
Strategia de Dezvoltare Locală 2016 -2020 a Microregiunii Someş-Codru 

Denumirea 

Măsurii 

Dezvoltarea şi diversificarea  

infrastructurii sociale 

Codul Măsurii GALMSC 5/6B 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Aşa cum a fost evidenţiat în analiza diagnostic şi SWOT sistemul de 

asistenţă socială este foarte deficitar la nivelul Microregiunii Someş-

Codru şi este constituit în principal din prestaţii sociale în detrimentul 

dezvoltării serviciilor sociale. În afara serviciilor sociale care se 

desfășoară în cadrul departamentelor specializate de la nivelul 

primăriilor în microregiune mai există doar două ONG-uri care prestează 

astfel de servicii dar care nu acoperă toate nevoile actuale ale grupurilor 

vulnerabile. 

Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de 

copiii ai căror părinți lucrează în străinătate, creșterea numărului de 

persoane expuse riscului sărăciei (în special rromii 5,57% la nivel de 

microregiune) impune ca necesitate accelerarea găsirii unor soluții 

adecvate la problema susţinerii grupurilor marginalizate. 

Misiunea prezentei măsuri o reprezintă oferirea unor pârghii de   

dezvoltare la nivel local a unui sistem funcțional de servicii care să aibă 

ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de 

dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, 

creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.  

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri pot viza dezvoltarea 

serviciilor sociale: infrastructura, dotările şi echipamentele aferente 

înfiinţării s-au dezvoltării unui centru social sau multifunctional (inclusiv 

servicii medicale) care să asigure servicii de specialitate persoanelor din 

grupurile vulnerabile. 

Centrele sociale joacă un rol important în 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. 

Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza investiţii în 

infrastructura de tip “hard” urmând ca investiţiile de tip “soft” să poată 

fi asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 

2014-2020. Investiţiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a 

grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanţate, prin asigurarea 

accesului la servicii calitative de educaţie şi formare profesională şi 

acoperirea cheltuielilor pentru funcţionarea şi desfăşurarea activităţilor 

aferente investiţiilor de tip “hard” finanţate. 
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1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea şi menținerea de locuri de 

muncă. 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

Diversificarea, dezvoltarea şi îmbunătățirea calităţii serviciilor de 

asistenţă socială din microregiune prin:  

- investiţii în crearea, îmbunătăţirea, adaptarea la standardele de 

funcţionare în siguranţă a infrastructurii sociale, incluzând şi investiţii 

în producere de energie din surse regenerabile şi de economisire a 

energiei; 

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea: 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale, din Reg (UE) nr. 1305-2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 6B) - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale. 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Crearea sau extinderea infrastructurii sociale poate să 

contribuie la dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative care să aibă o 

abordare integrată a nevoilor populaţiei în relaţie cu situaţia economică, 

starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al 

beneficiarilor. 

Mediu şi Climă: Potențialii beneficiari vor fi încurajați ca în cadrul 

proiectelor să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului 

de energie şi la utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

care prezintă o soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare 

materialele care asigură impactul minim asupra mediului. 

1.8 

Complementari-

tatea cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura GALMSC 4/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

serviciilor publice destinate populaţiei 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

Măsura GALMSC 4/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

serviciilor publice destinate populaţiei  
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SDL Măsura GALMSC 3/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea 

activităţilor non-agricole 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil;  

 îmbunătăţirea infrastructurii sociale crează premisele inversării tendinţelor de declin 

economic şi social şi de depopulare a teritoriului; 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how având ca efect reducerea 

vulnerabilităţii sociale a categoriilor cu risc social crescut; 

 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; 

 în timp va scădrea presiunea financiară asupra bugetelor locale nemaifiind necesare 

prestaţiile sociale  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013;  

Legislaţie Naţională: 

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

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

 Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru  

 Entităţi publice şi private sau parteneriate; 

 ONG-uri; 

 Unităţi de cult 

 GAL-ul dacă nu există alţi solicitanţi în cadrul acestei măsuri 

Beneficiari indirecţi: 
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 Grupurile vulnerabile din Microregiunea Someş-Codru 

Notă: Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru sunt potenţiali beneficiari 

direcţi ai acestei măsuri şi sunt beneficiari direcţi şi în cadrul măsurii GALMSC 4/6B 

asigurându-se astfel complementaritatea dintre măsura GALMSC 5/6B cu măsura GALMSC 

4/6B. 

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 R 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

 Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv 

investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei: 

- Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială 

(Centre de zi pentru asistență și suport pentru persoane aflate în situații de nevoie; 

Centre de zi de integrare/ reintegrare socială, cantină, etc.); 

- Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de 

zi de socializare și petrecerea timpului liber(tip club)etc.); 

- Centre pentru copii și familie (Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separați sau în risc de separare de părinți;consiliere și sprijin pentru copii și părinți, 

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață, etc.); 

- Centre pentru persoane cu dizabilități; 

- Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, 

formare profesională, ocupare pe piața muncii) etc. 

 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. 

Acţiuni neeligibile: 

 Achiziţionarea de teren şi/sau imobile 

 Achiziţionarea de bunuri secod-hand 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

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

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

măsură; 

 Solicitantul trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de 

finanţare, recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014-2020 
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 Solicitantul trebuie să prezinte un studiu de fezabilitate sau o documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie şi să demonstreze oportunitatea socio-economică a investiţiei;  

 Soicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

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

minimum 5 ani de la ultima plată; 

 Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 Investiția va respecta Planul Urbanistic General 

 Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare regională/județeană/locală 

relevantă; 

 Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru 

8.Criterii de selecție 

 Proiecte depuse în parteneriat; 

 Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătăţite (beneficiari 

indirecţi); 

 Proiecte depuse de solicitanţi care sunt deja autorizaţi să presteze servicii sociale; 

 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţia mediului şi/sau investiţii în producerea şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în cadrul aceluiaşi 

amplasament; 

 Proiecte care prevăd prestarea de servicii sociale preponderent către populaţia de etnie 

rromă; 

 Proiecte care prevăd dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative în microregiune 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele 

sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi negeneratoare de venituri. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite 100 

 


