
MĂSURA M5/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR
LOCALE

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

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT
Măsura are ca scop reducerea disparităţilor sociale între locuitorii comunităţii şi a
vulnerabilităţii sociale ale acestora, prin investiţii într-o infrastructură cu caracter
multifuncţional, care să adune la un loc servicii sociale şi medicale de sprijin a categoriilor
aflate în risc social, în special minorităţile locale.
Având în vedere trendurile de scădere a populaţiei rurale şi de îmbătrânire demografică,
nevoile socio-medicale ale populaţiei teritoriului sunt tot mai greu de satisfăcut prin
mijloacele tradiţionale ce stau la îndemâna autorităţilor locale. În plus, legislaţia din
domeniul asistenţei sociale pune accentul pe plata aşa-numitelor beneficii sociale şi lasă
puţin spaţiu dezvoltării de servicii sociale, care sunt blocate de cele mai multe ori din lipsa
infrastructurii adecvate.
Cele mai accesate prestaţii de natură socială la nivelul teritoriului au fost venitul minim
garantat, de care a beneficiat în anul 2015 aproximativ 13% din populaţia totală a GAL Podişul
Mediaşului şi ajutoarele de încălzire a locuinţei (17% din populaţia totală). Beneficiile de
natură financiară nu rezolvă decât în mică măsură şi doar pe termen scurt problemele sociale
ale locuitorilor, serviciile sociale fiind cele capabile să reducă pe termen lung riscurile
caracteristice categoriilor de persoane vulnerabile.
În GAL Podişul Mediaşului există o infrastructură socială slab dezvoltată, având în vedere
nevoile actuale ale categoriilor de persoane vulnerabile. Numărul de persoane aflate în
situaţii de risc social este estimat la 1.779 de persoane (din care 923 copii, 728 adulţi şi 128
de vârstnici) reprezentând aproximativ 4% din populaţia totală a GAL. În aceste condiţii,
infrastructura socială ce cuprinde un centru de recuperare-reabilitare, un centru rezidenţial
pentru persoane vârstnice, un centru de integrare prin terapie ocupaţională şi trei centre de
îngrijire a copiilor, poate asigura prin serviciile sociale găzduite, doar o mică parte a nevoilor
populaţiei. Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă
prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială.
Obiectivul de dezvoltare rurală:
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii:
 Reducerea vulnerabilităţii sociale a locuitorilor teritoriului;

Tipul măsurii:
INVESTIȚII X
SERVICII

SPRIJIN FORFETAR



 Creșterea ratei de școlarizare;
 Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației aflate la risc de excluziune socială;

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
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
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind
punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.
Inovare: prin această măsură se vor putea finanţa pentru prima dată în teritoriul GALPM,
investiţii în infrastructura socială şi integrarea minorităţilor locale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală:
 M3/6B - Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate populației;

Măsura este complementară cu M3/6B deoarece ambele măsuri vizează direct crearea și
diversificarea de servicii acordate populației astfel încât să fie îmbunătățite condițiile de trai.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P6,
alături de următoarele măsuri:
 M1/6A - Sprijinirea microîntreprinderilor start-up;
 M2/6A - Moderinzarea microîntreprinderilor;
 M3/6B - Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate populației;
 M4/6B - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural;

2. Valoarea adăugată a măsurii

 Se va reduce procentul populației aflată în raport de dependență financiară;
 În timp va scădea presiunea financiară asupra bugetelor locale;
 Prin activitățile de prevenție și profilaxie în domeniul sănătății se va îmbunătăți starea

de sănătate a populației în general;
 O proporţie însemnată a persoanelor aflate în risc social va avea un acces crescut la

servicii integrate de suport social cu efecte pe termen lung;
 Se va putea face trecerea de la servicii de intervenţie la servicii de prevenire;
 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de

eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local ( descrise la  pct. 7
și 8 din Fișa Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul social prevăzută în Ghidul solicitantului



pentru participarea la selecţia SDL și în PNDR; HG 226/2015 cu modificarile si
completarile ulterioare;

 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.
808/2014, (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 2003/361/CE.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi:
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 ONG-uri care au prevăzut în Statut prestarea de servicii sociale;
 Unități de cult conform legislației în vigoare;

Beneficiari indirecţi:
 Populaţia locală dezavantajată;
 Minorităţile locale, în special minoritatea rromă;
 ONG-uri care vor avea activități de asistență socială în centrele comunitare

multifuncționale;

5. Tip de sprijin

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale
R (UE) nr. 1305/2013;

 Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis
primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim
al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

6. Tipuri da acţiuni eligibile şi neeligibile

Acţiuni eligibile :
 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor sociale destinate

populației, inclusiv dotarea acestora, precum: centre multifuncționale de asistență
medicală comunitară și socială; îngrijire la domiciliu persoane învârstă; centre de zi
pentru persoane dezavantajate, minorități locale; after school; cantină socială etc.

Acţiuni neeligibile :
 Investiții în infrastructuri de tip rezidențial.

7. Condiţii de eligibilitate

 Proiectul se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podişul Mediaşului;
 Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;



 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o

perioadă de minimum 5 ani de la ultima plată;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare județeană/locală

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea;
 Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde se

realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu
influență săsească",  elaborat de OAR în cazul proiectelor de construcţii;

 În cazul proiectelor de construcţii arhitectul contractat al GALPM este consultat încă
din faza de iniţiere a proiectului.

8. Criterii de selecţie

 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în
parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri);

 Investiţia se adresează în special minorităţii locale;
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Crearea de noi locuri de muncă;
 Localităţile care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie

similară;
 Investiţii care acoperă o zonă alcătuită din mai multe comune;

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face
în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Sprijin public nerambursabil va fi de maxim 40.000 euro/proiect, cu posibilitatea majorării
sprijinului la valoarea de 100.000 de euro/proiect în cazul în care investiţia deserveşte
populaţia a cel puţin 2 UAT-uri;
Intensitatea sprijinului:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului;

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată
strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat
interesul pentru astfel de proiecte.

10. Indicatori de monitorizare
 Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.
 Cheltuiela publica totala.




