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Măsura 

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

 

Proiectul: 

Proiectul se desprinde din Măsura 322 din PNDR 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Scopul măsurii constă în: 

A. renovarea şi reabilitarea unui număr de 10 instituţii sociale, amplasate la nivelul regiunii 

„Poarta Almăjului”, aflate în stare avansată de degradare, pentru care se face dovada 

inexistenţei fondurilor 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: 

- realizarea de alei pietonale de acces la instituţiile reabilitate; 

- lucrări de renovare şi consolidare la şcoli, spitale, ambulatorii, biserici şi cămine culturale; 

- amenajarea şi dotarea locaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor cărora le sunt destinate; 

- amenajarea de spaţii de parcare pentru mijloacele de transport în jurul instituţiilor reabilitate; 

- renovarea construcţiilor sociale aflate în stare de degradare incipientă sau avansată; 

- amenajare indicatoare, sigle luminoase, elemente de semnalizare; 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

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

- identificarea instituţiilor care vor face obiectul activităţilor de renovare, reabilitare sau restaurare ; 

- renovarea, reabilitarea şi restaurarea instituţiilor sociale din teritoriu (şcoli, muzee, spitale, ambulatorii, 

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

- realizarea de alei pietonale de acces la spaţiile reabilitate şi de spaţii de parcare pentru autoturisme şi 

mijloace de transport în comun în vecinătatea zonelor reabilitate; 

- amenajare spaţii cu gazon, de mică întindere, în vecinătatea locaţiilor reabilitate. 

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.  
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Măsura va consta în reabilitarea a 10 instituţii 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 13 localităţi 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 consiliile 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 măsurilor 3.1.B şi 3.1.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 FEDR şi FEADR. 

 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Publici: Autorităţile Publice Locale, precum şi alte instituţii publice, cu personalitate juridică, care 

au în administrare instituţii sociale 

Privaţi:  producători agricoli, membri ai gospodăriilor, persoane fizice şi juridice care doresc să realizeze 

investiţii în spaţiul rural, definit conform legislaţie, persoane fizice şi juridice din teritoriul acoperit (beneficiari direcţi) 

Evaluarea numărului: circa 10 beneficiari ai serviciilor de reabilitare. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:  realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - renovarea construcţiilor sociale existente la nivelul teritoriului (biserici, şcoli, grădiniţe, 

ambulatorii, cămine culturale, biblioteci, etc.); 

    - amenajarea indicatoarelor şi a modalităţilor de semnalizare a obiectivelor restaurate; 
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    - realizarea de alei pietonale; 

    - realizarea, achiziţionarea şi distribuţia de materiale de promovare în vederea atragerii de 

sponsori; 

 - amenajări peisagistice de mică amploare în vecinătatea obiectivelor; 

Exemple: - reabilitare construcţii; pavaj alei; plantare de arbori şi arbuşti, indicatoare şi panouri informative, 

etc. 
 

 

Finanţare: 
 

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

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională  

Contribuţia 

privată  

10 40.000 Euro 400.000 Euro 80% 20% 0% 

10 168.800 Lei 1.688.000 Lei 80% 20% 0% 

 

Indicatori de monitorizare: 

 Număr de instituţii reabilitate: 10 

 Număr de beneficiari susţinuţi: 10 

 Volumul total al investiţiilor: 1.688.000 Lei 

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

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

 


