
Denumirea măsurii „Dezvoltarea infrastructurii sociale” 

Codul măsurii M6/6B 

Tipul măsurii Investiţii 

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

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

transversal, a complementaritatii şi sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Nivelul scăzut de dezvoltare economică a teritoriului Valea Prutului a generat probleme 

legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea la serviciile sociale pentru următoarele 

categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale, persoane 

provenind din familii numeroase (cu mulţi copii), persoane fără educaţie sau pregătire 

profesională, persoanele beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice, persoane care au 

depăşit vârsta de 50 de ani şi nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, persoane care trăiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie 

romă, şomeri de lungă durată, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

Infrastructura socială aferenta sprijinirii grupurilor defavorizate este insuficient dezvoltată 

iar in anumite UAT este inexistentă. 

Este necesară susţinerea administratiilor publice locale si a ONG-urilor, cu precădere cele 

din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor 

vulnerabile. Din datele culese de pe teren se pot trage câteva concluzii: 

- există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice 

locale pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii sociale; 

- există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate in vederea accesarii 

fondurilor nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru grupurile 

vulnerabile; 

- infrastructura necesară asigurării serviciilor sociale este deficitară; 

- in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectelor implementate in cadrul acestei măsuri 

(crearea infrastructurii de tip “hard”), beneficiarii vor avea in vedere si finanţările 

disponibile prin POCU 2014-2020, obiectivul 5.2, pentru realizarea investitiilor de tip 

“soft”. 

Măsură M6/6B vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, 

dezvoltarea echilibrată socio-economică a teritoriului LEADER Valea Prutului. 

Dezvoltarea rurală durabilă si diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul 

educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea serviciilor 

sociale destinate grupurilor vulnerabile. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale, mai ales în zonele marcate de sărăcie, 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, care poate stimula 

incluziunea socială şi evitarea fenomenelor de segregare socială pentru anumite categorii 

de populaţie. 

Inversarea tendințelor de declin economic și social, de depopulare, conduc in final la 

cresterea atractivitatii teritoriului. 

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri vizează crearea (înfiinţarea) sau dezvoltarea 

(modernizarea) serviciilor sociale la nivel local, infrastructura, dotările şi echipamentele 

aferente centrelor  sociale care să asigure servicii sociale de specialitate persoanelor din 

grupurile vulnerabile. 

Centrele sociale joacă un rol important in sprijinirea obiectivelor acestei măsuri prin 



ansamblul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop este să servească atât 

interesul general cât şi interesele unei colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe 

piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 

Implicarea administraţiilor publice locale este necesară mai ales în zonele rurale unde, 

deși problema susţinerii grupurilor marginalizate este iminentă şi urgentă, nu vine nici un 

răspuns din partea instituţiilor publice responsabile judeţene sau naţionale. 

Prin această măsură se are în vedere şi posibilitatea înfiinţării unui „Centru suport pentru 

servicii adresat populației rurale” care să ofere susținere pentru accesul tuturor 

cetăţenilor la servicii și informații pentru: 

•susținerea instalării și menținerii furnizorilor de servicii în mediul rural și mic urban 

•creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale 

•reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice 

•creşterea eficienței și competitivităţii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile 

dezvoltării rurale 

•ameliorarea mediului economic local în special pentru dezvoltarea inițiativelor 

agriculturii mici și mijlocii, a producătorilor mici, a tinerilor antreprenori etc. 

Acest centru îşi propune să asigure populaţiei din teritoriul Valea Prutului servicii de 

consultanţă, informare şi transfer de cunştinţe contribuind la dezvoltarea resurselor umane 

şi a mediului de afaceri pentru creşterea atractivităţii zonei rurale. 

Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip 

“hard” urmând ca investitiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului 

specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. 

Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de 

proiectele finantate, prin asigurarea accesului la servicii calitative de educatie si formare 

profesionala şi acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor 

aferente investitiilor de tip “hard” finanţate. 

Investiţiile pentru înfiinţarea/dezvoltarea centrelor sociale sunt din categoria operaţiunilor 

negeneratoare de venit şi vor fi susţinute prin rambursarea a 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile efectuate în cadrul proiectului.   

Legătura măsurii cu nevoile: 

Măsura M6/6B va contribui la solutionarea următoarelor nevoi: 

N4.Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N5.Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 

N6.Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea 

activa a grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N7.Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile; 

N8.Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice 

pentru cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului. 

1.2  Obiectiv de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3  Obiective specifice ale măsurii M7/6B: 

Măsura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice: 

a) Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura 

sociala; 

b) Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui 



grup vulnerabil; 

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

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

d) 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; 

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

Măsura contribuie la prioritatile:  

P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

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; 

1.6  Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6B; 

1.7  Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare. 

1.8  Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

 Măsura M6/6B este complementară cu M5/6B. 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Aceasta măsura este sinergică cu măsurile M4/6A, M5/6B şi M7/6B din SDL. 

Prioritatea P6 va fi realizată prin implementarea măsurilor M4/6A, M5/6B, M6/6B şi M7/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru grupurile vulnerabile din teritoriul Valea 

Prutului; 

b) Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a 

capitalului uman din teritoriul GAL; 

c) Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale–republicată; 

 OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea asistenței sociale nr.292/2011; 

 HG.nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

 HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

 PNDR 2014-2020; 

 Reg.(UE)nr.1303/2013, Reg.(UE)nr.1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014, 

 Reg.(UE)nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

a) Entitati publice si private sau parteneriate; 

b) ONG-uri; 

c) Parteneriat public-privat (Asociaţia Valea Prutului), dacă nu există alti solicitanţi in 

cadrul acestei măsuri, GAL Valea Prutului va putea fi solicitant eligibil. 



4.2. Beneficiarii indirecţi 

• Grupuri vulnerabile din teritoriul Valea Prutului; 

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 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL, propuse în 

urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse 

regenerabile și al economisirii energiei; 

(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 

calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale; 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie sa faca 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 aprobată, 

corespunzătoare serviciilor sociale; 

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

măsură; 

Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune; 

Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei Valea Prutului. 

8. Criterii de selecţie 

a)  Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari 

indirecti); 

b)  Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri; 

c)  Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul 

public nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Acordarea acestui procent s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap.I, 

conform căreia, teritoriul este o zonă săracă, 10 din 11 UAT având IDUL mai mic de 55, iar 

veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotări şi investiţii în infrastructura socială 

sunt reduse. 



De asemenea, conform analizei SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii sociale 

la scară mică, de dotare cu echipamente specifice serviciilor sociale locale care să 

contribuie la creşterea calităţii vieţii în teritoriul GAL Valea Prutului. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

In cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul 

public nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile; 

Ajutorul public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de 

depuneri de proiecte aferent acestei măsuri. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Populaţie netă care beneficiază de servicii / infrastructuri imbunatatite. 

 

 


