
Denumirea măsurii: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFERENTA SERVICIILOR 

SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR  VULNERABILE 

Codul măsurii: M 6 / 6B 

Tipul măsurii:         INVESTIȚII               SERVICII                SPRIJIN FORFETAR 

    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 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

Având în vedere nivelul ridicat de sărăcie din toate comunele din GAL (vezi tabel IDUL 

Cap. I. și „Studiul potentialului socio-economic al zonelor rurale”, publicat ca draft pe 

site-ul MADR, întocmit de Banca Mondială), existența a foarte puține unități de îngrijire a 

persoanelor vulnerabile, ponderea mare a persoanelor cu vârstă ridicată și ponderea mică 

a populației salariate și pensionate, se evidențiază existența și persistența problemei 

sociale a gruporilor de persoane vulnerabile. Trebuie menționat și faptul că în nici o 

localitate din GAL nu există în prezent vreo unitate de tip after school, care ar putea oferi 

un sprijin educațional, dar și social copiilor ai căror părinți nu-i pot sprijini și supraveghea 

din lipsă de: timp, venituri satisfăcătoare, competențe educaționale, precum și, în 

numeroase cazuri, pentru că sunt plecați la muncă în străinătate.  

Problemele ridicate pe această temă de participanți în cadrul întâlnirilor, sunt  

semnalizate dealtfel și ca punct slab în analiza SWOT (pct.6) și impun finanțarea 

investițiilor în infrastructură socială în vederea sprijinirii persoanelor aparținând  

grupurilor vulnerabile, în special copii proveniți din familii sărace, dezorganizate, cu 

părinți plecați la muncă în străinătate,  bătrâni sau persoane cu dizabilități, cu venituri 

reduse și stare de sănătate precară sau abandonați practic de copiii/aparținătorii  lor, 

persoane de etnie romă și cu stare materială precară.  

Prin măsură se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, 

dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.  

 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

III) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rurale sub toate cele trei aspecte: fizică, 

mintală şi socială; 
- Integrarea / reinserția socio-culturală a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. 
 Măsura contribuie la prioritățile UE,din art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Masura corespunde obiectivelor Art. 20 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

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

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

6B)  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 



 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Inovativ - este pentru prima dată când pe teritoriul GAL vor apărea sisteme sociale 

moderne pentru îngrijire specială a bătrânilor la domiciliul lor. 

Mediu – folosirea energiilor regenerabile (generatoare solare de căldură și electricitate 

) la unitățile de protecție socială vor constitui o noutate pentru teritoriu. 

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de 

intervenție 1A, întrucât beneficiarii de proiecte își vor putea desemna angajați care să 

urmeze cursuri de perfecționare profesională pentru a ajuta la derularea în bune condiții a 

proiectului. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M4/6A, M5/6B, M7/6B, M8/6C. 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Persoanele dezavantajate (din grupurile țintă) vor beneficia de servicii sociale mult 

îmbunătățite: hrană caldă de bună calitate, sevicii de igienă personală sau a 

îmbrăcămintei, comunicare socială, monitorizarea cvasi-permanentă a stării de sănătate 

ș.a. Copiii de vârstă școlară își vor îmbunătăți randamentul școlar, iar persoanele în vârstă 

sau cu handicap vor fi mai sănătoase și se vor putea bucura de viață socială normală. 

Membri ai etniei rome vor putea fi sprijiniți pentru o mai bună integrare în societate. 

Această măsură va putea fi accesată simultan cu depunerea unui proiect pentru 

susținerea costurilor de funcționare din programul POCU, conf.axei prioritare 5, obiectiv 

specific 5.2, ceea ce va asigura viabilitatea proiectului în primii ani de funcționare, 

urmând ca între timp să se găsească surse de finanțare alternative: buget local, 

sponsorizări, autofinanțare parțială, alte programe de sprijin în domeniul social ș.a. 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 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 şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  



- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 fără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecție 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor      

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale;  

- Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv 

specific 5.2. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă): 

Beneficiari direcţi: 

- Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri); 

- Unități medico-sociale (publice/private), conform legislației în vigoare; 

- ONG-uri ; 

- GAL, doar în cazul în care nu există alți solicitanți; 

- Unități de cult; 

- Agenți economici privați. 

Beneficiarii indirecţi (finali): 

Persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile: copii, elevi, familii expuse 

riscului de sărăcie, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale 

violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane din comunităţi izolate, minoritățile 

locale. 

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 acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile: 



-  Reabilitarea/renovarea/modernizarea/construirea clădirilor în care se vor desfășura 

activitățile proiectului pentru înființarea/refacerea/modernizarea de: 

 Centre de zi de asistenţă şi recuperare;  

 Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

 Centre de zi de integrare- reintegrare socială; 

 Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap, la domiciliul lor. 

- Dotarea cu mobilier, veselă, aparatură electronică, utilaje și alte echipamente 

necesare; 

- Achiziționarea și montarea unor sisteme de utilizare a energiilor regenerabile; 

- Achiziția de autovehicule pt. transport specializat: alimente  și materiale specifice; 

Acțiuni neeligibile: 

- Investiții în infrastructurile sociale de tip rezidențial; 

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

- Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 

7. Condiţii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată; 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală;  

- Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației GAL Covurlui; 

- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

- Solicitantul trebuie să fie autorizat ca prestator de servicii sociale, conf. legislației  în 

vigoare din domeniul asistenței sociale, sau să se angajeze că va obține această 

autorizare până la finalizarea investiției; 

- Solicitantul trebuie să aibă sediu/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL 

Covurlui; 

- Spaţiul pentru care se solicită dotări trebuie deținut prin: proprietate / închiriere / 

contract de comodat / concesionare, pe o perioada de minim 10 ani; 

- Terenul/clădirea pe care se construiește / reabilitează / modernizează obiectivul de 

investitie trebuie sa fie în proprietatea solicitantului/unuia din parteneri sau 

concesionat pe o perioada de min. 15  ani. 

8. Criterii de selecţie 

- Numărul de parteneri implicați; 

- Numărul de locuri de muncă create; 

- Numărul de beneficiari finali vizați în grupul țintă; 

- Principiul gradului de acoperire a comunităților deservite; 

- Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 

9. Sume( aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 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. 



Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul 

Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de 

lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere marea importanță 

a măsurii pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate 

prin măsură. 

Ajutorul public nerambursabil  se acordă astfel: 

- 90% pentru proiectele generatoare de venit;  

- 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica; 

- 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 60; 

- Numărul de locuri de muncă create - 3; 

- Cheltuială publică totală –  89.311 Euro. 

 


