
FIŞA MĂSURII  

SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/CU 

DIZABILITATI/ EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN TERITORIUL GAL COLINELE OLTENIEI – CODUL 

MASURII - M2/6B  

Tipul măsurii: ☐ INVESTIŢII  

☒ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în randul 

persoanelor din categoriile sociale defavorizate, de pe teritoriul GAL Colinele Olteniei.La 

nivelul teritoriului au fost identificate o serie de  puncte slabe în ceea ce priveşte problema 

categoriilor sociale defavorizate/cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/excluziune socială: 

diverse categorii de populatie afectată de sărăcie şi de excluziune socială precum copii si 

tineri, batrani, comunitati ale minoritatilor etnice. 

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform 

art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea 

gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea 

şi menţinerea de locuri de muncă.  

Măsura de faţă are ca obiective specifice: facilitarea accesului la servicii de bază a 

persoanelor din categoriile sociale defavorizate minoritare şi vulnerabile izolării/excluziunii 

sociale; dezvoltarea unor instrumente de integrare socială şi economică; reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din randulcategoriilor 

sociale defavorizate.  

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

precum şi la prioritatea P4 din cadrul SDL.  

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 si O1 P din SDL. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de 

inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel: 

Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii şi modele prin care 

pot fi mai bineabordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici şi privaţi, 

inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale. În contextul prezentei 

masuri, temele de inovare socială ar putea implica (exemple):  

 crearea şi consolidarea de parteneriate relevante pentru soluţionarea problemelor cu care 

se confruntă comunităţile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile; 

 identificarea unor soluţii practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 

identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel naţional sau din alte 

SM; 

 metode inovative de implicare activă a membrilor comunităţii la operaţiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depăşirea barierelor de ordin moral sau care ţin de cutumele din societate/ 

etnice; 



 valorificarea oportunităţilor locale în identificarea soluţiilor propuse; activităţi şi iniţiative 

care vizează promovarea egalităţii de şanse, non-discriminarea etc.  

Inovare:De asemenea, măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea unor 

tipuri de infrastructură şi servicii care nu există în teritoriu, astfel având un element de 

noutate. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriul GAL Colinele Olteniei, 

fiecare proiect va fi inovativ. 

Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea 

unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea 

clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al 

deşeurilor, utilizarea unor materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul 

înconjurător). 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de 

utilitate publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică 

pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL, Măsura M3 Sprijinirea creării de 

noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la îndeplinirea obiectivului 1 

Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi echilibrate pentru crearea 

şi menţinerea de locuri de muncă. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii este dată de mai multe aspecte: 

 Dezvoltarea capacităţii resursei umane în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sociale: 

prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate şi 

eficiente care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea 

acestora pe orizontală (extinderea în alte locaţii) sau pe verticală (diversificarea serviciilor 

sociale, combaterea altor probleme etc.) 

 Diversificarea activităţilor din teritoriu: înfiinţarea şi funcţionarea infrastructurilor sociale 

va duce automat la nevoia de anumite bunuri şi servicii pentru ele. Furnizarea acestora de 

la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Mai mult, în cazul 

în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de vedere economic, 

acestea vor funcţiona ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos 

pe lanţul valoric. 

 Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă şi puternică: prin favorizarea 

incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor interacţiona şi 

colabora (astfel lucrând pe lucrurile pe care le au în comun), întărindu-se ideea de o singură 

comunitate şi de identitate locală. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) 

nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general 

de implementare a masurilor din PNDR. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari directi: 

 Comunele şi asociaţiile acestora, definite conform legislaţiei în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

 Întreprinderi sociale;  



 GAL-ul. 

 Beneficiarii investitiei trebuie sa fie acreditati ca furnizori de servicii sociale sau pot aplica 
sub forma unui parteneriat in care obligatoriu unul dintre membrii este furnizor de servicii 
sociale 

 Beneficiari indirecti: 

 persoanele din categoriile defavorizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială(exclusiv comunitate roma);  

 persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 

(comunităţi non –roma) 

 personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunităţii;  

 ONG-uri din teritoriu care vor avea activităţi de asistenţă socială în centrele comunitare 

multifuncţionale. 

