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Anexa 6 

 
FIȘA MĂSURII M3.4 
Denumirea măsurii: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 
CODUL Măsurii: M3.4 
Măsura / DI: M3.4 / 6B 
Tipul măsurii:     X INVESTIŢII  
                         □ SERVICII  
                         □ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra  
situaţiei existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieţii în    
teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului, fapt ce determină iminenţa existenţei unor 
decalaje în raport cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii M3.4 se urmărește 
dezvoltarea structurilor pentru asigurarea serviciilor de învăţământ secundar/universitar şi 
distanţa relativ mare până la acestea; îmbunătăţirea infrastructurii școlare, înfiinţarea 
căminelor de bătrâni și a centrelor de copii. 
Accesarea de finanţări nerambursabile pentru reabilitarea instituţiilor publice locale:      
școli, dispensare comunale, cămine culturale sau alte obiective de interes social, este     
calea spre o dezvoltare durabilă și sigură a comunităţilor locale și creșterea implicită a 
nivelului de trai. 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și menţinerea de locuri de muncă 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul      
GALPNB care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în     
zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu,      
clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1, M3.2, M3.3, (DI: 6B, 6A) 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor    
identificate în analiza SWOT la nivel de GAL Podișul de Nord al Bârladului și vor îmbunătăţi 
în final condiţiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea bunăstării celor care 
locuiesc în acest teritoriu. 
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Valoarea adaugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităţilor   
identificate în analiza SWOT în vederea eliminării punctelor slabe și diminuării sau 
contracarării ameninţărilor. 
În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să ţină cont de specificul local și de 
nevoile identificate și transpuse în SDL. 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru   
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de   
implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 
 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învăţământul preuniversitar precum și 
durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei uvernului României de 

incluziune a  etăţenilor români aparţinând  inorităţii rome pentru perioada 2015-2020, 
cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 
incluziunea socialăși reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;   

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor  
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind     
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;   

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice    
nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea 
clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 
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sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socialăşi capitolele de   
cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de    
stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor  
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeazăşi 
administreazăunităţi de asistenţă socială;  

 Ordinul ministrulu muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării      
furnizorilor de servicii sociale;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fărăadăpost, tinerilor 
care au părăsit sistemul de protecţie a copilului și altor categorii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
31/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum și     
pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 
părinţii săi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea   
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 
nr.1343/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiarii direcţi:  
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare; 
 GAL Podișul de Nord al Bârladului - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă 

interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
Beneficiarii indirecţi: 
 Populaţia care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiţii se acorda avans, în conformitate cu art.    
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile: 
 înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 
recomandă;  

 înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv 
demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 
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 achiziţie mobilier școală si/ sau tehnica de birou (PC –uri, monitoare pentru PC, 
imprimante, videoproiectoare, ecrane pentru videoproiectoare); 

 construire/amenajare teren de sport amplasate în incinta școlilor sau grădiniţelor; 
 înfiinţare și/sau dotare laboratoare în școli; 
 înfiinţarea si dotarea și/ sau modernizarea (inclusiv dotarea) de centre multifuncţionale 

pentru Servicii sociale fără cazare:; înfiinţare si dotare și/ sau modernizare (inclusiv 
dotare), centre de zi de asistenţa şi recuperare, înfiinţare si dotare și/ sau modernizare 
(inclusiv dotare) centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), etc; 

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 
persoane aflate în situaţie de dependenţă; 

 Nota: Tipurile de acţiuni eligibile și neeligibile se vor completa si cu prevederile 
Ghidului solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 
2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

Acţiuni neeligibile: 
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  
 cheltuieli  efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de  finanţare  a  proiectului  

cu excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 
2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  

 cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane;  

 cheltuieli  cu  investiţiile  ce  fac  obiectul  dublei  finanţări  care  vizează aceleași  
costuri eligibile;  

 în  cazul  contractelor  de  leasing,  celelalte  costuri  legate  de  contractele  de      
leasing, cum  ar  fi  marja  locatorului,  costurile  de  refinanţare  a  dobânzilor,  
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 
anume:  dobânzi  debitoare,  cu  excepţia  celor  referitoare  la  granturi  acordate  
suborma  unei  subvenţii  pentru  dobândă sau  a  unei  subvenţii  pentru  comisioanele  
de garantare;  

 achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul   legislaţieinaţionale   privind   TVA-ul   sau   a   prevederilor   specifice            
pentru instrumente financiare;  

 contribuţia în  natură, Costuri  privind  închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalaţii și 
echipamente;  

 costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere și chirie. 
7. Condiţii de eligibilitate 
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate;  
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 



  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” ‐  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 ‐ Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț ‐ CP 617030 
 e‐mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   ‐ tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

Fisa  Măsurii M3.4 - Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza 
în mod gratuit și doar cu acordul asociaţiei “GAL Podisul de Nord al Barladului”. Toate drepturile rezervate.                                   Page 5 of 6 

 

 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiţii;  

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General.  
 Ulterior finanţării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul va asigura 

sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanţare cum ar fi     
accesarea obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
2014-2020 

 Investiţia (actiunea / activitatea) se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al 
Bârladului 

 Nota: Condiţii de eligibilitate se vor completa si cu prevederile Ghidului solicitantului 
pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la 
data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecţie 
 Proiectul creează locuri de muncă;  
 Proiecte care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare;  
 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;  
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  
 Proiectul conţine componente inovative sau de protecţia mediului;   
 Tipul de investiţie.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţile 
publice locale și ONG-uri. 
Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de 
Finantare (anexa 4 la SDL). 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 
care vizează infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (creșe și infrastructura de      
tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea 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. 
10. Indicatori de monitorizare 
Populaţia netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite. 
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