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Denumirea Măsurii – CODUL Măsurii  

M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate 

 

Tipul Măsurii: INVESTIȚII 

      

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 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 

 Întrucât în teritoriul GAL, în ultimele decenii, populația a fost afectată de fenomene 

profunde, având ca efect îmbătrânirea populației și reducerea populației active, precum și 

creșterea numărului de copii cu dizabilități, prin crearea acestei măsuri se urmărește 

îmbunătățirea condițiilor infrastructurale ale serviciilor sociale ca factor critic pentru 

furnizarea adecvată a acestora și de susținere a grupurilor vulnerabile. Teritoriul GAL este 

deficitar în privința existenței centrelor sociale și a personalului necesar, relevând 

necesitatea finanțării intervențiilor în infrastructura serviciilor sociale de zi. 

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

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific local al măsurii 

- Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunelor din teritoriul GAL, în special al 

categoriilor de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea oportună și prin 

accesibilizarea serviciilor de asistență socială 

1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale  

1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 

-  6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare. 

 În paralel cu creșterea calității și accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol 

important în prevenirea instituționalizării, este foarte importantă consolidarea procesului de 

tranziție de la servicii instituționalizate la cele furnizate în cadrul comunității pentru 

promovarea incluziunii sociale a persoanelor. 

 Inovarea derivă și din complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de 

finațare (în special cu cele aferente AP 5 din POCU). 

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii acestei măsuri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai Măsurii 

04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
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energiei și ai Măsurii 06/6B - Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în comunitățile 

marginalizate rome. 

Astfel Masura M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate este 

complementara cu Masura M  06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în 

comunitățile marginalizate rome prin introducerea ca si criteriu de selectie la M 05/6B •

 adresabilitatea catre comunitatile marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul 

de fezabilitate). 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Această măsură contribuie, alături de Măsurile M 02/6A, M 03/6B, M 04/6B, M06/6B, la 

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 

 Măsura se încadrează în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În teritoriul GAL Valea Siretului de Sus nu au existat centre destinate serviciilor sociale 

destinate grupurilor vulnerabile. 

Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală este în concordanță cu Strategia Națională 

privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi, concomitent cu închiderea centrelor de tip 

clasic. 

Având în vedere faptul că investițiile planificate privind îmbunătățirea condițiilor de 

infrastructură pentru dezinstituționalizare nu pot fi detașate de furnizarea de servicii de 

înaltă calitate, sprijinul FEADR pentru tranziția de la servicii rezidențiale la îngrijirea 

comunitară va fi sinergic cu sprijinul furnizat în cadrul AP 5.2 din POCU. Acesta din urmă se 

concentrează pe consolidarea capacității furnizorilor de servicii și pe îmbunătățirea accesului 

la servicii sociale comunitare diversificate pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

 R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 1305/2013 

 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 

Legislație națională 

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

completările ulterioare 

 Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Autoritățile administrației publice locale; 

 ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare; 

 Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult; 

 GAL-ul. 

Beneficiari indirecți: 

 Populația locală; 

 Grupuri vulnerabile. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 

45 (4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri se referă la: 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă rezidențială 

Acțiuni neeligibile: 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 

cu caracter rezidențial, tip cămine de bătrâni, sau a centrelor permanente pentru 

copii 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

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

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală/județeană/regională/națională; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 

 

8. Criterii de selecție  

 Capacitatea de întreținere și asigurare a funcționării centrului comunitar; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 
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 Capacitatea proiectului de a genera valoarea adaugată prin complementaritatea și 

corelarea acestuia cu alte investiții; 

 Se adreseaza comunitatilor marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul de 

fezabilitate) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  

- Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect; 

- Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuială publică totală – 200.000 euro 

Locuri de muncă nou create – minim 3 locuri de muncă (normă întreagă) 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 100 persoane 

Centre comunitare construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate pentru servicii sociale 

comunitare – minim 1 centru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


