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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL 

Codul măsurii M 5 / 6B 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII 

☑   SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

1.  DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI” este caracterizat prin 

populaţie în curs de îmbătrânire şi puternică tendinţă de emigrare, în special a tinerilor. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a ”POARTA TRANSILVANIEI” este 

indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi serviciilor de bază existente. 

Investiţiile efectuate în teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI” vor duce la sau vor susţine 

dezvoltarea sustenabilă a mediului socio-economic pentru a inversa tendinţele spre un 

declin social şi economic negativ şi depopularea teritoriului. Această măsură vizează 

satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, 

integrarea minorității rome precum și crearea de locuri de muncă. Operaţiile sprijinite, de 

asemenea, sunt îndreptate la conservarea, menţinerea şi reînnoirea patrimoniului 

cultural. Sprijinirea conservării patrimoniului local, a mestesugurilor, a prelucrarilor 

primare prin metode traditionale și a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii 

vieţii în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, ci și la stimularea activităţilor de 

turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă 

prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor de asistență socială. De 

asemenea, măsura are ca scop combaterea excluziunii sociale. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din: îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor 

locale de asistență socială în teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI”; Introducerea, 

dezvoltarea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu; Dotarea 

clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal de protecția mediului prin încurajarea 

unor proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un 

aspect important fiind limitarea materialelor informative și încurajarea utilizării de 

materiale reciclate pentru producerea acestora). 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală la care contribuie, art. 4, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

(c) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii  

OSL 4 – Creșterea calității vieții în teritoriul ,,Poarta Transilvaniei” 

1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale  

1.5. Corespondența cu obiectivele prevăzute în art. din Titlul III-Reg. (UE) 1305/2013 

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

1.6. Domeniul de intervenție principal la care contribuie 

Domeniul de intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
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1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013 

 - 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

                      - 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu măsura M4/6A. 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

Măsura aduce plus valoare în teritoriu prin impactul operațiunilor sprijinite, fiind 

relevantă pentru contribuția la îndeplinirea următorelor nevoi locale: 08) Infrastructură și 

servicii de bază, patrimoniu local; 09) Integrarea socio-economică a minorității rome; 10) 

Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 11) Conservarea și 

promovarea patrimoniului local. 

Valoarea adăugată se evidențiază și prin Criteriile de selecție specifice local. 

Caracterizate de o capacitate slabă de a dezvolta și implementa în mod eficient 

proiecte de dezvoltare locală sustenabilă, de o calitate slabă a infrastructurii turistice, de 

degradarea aşezămintelor tradiționale cu valoare culturală și a monumentelor istorice, 

satele din teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI” cu o bogată moştenire, au nevoie de o mai 

bună organizare pentru a asigura conservarea resurselor culturale unice și utilizarea 

acestora în scopul dezvoltării socio-economice.  

Identitatea culturală a satelor din teritoriul POARTA TRANSILVANIEI” reprezintă o 

importantă sursă de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural 

material și imaterial divers. Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea 

națională şi pentru a le valorifica pe post de instrument de dezvoltare economică locală, 

prin această măsură vor fi sprijinite acțiuni de protejare a patrimoniului cultural de 

interes local, clădiri și monumente de patrimoniu reprezentative pentru patrimoniul 

cultural local, inclusiv așezăminte monahale.  

O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă și așezămintele monahale. De-

a lungul vremii, acestea s-au constituit în centre de acumulare și diseminare a valorilor 

culturale, prin prezervarea culturii și transmiterea ei generațiilor următoare. 

Așezămintele monahale din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” au ca specific 

păstrarea identităţii şi tradiţionalității naţionale prin practicile meșteșugărești, culinare și 

agricole, dar și prin conservarea stilurilor arhitecturale specifice regiunilor în care sunt 

construite.  

În plus, determinarea identității socio-culturale necesită luarea în considerare a unor 

factori cum ar fi educația și accesul la cultură. Astfel, o componentă importantă a vieții 

sociale este și cea culturală, domeniu care poate contribui la creșterea gradului de 

atractivitate a satului pentru populația tânără. Având în vedere starea avansată de 

degradare precum și dotările nesatisfăcătoare, numeroase cămine culturale, deși 

beneficiază de un sediu propriu, fiind în proprietatea comunelor, nu şi-au mai putut 

desfăşura activitatea. Astfel, se impune, modernizarea și dotarea căminelor culturale.  

Investițiile realizate prin această măsură ar trebui să conducă la sau să sprijine 

dezvoltarea durabilă a mediului socio-economic, cu scopul de a atenua tendințele de 

declin economic și social negativ, precum și depopulare a teritoriului LEADER ”POARTA 

TRANSILVANIEI”. 

Investițiile în infrastructura socială reprezintă o abordare complexă pentru 

soluționarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate 

și greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aria de deservire a centrelor 
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de zi va acoperi mai multe UAT-urile din teritoriu. 

Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor 

sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea 

acestora de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. 

Mai mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct 

de vedere economic, acestea vor funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri 

situate mai sus sau mai jos pe lanțul valoric. 

Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică: prin 

favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor 

interacționa și colabora (punând accent pe aspectele avute în comun), întărindu-se ideea 

de o singură comunitate și de identitate locală. 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000; R 

(UE) nr. 1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013; R (UE) 1305/2013; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) 

nr. 808/2014; Legea nr. 1/2011; Legea nr. 422/2001; O.G. nr. 26/2000; Legea nr. 

292/2011; Legea nr. 197/2012; Legea nr. 219/2015; O.G. nr. 68/2003; H.G. nr. 539/2005; 

H.G. nr. 268/2007; H.G. nr. 1113/2014; H.G. nr. 118/2014; H.G. nr. 18/2015; H.G. nr. 

383/2015; H.G. nr. 867/2015; R (UE) nr. 2220/2020; R (UE) nr. 2094/2020. 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/ INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ) 

4.1. Beneficiari direcți: 

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 

➢ Furnizorii de servicii sociale, acreditați; 

➢ Asociația « GAL POARTA TRANSILVANIEI », în situația în care, în urma lansării de apeluri 

de selecție, nu se depun proiecte. 

Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. 

❖ Pentru alte tipuri de investiții: 

➢ Comunele și asociațiile de dezvoltare intercomunitară;  

➢ ONG-uri și unități de cult; 

4.2. Beneficiari indirecți 

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 

➢ Beneficiarii serviciilor sociale (conform art. 23 și art. 25 din OG nr. 68/2003) 

➢ Persoanele de etnie romă din teritoriul LEADER ,,Poarta Transilvaniei”. 

❖ Pentru alte tipuri de investiții: 

➢ Persoanele de etnie romă din teritoriul LEADER ,,Poarta Transilvaniei”;  

➢ Populația din teritoriul LEADER ,,Poarta Transilvaniei”; 

5. TIP DE SPRIJIN 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;  

Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) 

și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1. ACȚIUNI ELIGIBILE 

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 

Dispoziții comune pentru proiectele finanțate din FEADR și din EURI: 

➢ Înființarea/dotarea de centre pentru servicii sociale fără cazare, conform Anexei 1 la 

HG 867/2015 (ex.: centre multifuncționale de incluziune socială care să permită 
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derularea de activități variate din domeniul serviciilor sociale: educație, integrare, 

centru de zi, cantină socială, fermă socială, centru de consiliere, centru de tip 

„respiro”, centru de formare profesională continuă etc.); 

➢  Investiţii în extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii sociale; 

➢ Investiţii în proiecte de inovaţie de furnizare a serviciilor legate de îmbătrânirea activă; 

❖ Pentru alte tipuri de investiții: 

a) Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică: 

➢ Construirea de facilități educaționale și de îngrijire (ex.: creșe; after-school); 

➢ Construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare); 

b) Investiţii în stabilirea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor de bază locale, 

inclusiv recreaţie şi cultură şi a infrastructurii aferente: 

➢ Investiţii în facilităţi care sprijină activităţi de recreaţie; 

➢ Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii 

de bază (ex.: pieţe locale, etc.), inclusiv achiziția de mașini, utilaje și echipamente 

pentru dotarea serviciilor publice locale. 

c) Investiţii pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreaţională, 

informaţii turistice şi infrastructură turistică de scară mica: 

➢ Demarcarea zonelor turistice; 

➢ Construirea de adăposturi şi facilităţi de siguranţă legate de turismul compatibil social 

şi cu mediul înconjurător; 

➢ Dezvoltarea turismului compatibil social şi cu mediul înconjurător cu caracteristicile 

sale de bază (la nivel local, produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru 

localnici, forţă de muncă locală, legături cu companiile locale, afinităţi socio-culturale 

puternice, impact negativ limitat asupra mediului înconjurător). 

     d) Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea 

patrimoniului cultural şi natural a satelor, peisajelor rurale: 

➢ Conserv. patrimon. construit de dimensiuni mici (capele, poduri, facilităţi publice); 

➢ Înființarea de centre culturale; 

➢ Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia. 

➢ Schimbarea funcţiei clădirilor, ca de exemplu casa în casă muzeu, şura pentru alte 

activităţi economice sau pentru locuit; 

➢ Renovare/restaurare, modificare porţi, garduri; 

➢ Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor 

de valoare și a unor personalități reprezentative zonelor; 

➢ Activităţi de informare şi de creştere a conştientizării, de exemplu centre pentru 

vizitatori în zone protejate, acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice 

6.2. ACȚIUNI NEELIGIBILE 

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 

➢ Investiții în infrastructura socială de tip rezidențial; 

Atenție!  

• În elaborarea proiectului, solicitantul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. 

