
 
 

 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea 

din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Codul măsurii Măsura  M4/6B 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII  

  SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic 

pentru dezvoltarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile identificate în analiza 

teritoriului. Finalitatea măsurii se va concretiza în dezvoltarea și / sau modernizarea 

de centre de zi destinate persoanelor care să îndeplinească următoarele funcții: 

- Integrare și reintegrare socială; 

- Educație și formare profesională;  

- Recuperare și reabilitare funcțională; 

- Supravegherea și menținerea sănătății; 

- Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);  

- Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului. 

Scopul măsurii este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin 

asigurarea și accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea 

obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și 

de depopulare a zonelor rurale.  

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip 

rezidențial.  

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ):Construcție 

centre de zi, Centre de tip After-school, Mobilare centre de zi, Dotare centre de zi cu 

echipamente medicale și specifice derulării corecte a terapiilor planificate, Achiziția 

de echipamente mobile și truse pentru furnizarea de servicii specifice la domiciliu.  

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Existența mediatorilor sociali, sanitari, școlari și 

experți rromi; 

• Potențial în dezvoltarea sistemului educativ local 

pentru tineri; 

• O parte a infrastructurii educaționale necesită 

renovare/reparare; 

• Infrastructura de servicii sociale nu deservește 

decât o mică parte a populației; 

• Numărul mare al persoanelor asistate social; 

• Lipsa unor servicii sociale la nivelul întregului GAL; 

• Existența ONG-urilor care se ocupă cu incluziunea 

socială tinerilor și a persoanelor de etnie rromă; 



 
 

În concluzie putem să spunem că există o nevoie reală 

pentru dezvoltarea serviciilor infrastructurii sociale pentru 

a deservi un număr mai mare a populației. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă; 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

 

Obiectivul măsurii este creșterea calității vieții 

populației în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin investiții în infrastructură socială, turistică și prin 

sprijinirea dezvoltării serviciilor cu caracter incluziv. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la 

art. 5, Reg. (UE) nr. 1205/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi 

a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art. 20 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de bază și reînoirea satelor în 

zonele rurale, alin. 1, lit. d 

1.6 . Contribuția la 

domeniile de 

intervenție 

 

6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;  

 

1.7. Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la inovare, prin aducerea unor servicii 

noi, cu caracter incluziv pentru populație, ajutând 

racordarea teritoriului la noi standarde. Totodată, 

măsura contribuie la mediu, prin proiecte care ar putea 

viza dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă. 

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri 

din SDL 

Grupul țintă direct din această măsură pot fi beneficiari 

indirecți la măsura M2/3A – Asociativitate și cooperare în 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, M3/6B - 

Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica 

infrastructură locală și M8/6B – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M3/6B - Promovarea tradițiilor și 

valorilor locale prin mica infrastructură locală, M5/6A – 

Dezvoltarea activităților non-agricole, M7/6A – Stimularea 

dezvoltării activităților non-agricole, M8/6B – Afirmarea și 

promovarea identității teritoriale a GAL Valea Barcăului, 

toate contribuind la prioritatea 6 din Reg. (UE) 1305/2013. 



 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și / sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență 

medicală comunitară și socială reprezintă o abordare integrată privind accesibilizarea 

serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile, precum și a 

minorităților rrome și a altor grupuri vulnerabile  definite conform Legii Asistenței 

Sociale 292/2011, art. 6 lit. p. Pe lângă aspectele proximității și corelării cu nevoile 

locale, măsura contribuie cu următoarele elemente: 

• Promovarea educației sanitare; 

• Dezvoltarea competențelor sociale și civice; 

• Creșterea coeziunii la nivelul comunității; 

• Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog înter-generațional. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 

• Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.  

• OG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.  

• Regulamentul U.E. 1305/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

Entități publice:  

• Autorități publice locale și asociațiile acestora 

Entități private: 

• ONG-uri înființate conform OG 26/2000.  

• Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe 

OG 26/2000) 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

• Populația locală de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului;  

• Grupuri vulnerabile (conform Memorandumului comun 

în domeniul incluziunii sociale MMFPS, 2005, secțiunea 

2.6); 

• Grupuri dezavantajate (conform în legea nr. 

129/1998, art.2, alin.1, pct.c); 

• Grupuri de risc  (conform în HG nr. 829/2002, anexă, 

secțiunea I, cap. II, Principiile PNAinc, criterii pentru 

stabilirea corectă a principiilor, pct. 8);  

• Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc ( 

conform în OUG nr. 68/2003, art. 1, alin. 1, art. 23 şi 

25);  

• Grupuri vulnerabile  de pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului; 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 



 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Înființarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare multifuncționale și 

socio-medicale;  

• Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure 

funcționarea în condiții legale. 

• Înființarea, modernizarea, dotarea facilităților pentru servicii funerare (capelă 

mortuară) 

• Modernizarea, dotarea sediu primărie 

• Inființarea, modernizarea, dotarea servicului de întreținere infrastructură 

locală,  

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Altele în afara celor eligibile. 

• Cartiere rezidențiale. 

7.Condiții de eligibilitate 

7.1 Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.  

• 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 în măsură  

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al GAL Valea Crasnei și Barcăului 

și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu.  

• Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și 

de peisaj.  

8. Criterii de selecție 

• Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 

parteneriat (alte comune / ONG-uri)  

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energia regenerabilă  

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă  

• Dezvoltarea de servicii integrate (integrare / reintegrare socială, recuperare / 

reabilitare funcțională, supravegherea și menținerea sănătății, servicii suport)  

• Inovativitartea proiectelor. 

• Dacă proiectul deservește mai multe comune din teritoriul vizat. 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit.  

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.  

• Până la 90% pentru investiții generatoare de venit  

10. Indicatori de monitorizare 



 
 

• Populația netă care beneficiază de servicii sociale 

integrate  

• Capacitatea de furnizare a serviciilor sociale 

(numărul de persoane care pot fi primite 

simultan) 

• 90 de persoane 

• 10 persoane 


