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MĂSURA M4/6B 

ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 

FIȘA MĂSURII 
 

Codul măsurii -  M4/6B 

 

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. 

 

1.1   JUSTIFICAREA ȘI CORELAREA ALEGERII MĂSURII CU ANALIZA SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu  a identificat necesitatea 

îmbunătățirii infrastructurii sociale, dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de 

servicii sociale, dezvoltate de furnizori privați de servicii sociale, autoritățile locale, unități de cult, parteneriate 

între aceștia, precum şi creșterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie romă, cât şi 

pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu. 

Apărute ca rezultat al creșterii numărului de persoane îmbătrânite și aflate sub pragul de sărăcie, scăderii 

locurilor de muncă și a scăderii valorii muncii, problemele sociale continuă  să reprezinte o prioritate atât la 

nivel național cât și la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu. 

Conform datelor din analiza SWOT a fost identificată la nivelul teritoriului o pondere ridicată  a populației aflată 

în risc de sărăcie și excluziune socială. Ca urmare a acțiunilor de animare și consultare, se impune ca, alături de 

intervenția focalizată a statului prin funcțiile sale sociale, și alte organisme ale societății la nivel de teritoriu să  

se dezvolte acțiuni orientate spre diminuarea diferitelor probleme sociale. 

Structura instituțiilor cu caracter social la nivelul teritoriului este dominată de unități de cult, asociații şi 

fundații. Acestea constituie alături de instituțiile publice şi agenții economici locali catalizatori pentru 

ameliorarea calității vieții la nivel de teritoriu. 

Măsura vizează realizarea de investiții în infrastructura socială (tip “hard”) urmând ca asigurarea serviciilor 

sociale (tip “soft”) să poată fi asigurată fie prin accesarea obiectivului specific DI 5.2 din cadrul POCU 2014-2020, 

fie prin susținerea din fonduri proprii sau  din  alte surse. Serviciile sociale (tip “soft”) contribuie la integrarea 

socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanțate. 

Crearea/îmbunătățirea infrastructurii sociale reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea de servicii sociale 

care să crească gradul de incluziune socială şi, implicit, calitatea vieții, să ducă la inversarea tendințelor de declin 

economic și social. Totodată, capitalul uman prezintă o importanță deosebită în teritoriu, fiind „motorul” pentru 

dezvoltarea durabilă. 

Din Cap. I - Analiza diagnostic reiese faptul că teritoriul GAL Podgoria Panciu  este o zonă săracă ceea ce justifică 

includerea măsurilor sociale în strategia de dezvoltare locală a teritoriului GAL Podgoria Panciu.  
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Legătura măsurii cu nevoile: 

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi menționate în Capitolul I 

din SDL, sunt:N1 Reducerea gradului de sărăcie a populației locale şi a creșterii nivelului de trai al acesteia;N4 

Incluziune socială, atât la nivelul  populației de etnie romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din 

teritoriu; N10 Crearea de structuri asociative  între producători, antreprenori, autorități  publice locale care sa 

aducă beneficii socio-economice pentru populația locala;N11  Modernizarea infrastructurii de bază, 

îmbunătățirea siguranței publice și a comunicării instituționale, crearea/modernizarea infrastructurii de 

agrement și recreere;N12 Diversificarea și specializarea serviciilor sociale și creșterea implicării actorilor sociali 

în infrastructura socială. 

1.2 OBIECTIVE DE DEZVOLTARE RURALĂ Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  

(c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, inclusiv crearea şi 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3 OBIECTIVE SPECIFICE ALE MĂSURII M4/6B: Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și îndeplinește 

următoarele obiective specifice acesteia: 

-încurajarea înființării/modernizării/dotării infrastructurii sociale la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu ; 

- reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale; 

- creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, vulnerabile. 

1.4 MĂSURA CONTRIBUIE LA PRIORITATEA/PRIORITĂŢILE prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5 MĂSURA CORESPUNDE OBIECTIVELOR ART. 20  din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de bază şi reînnoirea 

satelor în zonele rurale alin.(1), lit. b, d, g, alin.(2), alin.(3) 

1.6 MĂSURA CONTRIBUIE LA DOMENIUL DE INTERVENTIE 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

1.7 MĂSURA CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE ALE REG.(UE) 1305/2013: 

Mediu şi climă: 

 În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea clădirilor care poate avea efecte 

pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de energie. 

Inovare:  

Măsura este extrem de importantă pentru teritoriu în condițiile în care, deși de ani de zile există nevoile sociale 

identificate în analiza diagnostic, este pentru prima dată când se intervine cu finanțare nerambursabilă pentru 

acoperirea acestor nevoi. 

