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FIȘA MĂSURII 

Sprijinirea centrelor comunitare multifuncționale – M9/6B 

 
Tipul măsurii: 

• INVESTIȚII  
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL: 

Conform analizei SWOT s-a identificat dispersarea fizică a infrastructurii de bază, slaba 

echipare a acestuia, iar analiza diagnostic evidențiază că în pofida faptului că serviciile de 

asistență medicală de bază sunt accesibile în proporție de 87,5% din UAT-uri, pentru 

asistență medicală de specialitate sau analize medicale populația din mediul rural se 

deplasează în afara teritoriului LEADER. Unele servicii sociale sunt bine organizate în 

teritoriu (îngrijirea la domiciliu, ocrotirea socială a copilului) dar sunt altele care lipsesc 

sau nu se înființează pentru că nu dispun de infrastructură adecvată. 

Măsura contribuie la realizarea centrelor comunitare multifuncționale care asigură 

infrastructura pentru următoarele servicii: în domeniul ocupării, de sprijinire a dezvoltării 

serviciilor sociale și/sau de sănătate/a serviciilor medico-socio-educaționale, de servicii 

complexe de protecția civilă și de situații de urgență, de educație, de locuire, de asistență 

juridică, acțiuni în domeniul combaterii discriminării sau a segregării. Aceste servicii vor 

contribui la satisfacerea nevoilor locuitorilor, precum și la valorificarea infrastructurii  

care va deservi aceste servicii din teritoriul LEADER „Csík”. 

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 

teritoriului LEADER ”Csík”:  

• dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor cu precădere în domeniul ocupării, de 

sprijinire a dezvoltării serviciilor sociale și/sau de sănătate/a serviciilor medico-socio-

educaționale, de servicii complexe de protecția civilă și de situații de urgență, 

de educație, de locuire, de asistență juridică, în domeniul combaterii discriminării sau 

a segregării; 

• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și utilizarea surselor regenerabile; 

• reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

• crearea de noi locuri de muncă în mediul rural. 

Această măsură vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă. În cadrul centrelor 

comunitare multifuncționale pot fi asigurate servicii sus-menționate. Conform nevoilor 

identificate, potențialii beneficiari au solicitat deopotrivă modernizarea infrastructurii 

medicale, extinderea serviciilor medicale în localitate și/sau la nivel micro-regional și  

înființarea unor servicii precum cele din domeniul ocupării, a sprijinirii și a dezvoltării 

serviciilor sociale, a serviciilor medico-socio-educaționale, de servicii complexe de 

protecția civilă și de situații de urgență, de educație, de locuire, de asistență juridică, din 

domeniul combaterii discriminării sau a segregării. Prin urmare în cadrul acestei măsuri 

vor fi sprijinite atât investiții în modernizarea și/sau extinderea serviciilor medicale și 

accesibilizarea lor la nivel local și micro-regional cât și cele din domeniul social, 

educațional și de ocupare. Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul 

acestei măsuri care vizează înființarea sau îmbunătățirea infrastructurii sociale, 

beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 
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respectarea condițiilor specifice POCU. În acest caz în cadrul acestei măsuri nu vor fi 

finanțate infrastructuri de tip rezidențial. În cazul proiectelor de infrastructură socială 

beneficiarul trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către 

o entitate acreditată ca furnizori de servicii sociale. 

Sprijinul acordat prin investițiile de înființare, modernizare și/sau dotare a centrelor 

comunitare multifuncționale va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor 

comunelor din zonă și la inversarea tendințelor de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor 

de muncă,conform  art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

• ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor pentru 

populație; 

• îmbunătăţirea duratei de viaţă şi independenţei beneficiarilor serviciilor; 

• îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui tip de 

persoană care beneficiază de aceste servicii; 

• creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

• sporirea beneficiilor economici pentru beneficiarii serviciilor sociale ca urmare a 

eficientizării de timp şi a îmbunătăţirii productivităţii muncii. 

