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Denumirea   masurii:  Dezvoltarea  infrastructurii   sociale   destinata   populatiei   din 

teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului 

CODUL Masurii M5/6B 
Tipul masurii: 
X    INVESTITII 

□SERVICII  

□SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectiveie 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Obiectul sprijinului este dezvoitarea infrastructurii sociale tn acord cu evolutia 
demografica si  structura social!  din comunitatea acoperita de teritoriul GAL Valea 
Ampoiului si Valea Muresului Muresului. 

Suplimentar, masura vizeaza abordarea unei alte provocari de la nivel de teritoriu -lipsa 
unitatilor de preventie si tratament a diverselor afectiuni. Astfel, se pot avea in vedere 
investitii in infrastructure pentru servicii sociale acordare in comunitate in cadrul centrelor de 
zi multifunctionale, centre de zi de asistenta si recuperare, centre de zi de socializare si 
petrecere a timpului liber (tip club), unitati de ingrijire la domiciliu, centre de servicii de 
recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu, centre de zi pentru asistenta si suport pentru 
alte persoane aflate in situatii de nevoie, centre de primire si cazare pentru solicitantii de azil 
si persoane care au primit o forma de protectie in Romania, centre de zi pentru persoanele fara 
adapost, centre de zi victimele violentei in familie si agresori, centre de zi pentru familie cu copii, 
centre de zi pentru persoane adulte cu dezabilitati. 

Acestea centre pot furniza servicii ce pot viza(conform legii 292/2011): 
a) integrare / reintegrare sociala activitati de informare, de consiliere, de educatie 
extracuriculara facilitare acces pe piata muncii, la locuinta, la servicii medicale si de 
educatie,   la servicii de formare si  reconversie  profesionala,  activitati de orientare 
vocational,   terapii  diverse,   activitati  de  petrecere  a  timpului  liber,   activitati  de 
voluntariat, etc; 
b) recuperare/ reabilitare functional^ (sedinte de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin 
masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, s.a); 
c) supravegherea si mentinerea sanatatii (asigurarea monitorizarii starii de sanatate a 
beneficiarilor, precum si acordarea unor servicii medicale de ingrijire); 
d) alte servicii de suport (servicii de masa, de igiena personala - centrul detine spatii 
igienico-sanitare: sali de dusuri separate pe sexe si bai, dotate cu echipamente pentru 
alimentare cu apa calda si rece etc.). 

Scopul sprijinului: Crearea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale 
specifice pentru persoane aflate in conditii de vulnerabilitate din teritoriul GAL Valea Ampoiului 
si Muresului. 

Necesitatea sprijinului: Comunitatilor rurale din Romania care sunt afectate socio-
economic de o serie de fenomene precum migratia populatiei tinere, imbatranirea 
populatiei, slaba conectare a populatiei cu servicii sociale de baza (asistenta medicala primara, 
etc). Efectele sunt vizibile, reflectandu-se negativ in calitatea vietii populatiei, starea  de 
sanatate  fizica  si  psihica,  lipsa informarii  asupra  de  masuri  preventive    a 



