
Anexa nr. 2.g. 

 
Măsura 

3.2.A – Consolidarea şi renovarea instituţiilor sociale aflate în stare de degradare 

 

Proiectul: 

Proiectul se desprinde din Masura 322 componenta B din PNDR 

 

 

  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Scopul măsurii constă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural, în vederea realizării 

unei dezvoltări durabile. În particular, măsura are ca scop:  

renovarea şi reabilitarea instituțiilor sociale, amplasate la nivelul regiunii „Poarta Almăjului”, aflate 

în stare avansată de degradare, pentru căror reabilitare nu sunt disponibile fonduri suficiente pentru 

efectuarea lucrărilor din surse proprii 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează reabilitarea şi recondiţionarea instituţiilor sociale, care prezintă valoare culturală, 

socială, sau spirituală pentru locuitorii din teritoriu. Reabilitarea locaţiilor se va realiza în 

conformitate cu normele europene privind protecţia mediului înconjurător şi va avea impact indirect 

asupra tuturor locuitorilor regiunii „Poarta Almăjului”. 

Obiectivele măsurii vizează: 

 

Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenjari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri etc.; 

Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regeerabile ca parte componenta a unui proiect 

integrat (in situatia in care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice); 

Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor socilae precum centrele de ingrijire copii (crese 

conform legii 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si alte centre de asigurare a 

aserviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), batrani si persoane cu nevoi speciale (conform 

OG 68/2003privind serviciile sociale); 

Investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de 

investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in 

sprijinul rezolvarii unei imposrtante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz; 

Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviicle publice(de deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) daca fac 

parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului; 

Investitii de renovare, modernizare (a se vedea definitia modernizarii din capitolul 4.3 „Dictionar”) si dotarea 

aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume 

populare si instrumente muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte 



componenta a proiectului (ex. Activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi sustinute 

cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj. 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale, într-o abordare integrată: 

- renovarea, reabilitarea şi restaurarea instituţiilor sociale și culturale din teritoriu (grădinițe, muzee, spitale, 

ambulatorii, biserici, mănăstiri, cămine culturale, biblioteci, etc.); 

- renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri, etc.; 

- prima înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, precum centrele de îngrijire copii, 

bătrâni și persoane cu nevoi speciale; 

- investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

- achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală, în zonele unde o 

astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private, dar care este indispensabilă pentru comunitate 

și vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale, inclusiv construirea de stații de autobuz; 

- achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, de întreținere spații verzi,), 

dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea serviciului; 

- investiții pentru renovarea, modernizarea și dotarea aferentă așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție 

de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare, și instrumente muzicale tradiționale, în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. 

Acţiunile vizează conservarea patrimoniului cultural şi social şi promovarea valorilor spirituale şi 

sociale aferente satelor, care să asigure locuitorilor un spor de condiţii de trai la nivel local.  

Măsura va consta în reabilitarea instituțiilor sociale amplasate pe raza teritorială a 

localităţilor membre şi în amenajarea spaţiilor limitrofe obiectivelor, astfel încât acestea să 

contribuie pe de o parte la îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul acestora, 

iar pe de altă parte la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 

respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 

acestea, urmând a fi restaurate instituţii de importanţă locală şi regională aflate în 

administrarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. 

Grupul ţintă selectat va regrupa autoritățile publice locale existente la nivelul teritoriului. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că beneficiile rezultate în urma acţiunilor 

întreprinse vor fi difuzate la nivelul întregului teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, exercitând 

totuşi o influenţă asupra măsuriilor 3.2.B şi 3.2.C 

Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de îmbunătăţire a infrastructurii sociale la nivelul 

teritoriului, ca pârghie de asigurare a  dezvoltării economice durabile a regiunii „Poarta Almăjului”. 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 

de finanţare finanţate din FEADR. 



 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 

            Asociațiile de dezvoltare intercomunitare, realizate între două sau mai multe comune, 

înființate conform legislației naționale în vigoare; 

                ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, definite conform legislației naționale în 

vigoare; 

Privaţi:  Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 

cultural/natural de interes local 

Evaluarea numărului: circa 7 beneficiari ai serviciilor de reabilitare. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:   

- realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 

națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

Exemple: studii de fezabilitate, memorii justificative, plăți de taxe, conform legislației naționale în vigoare. 

 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - renovarea construcţiilor sociale existente la nivelul teritoriului ( primării, grădiniţe, ambulatorii, cămine 

culturale, biblioteci, etc.); 

    - reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor cu însemnătate culturală sau naturală, inclusiv a 

clădirilor care prezintă importanță socială pentru locuitorii regiunii 

Exemple: - reabilitare construcţii, dotare construcții, , etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finanţare: 
 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 

publică naţională 

20%  

Contribuţia 

privată  

7 48.463 Euro 339.240 Euro 271.392 Euro       67.848 Euro 0 

 

Indicatori de monitorizare: 

 Număr de instituţii reabilitate: 7  

 Număr de beneficiari susţinuţi:  7 

 Volumul total al investiţiilor:339.240 Euro 

 Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite: 39.980 locuitori 

 Număr de comune care au mai beneficiat de finanţare UE: 12 

 

 

 