 

Măsura contribuie la prioritatea P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

• Inovare: 

Sprijinul acordat înființării și dezvoltării infrastructurii  comunitare și sociale este esențial 

pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului LEADER. Funcționarea Comitetului de 

Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL prezintă un element inovativ prin 

care beneficiarii, încă de la conceptualizarea proiectului, vor accesa consultanţă, oferită 

cu titlu gratuit. Prin asigurarea vizitabilității proiectele vor contribui la realizarea 

caracterului inovativ de diseminare. 

 

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă este un 

criteriu de eligibilitate. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea consumului 

de energie provenite din surse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței energetice. 

Reducerea consumului de energie în clădiri prin măsuri de eficientizare a consumului și 
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prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție 

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare 

trebuie prioritizate materialele care asigură impactul minim asupra mediului. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura este complementară cu măsura M11/6B Îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea 

societății civile prin care vor fi sprijinite ONG-uri care dotează centrele multifuncționale 

realizate în cadrul acestei măsuri, cu scopul asigurării unor servicii sociale locale de bază. 

Măsura este complementară cu măsurile M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole 

sociale și M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole unde sunt avantajați entități 

înființate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare multifuncționale, precum și 

M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural,unde sunt beneficiari direcți 

autoritățile publice locale. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura se poate aplica sinergic cu măsurile: 

• M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole; 

• M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole; 

• M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate; 

• M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural; 

• M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale; 

• M11/6B Îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale reprezintă o 

abordare complexă pentru soluționarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru 

populația din satele izolate și greu accesibile, inclusiv pentru persoanele  cu dizabilități. 

Prin sprijinirea acestui tip de proiecte vom încuraja impactul micro-regional. 

La proiectarea amenajării clădirilor publice se impune luarea în considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea 

acestui criteriu de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanță gratuită 

oferită de Comitetul de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL LEADER 

„Csík”. 

Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a clădirilor prin utilizarea energiei 

regenerabile și prin termoizolare, acesta fiind un criteriu de eligibilitate. 

Proiectele de infrastructură socială pot primi finanțare și prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, respectând condițiile Obiectivului strategic 5.2. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Legislația Națională 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

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

completările ulterioare; 

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități publice: 

•  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora. 

Entități private:  

• ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare; 

• GAL-ul - dacă nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese.  

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• populația locală, mai ales persoanele care aparține categoriilor de grupuri vulnerabile; 

• entitățile (de ex. cabinete medicale, întreprinderi sociale) înființate și/sau dezvoltate 

în cadrul centrelor comunitare multifuncționale; 

• ONG-uri acreditați ca furnizori de servicii sociale, care vor avea activități de asistență 

socială în centrele comunitare multifuncționale; 

• Întreprinderi sociale conform legislației naționale în vigoare. 

 

5. Tip de sprijin  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 

de investiții. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

În cadrul măsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

Investiții în active corporale: 

• Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale. 

Investiții în active necorporale: 

• construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente 

noi 

• onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, inclusiv studiile de fezabilitate, în 

limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
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• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER „Csík” și să aibă impact micro-regional; 

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă în cazul modernizării 

unei clădiri; 

• Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiectele încă de la 

începerea elaborării proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați de 

GAL cu scopul luării în considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură 

urbanistică şi de peisaj.  

 

8. Criterii de selecție  

• Întreținerea și asigurarea funcționării centrului multifuncțional în parteneriat; 

• Investiții în infrastructura socială; 

• Numărul serviciilor sociale și/sau de asistență medicală; 

• Solicitanții care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri; 

• Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilității investiției; 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de maxim 200.000 

euro/proiect. 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis 

conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani 

fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 

Euro/beneficiar. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare țintă 

(2023) 

6B Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

5.000 

6A specific Locuri de muncă nou create 1 

specific Număr de beneficiari sprijiniți 2 

specific Cheltuieli publice totale (Euro) 360.550 