diverselor afectiuni, inactivitatea socială si economică si lipsa implicarii civice. Toate aceste 
probleme le regasim si în teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului care, prezinta o 
populatie inactiva preponderant varstnica ce creeaza o presiune demografica si economică asupra 
populatiei active. Conform Analizei Diagnostic, la nivelul teritoriului GAL se regaseste o populatie 
de 36.159 locuitori cu o pondere a locuitorilor din mediul rural de 79,92%. Evolutia demografica 
este una ingrijoratoare, avand in vedere ca la o populatie de 338 de nou nascuti (la nivelul anului 
2013) s-a înregistrat Tn acelasi an un numar de 497 decese. Pe grupe de varsta, se observa de 
asemenea un proces de crestere a procentului persoanelor de peste 60 de ani, care reprezint! 
26,4% din populatie in raport cu 20,9% a procentului persoanelor în grupa de varsta de sub 20 de 
ani si cu 52,6% a procentului persoanelor din grupa de varsta 20-60 de ani. Suplimentar 
conform Indicelui de Dezvoltarea Umana Local (IDUL) regasim valori scazute (sub 55) în comune 
precum Almasu mare (52), Blandiana (49), Ciuruleasa (54), Metes (50), Salistea (55) si Ceru 
Bacainiti (37). Aceste informatfi reflectă necesitatea realizarii de investitii în 
infrastructura sociala pentru a crea contextul propice furnizarii de servicii sociale pentru 
populatie. In acest context, măsura propune dezvoltarea unor solutii locale, adaptate nevoilor 
comunitatii din teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului. Aceasta va contribui la 
îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin asigurarea si accesibilizarea serviciilor specifice 
centrelor medicale si de asistenta sociala. Realizarea obiectivelor masurii contribuie la inversarea 
tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonelor rurale. Populatia va fi 
constrânsă mai rar sa apeleze la serviciile sociale si medicale de la nivelul municipiilor 
vecine existand un grad mare de autonomie instituţională din acest punct de vedere. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si comunitarilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de 
munca, prevazutTn Reg. (UE) nr. 1305/2013,la art. 4 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: Obiectivul masurii este dezvoltarea 
infrastructure aferenta serviciilor sociale, adaptata nevoilor comunitatilor de pe teritoriu GAL 
Valea Ampoiului si Valea Muresului 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: Prioritatea (6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare 
în zonele rurale. 

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

Masura Contribuie la Domeniul de interventie:  
Dl 6B - Tncurajarea dezvoltarii locale Tn zonele rurale.  

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

Masura isi propune sa aduca serviciile unitatilor de tratare, monitorizare si preventie 
a bolilor mai aproape de populatia teritoriului, într-o maniera în care si încurajeze accesarea 
mai intensa a acestora cu efecte benefice asupra starii de sanatate a populatiei si asupra retentiei 
populatiei tinere, astfel deservite cu servicii sociale si complementar-medicale la nivelul 
centrelor urbane vecine. lnovarea rezultă din preluarea de modele implementate în alte 
comunitati cu caracteristici demografice asemanatoare (îndeosebi comunitati din statele vest-
europene), unde centrele multifunctional reprezinta o sursa importanta de informare, 
consiliere, asistenta primara, toate contribuind la o calitate a vietii îmbunatatita. Aceste 
centre au un rol important de catalizator al dezvoltarii dar si unul de asigurare a existentei 
capitalului social la nivelul comunitatii. 



  Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementara cu 
masurile M116B Servicii de baza pentru economia si populatia ruraia, M4/6B Infrastructure 

pentru integrarea minoritatilor locale in contextul adresarii unor benefidari directi si indirect! 
comuni, autoritati publice locale, membrii ai grupurilor vulnerable, marginalizate. Sinergia cu 
alte masuri din SDL: Masura este sinergica (din prisma adresari acelorasi prioritati) cu 
urmatoarele masuri:M7/6B Servicii de baza pentru economia si populatia ruraia, M4/6B 

Infrastructure pentru integrarea minoritatilor locate, M3/6A Crearea si dezvoltarea de 

activitati non-agricole pe teritoriut GAL. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Înfiintarea si/sau modernizarea centrelor comunitare multifunctionale de asistenta medicala 
comunitara si sociala reprezinta o abordare integrata privind accesibilizarea serviciilor de 
baza pentru populatia din satele izolate. Teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului 
caracterizat de diversitatea a reliefului, inclusiv de relief de munte cu comunitati 
dispersate, prezinta necesitatea dezvoltarii unor astfel de centre. Conform Analizei 
diagnostic:" principalele servicii adresate populatiei cu privire la sistemul sanitar, sistemul de 
invatamant si spatii de recreere, sunt relativ limitate/insuficiente, comparativ cu numarul   
solicitantilor",   astfel   masura   aduce   plus-valoare,   propunand   o  solutie relevanta pentru 
specificul teritoriului.  Pe langa aspectele proximitatii si corelarii cu nevoile locale, masura 
contribuie cu urmatoarele elemente: 
- Promovarea educatiei sanitare; 
- Dezvoltarea competentelor sociale si civice; 
- Cresterea coeziunii la nivelul comunitatii; 
- Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog inter-generational. 
- Constientizarea populatiei asupra nevoi unei abordari preventive a problemelor de sanatate. 

