
M 7 / 6 B – Investitii in infrastructura sociala 

Denumirea Masurii Investitii in infrastructura sociala 

Codul masurii M 7 /6B 

Tipul masurii X    INVESTITII 

SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Conform datelor statisticilor, categoria persoanelor 

vulnerabile din punct de vedere social reprezinta o mare 

parte a populatiei teritoriului GAL RAZIM, in timp ce 

infrastructura fizică de bază in domeniul social este aproape 

inexistenta. 

Din totalul populatiei de 35.835 locuitori, 24,35 % reprezinta 

persoane cu varsta peste 60 ani, conform datelor INS privind 

Recensamantul populatiei si a locuintelor 2011. Procentul se 

afla insa intr-o crestere accelerata, serviciile sociale 

disponibile insa nu raspund nevoilor concrete specifice 

populatiei aflate in diferite in situatii de dependenta. Alta 

categorie sociala care necesita interventie la nivelul 

teritoriului este cea a familiilor cu copii aflati in risc social 

(familii sarace, familii monoparentale, familii in care unul 

sau ambii parinti sunt plecaţi la muncă în străinătate, familii 

in care unul din membrii sunt consumatori de alcool, etc). 

Persoanele care au abandonat de timpuriu scoala cat si cele 

aflate in risc de abandon, persoanele cu dizabilitati, 

persoanele care sufera de diferite adictii, victimele violentei 

familiale, precum si persoanele fara ocupatie (inclusiv 

somerii de lunga durata) reprezinta categorii pentru care 

interventiile sociale se limiteaza doar la asigurarea unor 

ajutoare banesti (ajutor social, alocatii etc) sau materiale 

(ajutoare alimentare etc).  

Scopul interventiei vizeaza contracararea fenomenului de 

excluziune sociala si degradare a nivelului de trai, prin 

derularea de intervenţii pro-active, de conştientizare şi de 

prevenire, la nivelul populaţiei şi al potenţialelor grupuri 

dezavantajate.  

Pentru atingerea obiectivului, masura va finanta investiţii în 

infrastructură sociala şi dotari specifice, care sa asigure 

diversificarea serviciilor sociale si cresterea adresabilitatii 

acestora.    

Investitia propusa va crea infrastructura necesara in vederea 

acoperirii unei game variate de servicii sociale (servicii de 

consiliere si sprijin pentru persoanele varstnice, consiliere 

psiho-sociala pentru prevenirea violentei in familie, 



informare si sensibilizare a populatiei, servicii de consiliere 

psihologica pentru persoanele cu diferite adictii, consiliere 

pentru integrare-reintegrare sociala, consiliere familiala; 

servicii de distribuire a hranei pentru persoanele in risc de 

saracie - cantine sociale, servicii mobile de acordare a 

hranei), servicii de consiliere si suport in vederea 

reintegrarii pe piata muncii – orientare vocationala pentru 

somerii de lunga durata) cu scopul de a ajuta persoanele în 

dificultate si a incerca rezolvarea problemelor specifice. 

Masura este necesara şi relevanta prin faptul că îşi propune 

să reducă fenomenul de marginalizare a persoanelor 

vulnerabile, prin consolidarea sistemului social. 

Diversificarea serviciilor sociale disponibile in prezent in 

teritoriu  va  contribui în mod real la cresterea gradului de 

implicare a comunitatii locale (prin campanii de informare si 

sensibilizare) avand ca rezultat    creşterea toleranţei faţă 

de grupurile aflate in risc de segreare si marginalizare.  

Obiectivul de 

dezvoltare rurala, 

conform cu Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, art.4 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea  de locuri de munca  

Obiectiv specific local 

al masurii 

- Consolidarea sistemului social existent la nivelul 

teritoriului, prin diversificarea serviciilor si cresterea 

accesibilitatii la servicii a unui numar mai mare de persoane 

vulnerabile si marginalizate; 

- Cresterea calitatii vietii populatiei, prin reducerea 

gradului de excluziune sociala pentru grupurile aflate in 

dificultate sau vulnerabilitate sociala; 

Masura contribuie 

la prioritatea / 

prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii  economice in zonele rurale 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 

….. din Reg.(UE) nr. 

