
   

1 

Măsura M1/ 6B  CREAREA  ȘI  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  (C.S. 3.1,  
C.S. 3.2, C.S. 4.5) încurajează crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 
sociale necesară în vederea asigurării serviciilor de specialitate la nivelul comunităților 
rurale de pe teritoriul GAL. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrate în 
Prioritatea 6, DI 6B, vor contribui în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmează 
a fi prestate în cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ 
limitarea marginalizării, prin derulare de acțiuni de consiliere, de conștientizare și 
sensibilizare socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în 
dificultate.  
Măsura contribuie, de asemenea, la reducerea gradului de excluziune socială a 
grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunităților rurale, fiind adresată și 
minorităților locale (în special minoritatea romă). 

Denumire 

măsurii 

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE  

Codul măsurii M1/ 6B 

Tipul măsurii    INVESTIȚII   SERVICII  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în 

cadrul SDL 

Dezvoltarea insuficientă sau inexistența infrastructurii sociale de bază, în majoritatea 

localităților din micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea, este una dintre cauzele 

care limitează accesul populației la serviciile de asistență și suport pentru asigurarea 

nevoilor de bază în spațiul rural, aspect ce se răsfrânge și asupra situației  socio-

educaționale a locuitorilor din mediul rural.  

Măsura  M1/6B  CREAREA  ȘI  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  răspunde 

nevoilor identificate în teritoriu legate de lipsa sau dotarea necorespunzătoare a 

infrastructurii necesare asigurării serviciilor sociale destinate diferitelor categorii de 

persoane aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate socială (servicii sociale fără 

cazare1, exemple: Centre de zi pentru familie cu copii/ Centre de zi pentru asistență 

și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie/ Centre de preparare și 

distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie etc.).  

Obiectivul măsurii vizează dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin realizarea 

infrastructurii serviciilor sociale de bază pentru satisfacerea unor nevoi ale comunității 

locale (îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea și accesibilitatea 

serviciilor sociale).  

Realizarea măsurii conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale, contribuind la asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, 

prin realizarea infrastructurii sociale în localitățile din teritoriul micro-regiunii GAL DN 

Tulcea, în care nu există sau unde sunt insuficient dezvoltate (inclusiv dotarea), 

prevenindu-se riscul de abandon școlar și instituționalizarea copiilor proveniți din familii 

cu nivel de trai foarte scăzut, într-un cadru în care beneficiază de protecție, ocrotire, de 

premisele unei dezvoltări psihosociale optime, etc. 

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

art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 

                                                 
1
 Hotărârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale. 
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Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, 

îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții 

populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER 

Dobrogea de Nord Tulcea. 

1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 

1305/2013- prioritatea din SDL 

 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

Art. 20 (b), (d), (g) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  

1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 

6B  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

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

Mediu și climă: prin dotarea infrastructurii sociale cu  sisteme care  utilizează energie 

regenerabilă. 

Inovare: prin înființarea infrastructurii sociale inexistente în prezent sau realizarea 

investițiilor în infrastructura socială insuficient dezvoltată, la nivelul comunităților rurale 

din teritoriul GAL DN.  

 Măsura M1/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia 

Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale 

verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de 

vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind 

de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul IV: Asigurarea serviciilor 

publice. 

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

-  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

- se asigură sinergia M1/ 6B cu măsurile M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmează a fi prestate în 

cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ limitarea 

marginalizării, prin derulare de acțiuni de consiliere, de conștientizare si sensibilizare 

socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate. 

Măsura contribuie la reducerea gradului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile 

identificate la nivelul comunităților rurale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292 din 

2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 219 din 23 

iulie 2015 privind economia socială; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în 

domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hot. nr. 867/ 

2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 

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

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 
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4.1. Beneficiarii direcți 

- APL-uri și asociațiile acestora; 

- ONG-uri de pe teritoriul acoperit de GAL; 

- Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii sociale); 

- GAL (acesta poate aplica pentru această măsură doar dacă în urma unicului apel de 

selecție nu au fost depuse cereri de finanțare din partea având ca titulari categoriile 

anterioare). 

4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă 

- persoanele din comunitățile rurale de pe teritoriul GAL, aflate în dificultate sau 

vulnerabilitate socială, inclusiv minoritățile locale (în special minoritatea romă) – 

beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare2 spre exemplu: copii din familii aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială și reprezentanții legali ai acestora, persoane din 

comunitățile izolate sau  defavorizate, etc.. 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 

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. (CE) nr. 1305/ 2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni eligibile:  

Investiția sprijinită prin proiect va crea/ moderniza/ extinde infrastructura socială 

necesară în vederea asigurării serviciilor  de specialitate la nivelul comunităților 

rurale de pe teritoriul GAL: 

- Crearea infrastructurii sociale și dotarea acesteia; 

- Modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale și dotarea acesteia.  

Serviciile și activitățile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii 

sociale fără cazare descrise în Nomenclatorul serviciilor sociale, cu prioritate fiind 

finanțate proiectele care asigură:  

- consiliere psihosocială pentru copiii din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială și consiliere familială (activități de dezvoltare personală, de formare și 

dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități de consiliere suportivă; 

consiliere pentru integrare-reintegrare socială); 

- consiliere psihosocială pentru prevenirea violenței în familie;  

- supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educație informală și non-formală, 

educație extracuriculară; 

- campanii informare și sensibilizare a populației; 

- alte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, 

integrare/reintegrare socială, asistență medicală primară, orientare vocațională, 

reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente, hrană rece, ajutoare 

materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc.  

7. Condiții de eligibilitate 

 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria furnizorilor autorizați de servicii 

sociale sau să depună o declarație pe proprie răspundere de a se autoriza ca furnizor de 

servicii sociale până la data finalizării proiectului; 

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

                                                 
2
 Hotărârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale. 
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 solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 solicitantul se angajează să asigure două acțiuni/ servicii sociale prin investiția 

finanțată; 

 solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 investiția în infrastructura socială se încadrează în tipul de sprijin prevăzut prin 

măsură; 

 investiția se realizează în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL DN Tulcea; 

 dotare clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare 

(energie verde). 

 investiția vizează ca grupul țintă să includă și persoane aparținând  minorităților 

locale (în special minoritatea romă) – min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor 

sociale fără cazare. 

8. Criterii de selecție 

 solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară în 

ultimii 5 ani; 

 proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de 

servicii/ activități principale pentru serviciile sociale fără cazare; 

 întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. 

școala, biserica, ONG-uri, etc.); 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții cu utilitate publică; 

Valoarea proiectelor este de maximum: 

 180.000 Euro (sumă nerambursabilă) 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare specific LEADER: 

- Cheltuiala publică:180.000 euro. 

Indicator de monitorizare specific DMI 6B: 

- Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 50 

beneficiari. 

 Indicator de monitorizare specific GAL: 

- 1 infrastructură socială; 

- 4 beneficiari/ an aparținând minorităților locale (în special minoritatea romă) – 

din grupul țintă ai serviciilor sociale fără cazare. 
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