3. Trimiteri ia alte acte legislative 

    Legislatia UE : Regulamentul U.E. 1303/2013, Reg. U.E. 1305/2013 si  Reg. U.E. 1407/2013 
    Legislate nationala: 

 Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 

 Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. 

 OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; » 

 Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii. 

 HOTARARE Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor sociale 

 HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si 
reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 

Entitati publice: Autoritati publice locale 
Entitati private: 
ONG-uri infiintate conform OG 26/2000 si alte structuri care trebuie să fie acreditate ca 
fumizor de servicii sociale conform legii. 
Parteneriate semnate la data depunerii cererii de finanțare între APL și ONG-uri acreditate ca 
furnizori de servicii sociale 



Beneficiarii indirecti: 

Populatia locala 
Grupuri vulnerabile (asa cum sunt definite in Memorandumul comun in domeniu incluziunii 
sociale MMFPS, 2005, sectiunea 2.6) 
Grupuri dezavantajate {asa cum sunt definite in legea nr. 129/1998, art.2, alin.1, pct.c) 
Grupuri de risc (asa cum sunt definite Tn HG nr. 829/2002, anexa, sectiunea I, cap. II, Principiile 
PNAinc, criterii pentru stabilirea corecta a principiilor, pet. 8). 
Persoane si familii aflate in dificultate sau rise (asa cum sunt definite in OUG nr. 68/2003, art. 
1, alin. 1, art. 23 si 25) 

Grupuri vuLnerabile conform definitiei date de POSDRU 2007-2013 Axa prioritara 6 
5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eLigibile suportate si platite efectiv de solicitant 

• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 
procentului de 100% din valoarea avansutui, Tn conformitate cu art.45(4) si art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013. Proiectete finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in 
infrastructura de tip "hard" urmand ca investitiile de tip "soft" sa fie asigurate prin 
accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. 
Costurile generate ale proiectului trebuie sa se incadreze în maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad  construcţii - montaj si in limita a 5% 
pentru proiectele care prevad investitii în achizitii simple. 
Costurile generate ocazionate de proiect vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului si vor 
respecta prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

 Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru personae vârstnice  

 Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc de separare de părinţiÎnfiintarea, modernizare , extindere, 

dotare centre de zi pentru familie cu copii 

 Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru persoanele fără adăpost 

 Consiliere psihosocială  și informare 

• Neeligibile: 

• Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand"; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 
exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 /2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finantare;  

• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 
persoane; 

• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 
eligibile; e     

• În cazut contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 



cheltuielile de asigurare; cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) 
nr. 1303 / 2013. 

7. Conditii de eligibilitate 

•     Solicitantul sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

 Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvenţă sau in incapacitate de plata. 
 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe o 
perioada de minim 5 ani de la ultima plata    
 Investitia sa se incadreze în tipul de sprijin prevazut în masura 
 Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER al GAL Valea Ampoiului si Valea 

Muresului 
8. Criterii de selectie 

 Intretinerea   si   asigurarea   funcţionării   centrului   comunitar   multifunctional   
în parteneriat (alte comune / ONG-uri) 
   Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energia regenerabila o 
   Crearea de noi locuri de munca cu norma întreaga 

   Dezvoltarea de servicii integrate (integrare /  reintegrare sociala,  
recuperare / 
reabilitare functional!, supravegherea si mentinerea sanatatii, servicii support 
  Deservirea  populatiei  Tntregului  teritoriu  GAL     (centru     va     facilita   si 
încuraja/participarea populatiei din tot teritoriul GAL, indiferent de pozitionarea acestuia) 
Criteriile de selectie vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 

al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna 
utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilorin conformitate cu prioritatile 
Uniunii în materie de dezvoltare rurala. 
        9. Sume (aplicabile) si rata sprijinuiui 
Intensitatea sprijinuiui va fi de: 
• 100% pentru investitii negeneratoare de venit 

• 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 
• 90% pentru investitii generatoare de venit 
Valoarea sprijinuiui public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru 
aceasta masura. 
10. Indicatori de monitorizare 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri îmbunatatite: 3.000 locuitori; 

Locuri de munca create: 0;  
Contributie publica: 24.897,39 EURO. 
 