5.Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, 

Reg(UE)1303/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare pentru servicii 

sociale. 

În cadrul centrelor comunitare de exemplu pot fi asigurate următoarele servicii: 

 integrare/reintegrare socială(activităţi de informare, de consiliere sociala, de 

educaţieextracuriculară, facilitare acces pe piaţa muncii, la locuinţă, la servicii medicale şi 

deeducaţie, la servicii de formare şi reconversie profesională, activităţi de 

orientarevocaţională, terapii diverse, activităţi de socializare si petrecere a timpului liber, 

activităţi devoluntariat, activitati de creştere a accesului şi participării la educaţia 

timpurie/ învăţământ primar şi secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii,  etc); 

 recuperare/ reabilitare funcţională (şedinţe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie 

prinmasaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, ş.a); 

 supravegherea şi menţinerea sănătăţii (asigurarea monitorizării stării de sănătate 

abeneficiarilor, precum şi acordarea unor servicii medicale de îngrijire, servicii de 

permanenţă şi asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie şi tratament 

stomatologic; servicii de analize medicale de laborator, servicii de îngrijire medicală şi 

asistenţă socială la domiciliu;); 

 alte servicii de suport (servicii de asigurare a unei mese calde, servicii de transport, servicii 

de igienă personală – centrul deţine spaţiiigienico-sanitare: săli de duşuri separate pe sexe 

şi băi, dotate cu echipamente pentrualimentare cu apă caldă şi rece etc.). 

Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri 

înfiinţate/dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanţi vor fi gratuite 

şi accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu. 

Tipuri de acţiuni neeligibile 

Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, cu excepţia 

celor de utilitate publică. Entităţile private pot implementa proiecte, însă rezultatul 

acestora nu poate genera venit. 

Investitiile in infrastructurile de tip rezidential nu sunt eligibile. 
7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL; 



 Prin implementarea proiectului beneficiarului nu i se aduc avantaje economice 

necuvenite; 

 Nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR), caz în care 

trebuie să facă dovada achitării integrale a datoriei, precum şi al dobânzilor, penalităţilor 

şi majorărilor de întârziere  

 Nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie 

iniţiativă si in ultimele 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea 

prevederilor contractuale; 

 Nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de 

judecată.  

 Nu s-a aflat în ultimele 12 luni în situaţia de a depune o altă cerere de finanţare la care s-

au angajat să prezinte anumite documente şi nu le-au prezentat la data specificată de AFIR. 

• intreţinerea şi asigurarea funcţionării investiţiei sociale; 
• beneficiarul isi va lua angajamentul ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse 
proprii sau prin accesarea POCU; 
 

8.Criterii de selecţie 

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 deservirea mai multor categorii de persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc 

de sărăcie şi excluziune socială) şomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educaţie, 

persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă etc); 

 solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 

 relevanţa proiectului: magnitudinea problemei: cu cât problema se manifestă în rândul 

unui număr mai mare de persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare; 

 sustenabilitate: potenţialul de continuare a activităţii după finalizarea proiectului. 

Deoarece proiectele nu sunt generatoare de venit, se va analiza maniera în care 

solicitantul finanţării va asigura continuitatea proiectului - identificarea unor surse de 

finanţare ulterioare realiste, realizarea unor investiţii care vor necesita costuri cât mai mici 

de mentenanţă şi administrare (dacă este cazul).  

 Inovare: În evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de 

la tehnici de construcţie/materiale utilizate, la metode de prezentare a informaţiei, soluţii 

tehnologice implementate etc.  

 Mediu şi climă: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un 

management corespunzător al deşeurilor, solicitanţii să se angajeze să respecte 

îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecţilor România. Acesta va asigura, pe 

lângă respectarea tradiţionalismului rural şi a specificului local, şi utilizarea unor materiale 

corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar in faza de implementare a SDL. 

9.Sume (aplicabile)şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro. 

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.  

10.Indicatori de monitorizare 

Indicatorii stabiliti sunt următorii: 

 populaţie netă care beneficiază de servicii sociale îmbunătăţite, minim 2,000; 



 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 1; 

 număr de locuri de muncă create, minim 1. 

 