• Proiectele depuse vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG 226/2015. 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

Dispoziții comune pentru proiectele finanțate din FEADR și din EURI: 

➢ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

➢ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei, 

respectiv sustenabilitatea activit. pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată (în cazul 
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investițiilor care vizează infrastructura socială, ulterior finanțării proiectelor de 

infrastructură socială, beneficiarul va asigura sustenabilitatea din surse proprii/alte surse 

de finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2. din cadrul POCU 2014-2020; 

➢ Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic; 

➢ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

➢ Invest. trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăz. prin măs.; 

➢ Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

➢ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională 

/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 

➢ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

➢ Invest. trebuie să demonstr. necesit., oportunitatea și potențialul economic al acesteia;  

8. CRITERII DE SELECȚIE 

Dispoziții comune pentru proiectele finanțate din FEADR și din EURI: 

➢ Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu 

potențial de dezvoltare turistic; 

➢ Principiul prioritizării proiectelor care vizează incluziunea persoanelor de etnie romă 

din teritoriul LEADER ,,Poarta Transilvaniei”; 

➢ Principiul valorii culturale în funcție de nr. de activități socio-culturale desfășurate; 

➢ Principiul gradului de deservire a populației; 

➢ Întreținerea și asigurarea funcționării centrului de zi în parteneriat (de ex. cu alte 

comune, ONG-uri); 

➢ Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

➢ Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă; 

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

Principiile de selecție vor fi suplimentar detaliate în ghidul solicitantului elaborat de GAL 

și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

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

direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezv. rurală. 

 

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

9.1 Sume (aplicabile) și rata sprijinului pentru proiecte finanțate din FEADR  

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 

Sprijinul  public  nerambursabil  acordat  în  cadrul  acestei  măsuri  va  fi  de  100%  din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va depăși 
75.000 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 
75.000 euro/proiect. 
  

❖ Pentru alte tipuri de investiții: 
Sprijinul  public  nerambursabil  acordat  în  cadrul  acestei  măsuri  va  fi  de  100%  

din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va 
depăși 20.000 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 
20.000 euro/proiect.  
 
9.2 Sume (aplicabile) și rata sprijinului pentru proiecte finanțate din EURI 

❖ Pentru investiții în infrastructura socială: 
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Sprijinul  public  nerambursabil  acordat  în  cadrul  acestei  măsuri  va  fi  de  100%  
din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va 
depăși 37.479,93 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 
37.479,93 euro/proiect. 

 
❖ Pentru alte tipuri de investiții: 

Nu sunt alocări financiare din fonduri EURI pentru alte tipuri de invetiții. 
 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

La stabilirea intensit. și cuantumului sprijinului s-au avut în vedere: obiectivele și 

priorit. SDL, interesul colectiv, importanța strategică, caracterul inovativ al proiectului la 

nivel local, accesul public la result. proiectului în raport cu bugetul disponibil. 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

Cheltuială publică totală 

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite 

CAP. VI. DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE 

ALTOR STRATEGII 

Până la data elaborării strategiei, nu s-au identificat la nivelul teritoriului FLAG-uri 

sau alte tipuri de parteneriate, pentru a fi necesare elaborarea unor mecanisme de 

coordonare în ceea ce privește elaborarea și implementarea SDL. 

La realizarea SDL s-au avut în vedere prevederile principalelor documente strategice 

relevante pentru teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI”, în vigoare la momentul elaborării 

SDL și asigurarea complementarității cu acestea, astfel: 

DEZVOLTAREA AFACERILOR  

POR - întreprinderi mijlocii non-agricole în zonele rurale şi IMM-uri şi micro-

întreprinderi non-agricole în zonele urbane – AP2, PI 2.1, 2.2;  

POCU - sprijină crearea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. 

Furnizarea de servicii personalizate de consiliere (ex. elaborare plan de afaceri, 

consultanță juridică, contabilitate, marketing și dezvoltarea afacerilor etc.), formare 

profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) în faza de 

înființare și post înființare; Sprijin acordat IMM - urilor deja înființate (cu un istoric de 

funcționare până la un an) prin acordarea de subvenții pentru a crea noi locuri de muncă 

în IMMurile existente şi furnizarea de servicii de consiliere şi formare profesională 

antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) pentru dezvoltarea 

afacerii în mediul urban. - AP3, PI 8iii;  

PNDR – investiţii în întreprinderi agricole indiferent de mediul de rezidenţă; 

procesarea şi marketingul produselor agricole (incluse în Anexa I de la TFUE), rezultatul 

procesării produsului agricol poate fi produs Anexa I și produs neinclus în lista cuprinsă în 

Anexa I de la TFUE (non-Anexa I); Sunt excluse produsele pescăreşti. Înfiinţarea de 

activităţi non-agricole de către microîntreprinderi şi întreprinderi mici în mediul rural; 

crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole de către microîntreprinderi şi 

întreprinderi mici deja existente în mediul rural, pe baza unui plan de afaceri. PNDR 
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