele centrale ale satelor; acțiunea 

5: sprijin pentru crearea tabere tip camping) 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite: 

a1: 100 

a2: 5.000 

a3: 5.000 

a4: 5.000 

a5: 1.000 

Nr. locuri de muncă create: 

a1: 5 

a2: 0 

a3: 2 

a4: 2 

a5: 2 

Cheltuială publică: 680.000 euro 

Obiectiv transversal 1: inovare Clădiri reabilitate cu introducerea de 

funcții noi: 2 

Obiectiv transversal 2: protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea 

la acestea 

Proiecte cu C+M pe baza auditului 

energetic: 2 

 


