
 

Denumire Masură Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la 

servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău 

(Centre comunitare multifuncţionale) 

Codul Măsurii  M 3 / 6B 

Tipul Măsurii x  Investiţii       Servicii           Sprijin Forfetar 

1.Descrierea generală a Măsurii 

Măsura contribuie la realizarea centrelor comunitare multifuncţionale sociale şi de sănătate care 

vor deservi nevoile legate de asistenţă medicală comunitară şi socială a locuitorilor din teritoriul 

LEADER al microregiunii Ceahlău.  

Această Masură vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum şi crearea a noi locuri de muncă.  

În cadrul centrelor comunitare multifuncţionale, de exemplu, pot fi asigurate următoarele 

servicii: servicii de permanenţă şi asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie 

şi tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator; servicii de asistenţă socială-

refugiu temporar pentru mame şi copii; servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială la 

domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie timpurie; servicii auxiliare cu caracter administrativ, 

etc.  

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunităţilor din zonă prin 

furnizarea oportună şi prin accesibilizarea serviciilor medicale şi de asistenţă socială. 

Realizarea obiectivelor măsurii vor atenua tendinţele de declin economic şi social şi de 

depopulare a zonelor rurale. 

Obiectivele de 
dezvoltare rurală 
(conform Reg. UE 
1305/2013, art. 4 

Obiectiv 3  Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 

locuri de muncă 

Obiectivele specifice ale 
Măsurii 

Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea calităţii vieţii a 

comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU prin  promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei şi a oricarei discriminări. 

Obiective specifice: 

1.Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin înfiinţarea, 

modernizarea infrastructurii fizice sociale din microregiunea Ceahlău;  

 2. Creşterea numărului de persoane care beneficiaza de servicii de 

asistenţă socială şi medicală; 

3.  Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi a celor cu 

dizabilităţi, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul 

comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung. 

Contribuţia la 
Prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art. 5 din 
Reg. UE 1305/2013 

P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 

locuri de muncă. 

Contribuţia la 
obiectivele prevăzute în 
Reg. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013. 

Contribuţia la domeniile 
de intervenţie Măsurii 
19.2 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

Contribuţia la 
obiectivele transversale 

Mediu, climă şi inovare 



ale Reg. UE 1305/2013 

Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL 

- 

 Sinergia dintre măsurile 
propuse prin SDL 

M1/6A Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER  din 

GAL Ceahlău; 

M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de 

bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării 

microregiunii Ceahlău ; 

M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea 

Ceahlău prin educaţie; 

M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic  şi protejarea 

moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a G.A.L. 

Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului; 

M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea 

Ceahlău. 

M10/6B Imbunătăţirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 

a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice şi în sectorul privat din microregiunea Ceahlău 

Valoarea adaugată a 
Măsurii 

Infiinţarea şi/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncţionale 

de asistenţă medicală comunitară şi socială reprezintă o abordare 

complexă pentru soluţionarea privind accesibilizarea serviciilor de 

bază pentru populaţia din satele izolate şi greu accesibile, inclusiv 

pentru persoanele  cu dizabilităţi. Aria de deservire a centrelor 

comunitare multifuncţionale va acoperi mai multe UAT-uri din 

teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

Îmbunătăţirea şi accesibilizarea serviciilor locale medicale şi de 

asistenţă socială. 

Introducerea, dezvoltarea unităţilor de îngrijire medicală şi asistenţă 

socială la domiciliu. 

Dotarea clădirilor multifuncţionale cu sisteme care utilizeaza energie 

regenerabilă. 

Trimiteri la alte acte 
legislative 

1.1 Legislaţia europeană: 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013  

1.2 Legislaţia Naţională 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea asistenţei sociale nr. 292 din 2011 ; 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială. 

Legislația va fi completată cu alte acte normative cu incidență în 

domeniu regăsite pe www.afir.info. 



Beneficiari direcţi 
(aplicanţi) 

Entităţi publice  

  Autorităţi Publice Locale şi asociaţiile acestora  

Entităţi private:  

 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare 

 Intreprinderi sociale  

 GAL Ceahlău 

Beneficiari indirecţi 
(grup ţintă) 

 Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de 
programe de sprijin, respectiv: vârstnici în situaţii de izolare, 
persoane (femei şi copii) cu risc de violenţă domestică, persoane 
cu handicap, copii şi tineri în situaţii sociale, etc, care prin 
participare la activităţile centrului vor dobândi mai bune 
îndeletniciri, competenţe, deprinderi pentru a-şi îmbunătăţi viaţa 
şi organiza mai bine viitorul; din total beneficiari, nr persoane de 
etnie rroma 10% 

 întreprinderile înfiinţate şi/sau dezvoltate în cadrul centrelor 

comunitare multifuncţionale 

 ONG-uri care vor desfășura activităţi de asistenţă socială în 

centrele comunitare multifuncţionale. 

Tip de sprijin  (conf. 
Art. 67 din Reg. UE 
1303/2013) 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf 

cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013 

Acţiuni eligibile Pentru proiecte de Investiţii: 
- Infiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare 
multifuncţionale sociale, de sănătate şi educaţie,  întreprinderi 
sociale  
- Investiţii privind înfiinţarea unor servicii de îngrijire/asistenţă 
medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice în situaţii de izolare sau 
cu handicap 

Acţiuni neeligibile Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor 

care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic; 

TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil 

Condiţii de eligibilitate - proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău 

- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili. 

-  ONG-ul să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL  Ceahlău 

- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de 

acţiuni prevăzute prin Masură. 

-Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa 

investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată, precizand 

sursa de finantare,  

-Solicitantul se angajeaza sa demonstreze sustenabilitatea 

proiectului, precizand sursa de finantare (eventual prin accesarea 

unui proiect prin POCU masura 5.2.)  

- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele 

SAPARD/FEADR 

- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, 

dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este 

reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale 



şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea 

definitivă a instanţei de judecată 

Criterii de selecţie - Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii 

Ceahlău şi să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu; 

- Proiecte care deservesc comunităţi vulnerabile cu risc de 

izolare cu o populaţie cât mai mare ; 

- Proiecte cu impact micro-regional;  

- Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

- Proiecte combinate cu Măsura 5.2 din POCU pentru 

infrastructura socială; 

- Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 

investiţie similară; 

Sume aplicabile şi rate 
de sprijin 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru investitii negeneratoare de venituri si nu 

va depasi 200.000 euro/proiect. 

Pentru investitiile generatoare de venituri, intensitatea sprijinului 

public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile si 

nu va depasi 200.000 euro/proiect 

Indicatori de 
monitorizare 

Populaţia netă care beneficiază de servicii imbunătăţite; 

Număr de locuri de muncă nou create; 

Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază de 

infrastructura imbunătăţită. 

 