1.8 COMPLEMENTARITATEA CU ALTE MĂSURI DIN SDL: 

Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M4/6B poate fi realizată cu alte măsuri prevăzute în SDL, 

astfel beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile 

țintă ) ai măsurilor M5/6B și M6/6B.  

M4/6B este complementară cu măsurile: M5/6B, M6/6B  întrucât se adresează celor care au beneficiat de 

finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M5/6B, M6/6B din cadrul aceleiași 

SDL. 

1.9 SINERGIA CU ALTE MĂSURI DIN SDL: Prin SDL se propun 5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, M5/6B, 

M6/6B,M8/6B, M9/1A) care împreună contribuie la realizarea priorității P6. 

 

 

 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII rezultă din: 

- impactul generat de proiectele finanțate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL  Podgoria Panciu care 
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acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul de consultare a actorilor locali şi anume: 

- îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de 

servicii sociale, dezvoltate de furnizori privați de servicii sociale, autoritățile locale, unități de cult, 

parteneriate între aceștia, precum şi  

- creșterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie romă, cât şi pentru alte categorii 

de grupuri vulnerabile din teritoriu.  

Caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanțate prin această măsură care 

răspunde pentru prima dată nevoilor sociale existente în teritoriu de ani de zile. Prin îmbunătățirea 

infrastructurii și dotarea spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale la nivelul GAL pentru categoriile de  

persoane defavorizate: vârstnici, persoane cu handicap, copii și/sau femei, familii aflate în risc de excluziune 

socială, etc. Prin măsură se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. Asigurarea sustenabilității măsurii prin 

posibilitatea accesării simultane a unei alte finanțări pentru susținerea costurilor de funcționare din programul 

POCU, conform axei prioritare 5, obiectiv specific 5.2. 

 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE  

Legea nr. 272/2004; Legea nr. 448/2006; Legea nr. 292/2011; Legea nr. 197/2012; Legea nr. 

219/2015;Ordonanța Guvernului nr.68/2003; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005; Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/200; Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015. 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

4.1 Beneficiari direcți: ONG-uri definite conform legislației în vigoare, Autorități publice locale, Unități de cult, 

Întreprinderi sociale, Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi sociale, 

unități de cult; GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, Furnizori de servicii 

sociale. 

4.2 Beneficiari indirecți: persoanele aparținând categoriilor defavorizate, inclusiv membrii minorităților locale, 

cu precădere cei de etnie romă. 

4.3  În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți 

menționați în cadrul măsurilor: M5/6B, M6/6B. 

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 

6.1 Acțiuni eligibile: 

Se vor finanța investiții pentru construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea următoarelor tipuri de 

infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 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. 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, cu excepția 

infrastucturii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în HG 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate 
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din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

6.2  Acțiuni neeligibile:  

a) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

b) Investitii in infrastructurile sociale de tip rezidențial; 

7.  Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

 Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în proprietatea 

solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul parteneriatelor, sau concesionat pe o perioadă care sa 

acopere cel putin perioada de realizare si perioada de monitorizare a investiției; 

 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri 

sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare 

a proiectului; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani de la data ultimei plăți; 

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

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ județeană/locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenție; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-unul din UAT-urile din 

teritoriul GAL. 

8.  Criterii de selecție 

- Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului; 

- Crearea de noi locuri de muncă; 

- Principiul gradului de acoperire a populației deservite 

- Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei, conform 

”Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale”; 

- Principiul expertizei în desfășurarea de activități sociale; 

- Principiul deservirii beneficiarilor indirecţi din mai multe UAT-uri din teritoriu; 

- Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea clădirilor. 

Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia  de finanțare 

direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor:M5/6B, M6/6B, din cadrul SDL GAL 

Podgoria Panciu. 

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:  

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 50.000 de euro (sumă 

nerambursabilă).Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013. 

Justificarea intensității sprijinului:  
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Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului în limita maximă prevăzută de Regulamentul 

UE nr.1305/2013 sunt: măsura contribuie într-un grad ridicat la atingerea obiectivelor și priorităților  SDL; 

obiectivele măsurii au în vedere satisfacerea unui interes colectiv, la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu; 

accesul public la rezultatele proiectului va contribui la îmbunătățirea calității vieții în teritoriu și la creșterea 

incluziunii sociale; bugetul limitat disponibil la nivelul planului de finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Populație netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 100 

- Număr de beneficiari sprijiniți – 1 

- Locuri de muncă create – 1 

- Cheltuieli publice totale- 100.000 E. 
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