
FIȘA MĂSURII M 4.3 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte 

integrate 

CODUL Măsurii: M4.3 

Măsura / DI: M4.3 / 6B 

Tipul măsurii:    X 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 

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra 

situației existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în 

teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în 

raport cu  zonele urbane. Prin intermediul măsurii 4.3 se urmărește dezvoltarea 

structurilor pentru înființarea și modernizarea infrastructurii de tip after-school din 

teritoriul GAL, dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale - investiții în 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare de intervenţie 

integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, 

centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu etc.). Se impune ca abordarea la nivel comunitar să fie 

integrată și orientată pe nevoile comunității. Proiectele integrate sunt cele care includ 

activități combinate din domenii precum: educație (educația timpurie de nivel 

antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi 

reducerea părăsirii timpurii a școlii), ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/ 

medicale/ medico-sociale), inclusiv prin susținerea prezenței și activității asistenților 

sociali, asistenților medicali comunitari, mediatorilor școlari și sanitari (inclusiv romi), 

însoțitorilor persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane cheie pentru furnizarea 

acestor servicii. Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea instituțiilor 

publice locale: școli, dispensare comunale, sau alte obiective de interes social, este calea 

spre o dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și creșterea implicită a nivelului 

de trai. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 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 GAL 

care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile 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 intervenție: 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: M 1.1, M 1.2  



Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 4.1, M 4.2, M 4.4, M 4.5, (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 și vor îmbunătăți în final condițiile de trai și 

vor crea cadrul ideal pentru creșterea bunăstării celor care locuiesc în acest teritoriu. 

Valoarea adaugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților 

identificate în analiza SWOT în vederea eliminării punctelor slabe și diminuării sau 

contracarării amenințărilor. În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină 

cont de specificul local și de nevoile identificate și transpuse în SDL si sa fie 

complementare criteriilor de eligibilitate specifice POCU - CPP aferente Axa prioritară 5 - 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; 

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității; Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o 

populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate 

în contextul mecanismului de DLRC. 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 R(UE) nr. 1303/2013; 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 învățământul preuniversitar precum 

și durata de școlarizare; Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 

a  cetăţenilor români aparţinând  minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socială și 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 

sociale pentru anul 2015, 

 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; LEGE 197 din 1.11.2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale; LEGE Nr. 292 din 20 decembrie 2011 – Legea asistenţei 

sociale; LEGE Nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; LEGE Nr. 272 din 21 iunie 

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Legea 219/2005 privind 

economia sociala; Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de 

cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 

legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 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;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și 

pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 

părinții 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 Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți:  

 Unitățile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale 

în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese. 

 întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități protejate 

autorizate;  

Beneficiarii indirecți: 

 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

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. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 



 Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a 

celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care 

expertiza tehnică o recomandă;  

 Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (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. 

 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale - investiții în 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/accesibilizarea/dotarea centrelor comunitare 

de intervenţie integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă 

rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre 

de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

Acțiuni neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”; cheltuieli  

efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de  finanțare  a  proiectului  cu 

excepția 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 finanțare; cheltuieli cu achiziția 

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

investițiile  ce  fac  obiectul  dublei  finanțări  care  vizează aceleași costuri eligibile; 

în  cazul  contractelor  de  leasing, celelalte  costuri  legate  de  contractele  de  

leasing, cum  ar  fi  marja  locatorului,  costurile  de  refinanțare  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  excepția  celor  referitoare  la  granturi  acordate  sub 

forma  unei  subvenții  pentru  dobândă sau  a  unei  subvenții  pentru  comisioanele  

de garantare; achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; taxa pe 

valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul   

legislației naționale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice  pentru 

instrumente financiare;  

 contribuția în  natură, costuri  privind  închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalații și 

echipamente; costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure 

întreținerea/mentenanța/funcționareainvestiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la 

ultima plată;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 Proiectul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate specifice POCU - CPP 

aferente Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; 



Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală 

plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2:  Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura sustenabilitatea proiectului depus 

in cadrul masurii din surse proprii sau din alte surse de finantare, precum 

accesarea Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020 

8. Criterii de selecție 

 Proiectul creează locuri de muncă, inclusiv locuri de munca protejate pentru 

persoane cu dizabilitati în cadrul unităților protejate/ grupuri vulnerabile în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserție;  

 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori aplicand principiul cost – eficienta - 

calitate;  

 Gradul de sărăcie al zonei din care provin beneficiarii din teritoriul GAL;  

 Proiectul contine servicii integrate (educationale, sociale, ocupare, medicale ș.a.) 

 Proiectul conține componente de inovatie sociala1;   

 Impactul investiției pe termen mediu si lung.  

Proiectul include elemente de egalitatea de sanse, accesibilitatea pentru toate categoriile 

de beneficiari, dezvoltare durabila.9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, 

pentru proiectele negeneratoare de venit. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul 

acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

                                                           
1Inovația socială răspunde unei probleme sociale sau unei nevoi sociale nesatisfăcute. 
Inovația socială este soluție la o problemă socială -  activitate sau un serviciu inovativ (sau 
mai multe), poate fi o schimbare de proces, de produs, o schimbare organizațională  sau 
de finanțare (Forumul OECD‐LEEDS pentru Inovație Socială). Inovația socială presupune 
noutate - important nu este ca ideea sau pattern‐ul să fie absolut noi, ci contează să fie 
percepute ca noi în contextul în care sunt aplicate.  Spre exemplu, furnizarea serviciilor 
de educație era inițial un atribuit al instituțiilor monastice. Crearea unui rol al statului, al 
pieței și al actorilor privați în furnizarea acestor servicii este o inovație socială. Inovația 
socială produce schimbare socială.Soluția nouă trebuie să producă schimbare socială, o 
schimbare structurală culturală, normativă sau regulatoare a societății. Nu putem vorbi 
despre inovație atunci când este introdus un nou tip de formular sau când este introdusă o 
nouă procedură  de înregistrare a beneficiarilor unui serviciu public. Inovația trebuie să  
introducă  o schimbare. Inovația socială  produce un beneficiu pentru grupuri de indivizi, 
comunități, societate în ansamblu, nu pentru indivizi particulari. Inovația socială nu este 
produsă cu scopul de a satisface nevoile unui individ anume sau ale grupului său de 
proveniență, ci are un impact la nivel macro. Inovația socială este difuzată mai ales prin 
organizații al căror scop principal nu este profitul. Cei mai mulți autori consideră că  
specificitatea inovațiilor sociale este că  nu sunt create pentru profit: inovațiile sociale 
constau în „activități  și servicii inovative motivate de scopul de a răspunde unei nevoi 
sociale, difuzate prin organizații, indivizi sau întreprinderi al căror scop principal este 
social  și în care profitul este reinvestit”; „se diferențiază  de inovațiile în afaceri, care 
sunt în general motivate de maximizarea profitului și difuzate prin organizații care au 
profitul ca scop principal”. 



generatoare de venit aplicate de ONG-uri.  Valoarea minimă a sprijinului public 

nerambursabil nu va fi mai mică de 5000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația  din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale 

îmbunătățite: 50  

Numărul de locuri de muncă create: 1 


