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6. INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN TERITORIUL ”GAL 

CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M6/6B 

Tipul măsurii: X Investitii, X Servicii,             Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

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

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Infrastructura și serviciile din teritoriu sunt foarte deficitare. Consiliului Județean oferă 

servicii complexe de asistență socială pentru toate localitățile din județ, având în structura sa 

inclusiv centre pentru copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de 

centre în teritoriu. 

Prin masura se vor realiza centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate – în care 

se vor asigura servicii de tip integrat – personalizate și de calitate; intervențiile 

acestorstructuri  vor fi centrate pe nevoile referitoare la asistență medicală și socială a 

locuitorilor din teritoriul GAL. Această măsură vizează dezvoltarea unor servicii comunitare 

accesibile în scopul satisfacerii nevoilor comunității locale (identificare, evaluare si 

intervenție în cazul unor situații de abuz, violență intrafamilială și exploatare asupra copiilor; 

programe de intervenție specifice copilului cu dizabilități, consiliere si educarea părinților în 

scopul îmbunătățirii capacităților parentale, probleme de sănătate publică si educație pentru 

sănătate),  dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noilocuri de 

muncă și profesionalizarea unor resurse umane existente in acest teritoriu.  

În cadrul centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, pot fi asigurate 

următoarele servicii: 

- servicii de asistență medicală primară comunitară; 

- servicii de asistență socială specializată sau alt tip de intervenție in funcție de nevoi 

(psihologică, psihopedagogică,kinetoterapeutica, etc) ; 

-servicii de consultație și tratament stomatologic pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

servicii de analize medicale de laborator;   

-servicii de îngrijire medico - socială la domiciliu a persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu 

dizabilități;  

-servicii de educație parentală, consiliere si orientare a părinților către practici pozitive în 

educația copiilor;  

-servicii de recuperare, reabilitare și integrare școlară pentru copiii cu dizabilităţi;  

- campanii comunitare de conștientizare a unor probleme cu care se confruntă comunitatea 

(abuzul asupra copiilor, violență intrafamilială, educația pentru sănătate,stil de viață 

sănătos, scrining pentru anumite patologii, alimentația la sân, etc) 

Măsura va contribui la: 

 creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile expuse riscului de 

marginalizare socială;  

 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și 

prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială – funcție de nevoi. 

 Consolidarea capacității organizațiilor din teritoriul GAL, pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților rurale partenere 
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 Întărirea gradului de responsabilitate comunitară a instituțiilor publice/private din cadrul 

GAL  

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și 

social și de depopulare a zonelor rurale, deoarece populația care are anumite nevoi punctuale 

va putea accesa servicii comunitare de calitate . 

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

iii)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:  

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

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

 investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta 

a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse 

regenerabile şi de economisire a energiei; 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale prin crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de 

devoltare economica –infrastructura bordband. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 Art. 20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI 6B)  încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

Inovarea socialăpresupune formularea şi aplicarea unor noiidei (produse, servicii şi modele) 

cu scopul de a elimina provocările sociale din diverse domenii, cum ar fi cel al incluziunii 

sociale. Inovaţiile socialedin sfera reţelelor de socializare pot consolida autonomia 

cetăţenilor,pot asigura accesul categoriilor vulnerabile la informaţii şi servicii sociale, dar şi 

la piaţa muncii şi pot spori participarea acestor categorii la nivelul comunitatii. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 

la eficientizarea consumului de energie. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu M4/6B si M8/6A,6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M8/6A,6B, M4/6B, M5/5C,6A, M7/6C, M1/1A,1B si M2/2A,3A,6A 

contribuie la prioritatea:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
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Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate 

reprezintă o abordare complexă, inovativă, adaptată la nevoi, pentru a crește gradul de acces 

la serviciile de bază pentru populația din microregiune, in special pentru persoanele 

vulnerabile (expuse riscului de marginalizare socială): persoane  cu dizabilități, persoanele 

varstnice, persoane (inclusiv copii) aflate în risc social.  

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționalesociale și de sănătate va acoperi 

mai multe UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în 

microregiune 

 introducerea si dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și serviciilor destinate 

copiilor cu dizabilități 

 dotarea centelor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legea nr.215/2001; OG nr.26/2000;Legea asistenței sociale nr.292 din 2011; Legea nr. 

219/2015; Legea nr.272/2004; Legea nr.448/2006; Legea nr.17/2000;Legea   nr.197/2012; 

H.G.nr.383/2015; H.G.nr.867/2015;HG nr.56/2009; Reg.(UE) nr.1303/2013, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr.807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entități publice 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

 Entități private:  

 ONG-uri (inclusiv GAL-ul, daca nu sunt solicitanti) 

 Unitati de cult 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane din diferite categorii ale grupurilor vulnerabile. 

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 bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi 

art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă  de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții 

financiare. 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale, 

inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 
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 investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau 

în apropiereaașezărilorrurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective,pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

 investitii in active necorporale 

 cheltuieli legate de proiectare si consultanta 

 dotarea și echiparea tuturor tipurilor de servicii sociale și infrastructuri sociale. 

 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. 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; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

f. contributia in natura 

g.Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

h. Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

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

minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (POCU- obiectiv specific 5.2) 

 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 GAL și să deservească mai multe UAT-uri din 

teritoriu; 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 

investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.  

 Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.  

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 

8. Criterii de selecţie 
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 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat 

(de exemplu cu alte comune, ONG-uri); 

 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

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

 ”Sunt prioritizate la selectie proiectele care au beneficiat de finantare in cadrul masurii 

M4/6B si cei care au primit finantare in cadrul masurii M8/6A, 6B” 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art.49 al Reg (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa a sprijinului va fi de 100 % pentru: 

 investiții negeneratoare de venit 

 investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

 Investitii ce deservesc mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu 

Suma maxima nerambursabila pe proiect  34.904,08 EURO. 

Fondul disponibil pe masura:   34.904,08 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de munca create – indicator specific Leader  

 Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti – indicator local – minim 1 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatiri (DI – 6B) – 

populatia apartinand grupurilor vulnerabile. 

 Cheltuielile publice totale (DI – 1A)   34.904,08  euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