1305/2013 

Art. 20, alin. (1) 

Masura contribuie 

la Domeniul de 

interventie 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

Masura contribuie 

la obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Masura contribuie la realizarea obiectivului transversal 

inovare. Provocarile sociale, privind riscul excluziunii 

persoanelor vulnerabile vor fi abordate cu solutii inovatoare: 

- Sprijinirea infiintarii unei infrastructuri sociale 

inexistente de tip nerezidential -  Centru de zi -  care sa 

ofere facilitati specifice prestarii de servicii  sociale in 



vederea consolidarii sistemului social in teritoriul GAL RAZIM; 

- pachete de masuri destinate unor categorii largi de 

persoane vulnerabile; 

- implicarea comunitatii locale, prin derularea de 

campanii de informare si constientizare; 

Complementaritate

a cu alte masuri din 

SDL 

-  

Sinergia cu alte 

masuri din SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B, 

M8/6B la realizarea Prioritatii strategice 6 - Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

2. Valoarea 

adaugata a masurii 

Masura contribuie in mod direct la: 

-  reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor 

vulnerabile identificate in cadrul comunitatilor marginalizate 

de pe teritoriul GAL;  

- prevenirea sau limitarea marginalizarii si menţinerea 

în comunitate a persoanelor aflate în dificultate (servicii 

sociale ce implica derularea de actiuni de consiliere psiho-

sociala si sprijin, informare si sensibilizare a populatiei, etc.) 

- promovarea nediscriminarii  (serviciile sociale sunt 

adresate unei categorii largi de persoane in dificultate, atat 

femei cat si barbati, indiferent de etnie sau religie) si a 

egalitatii de sanse (facilitarea reintegrarii pe piata muncii) 

Trimiteri la alte 

acte legislative 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea nr. 219/2015 privind economia sociala; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 

serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotararea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de 

organizare si functionare a serviciilor sociale; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 1303/2013;  

Reg. (UE) 1305/2013 

Reg. (UE) nr. 807/ 2014, Reg. (UE) nr.1407/ 2013. 

Beneficiari 

directi/indirecti(gr

up tinta) 

Beneficiari directi: 

APL-uri si asociatiile acestora  

ONG-uri de pe teritoriul GAL 

GAL  

Beneficiari indirecti: 

Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in 

dificultate n sau vulnerabilitate sociala (persoane in risc de 

saracie si excluziune sociala, persoane varstnice aflate in 

situatii de dependenta, persoane cu dizabilitati, familii cu 

copii, persoane care au parasit de timpuriu scoala sau in risc 



de abandon scolar, persoanele inactive si somerii de lunga 

durata, persoane cu diferite adictii, victimele violentei 

domestice, persoane care traiesc in comunitati 

marginalizate) 

5. Tip de sprijin 

(conform art. 67 din 

Reg. (UE) nr. 

1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) 

și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni 

eligibile si 

neeligibile 

Sprijinul acordat pentru investitii in infrastructura de servicii 

sociale fara componenta rezidentiala (Centre de zi, cantine 

sociale, etc.)  

Actiuni materiale eligibile: 

 Constructie si dotare infrastructura sociala 

 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 

cladire existenta ca infrastructura sociala 

Actiuni imateriale eligibile: 

- Costurile generale legate de întocmirea proiectului 

precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, Studii 

de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în 

legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita 

unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. 

Cheltuieli neeligibile:  în conformitate cu art. 69, alin (3) din 

R (UE) nr. 1303 / 2013  

Actiuni neeligibile specifice: 

- Achizitionarea de teren  

- Achizitionarea de cladiri 

7. Conditii de 

eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili; 

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria furnizorilor 

autorizati de servicii sociale, sau sa depuna o declaratie pe 

proprie raspundere ca se va autoriza ca furnizor de servicii 

sociale pana la data finalizarii proiectului; 

Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriului GAL; 

Solicitantul trebuie să  se angajeze că  va asigura mentenanţa 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei 

plăţi; 

Solicitantul nu trebuie să  fie în insolvență  sau incapacitate 

de plată;  

8. Criterii de 

selectie 

CS.1. Solicitanti care nu au mai primit sprijin comunitar 

printr-o investitie similara 

CS.2. Investitia propusa asigura conditii corespunzatoare 

pentru prestarea a minim doua tipuri de servicii (conform 

Nomenclatorului serviciilor sociale) 

CS.3. Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât 



mai mare  

CS.4. Vor fi selectate cu prioritate investitiile care propun 

dotarea cu echipamente care utilizeaza si energia 

regenerabila (energia verde) pe langa sursele clasice de 

energie.  

9. Sume (aplicabile) si 

rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții 

negeneratoare de venit. 

Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 euro /proiect 

10. Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare: 

Minim 50 persoane – populatie neta care beneficiaza de 

servicii / infrastructuri imbunatatite 

Indicator de monitorizare local: 

Minim 1 proiect va avea incluse actiuni de mediu 

Cheltuiala publica totala: 200.000 Euro 

 


