
Denumirea măsurii Promovarea incluziunii sociale 

Codul măsurii M8 /6 B  

Tipul măsurii ☒ INVESTIȚII 

☒ SERVICII 

☐ SPRIJIN FORFETAR 

1 Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

Analiza gradului de dezvoltare pentru infrastructura socială la data 

realizării studiului pentru fundamentarea SDL, s-a făcut atât din punct 

de vedere a tipului de centre sociale /unități de îngrijire, cât și a 

grupurilor vulnerabile identificate în fiecare UAT. Rezultatele la care 

s-a ajuns în urma prelucrării datelor scot în evidență aspecte relevante 

de care trebuie să țină cont în dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, respectiv:  

- Existența unor zone foste mono–industriale, intrate în declin 

economic sever, care se confruntă cu acute probleme sociale; 

- Probleme sociale majore, datorate declinului marilor unități de 

producție din Reșita, Caransebeș, Lugoj, unde a fost încadrata circa 

60% din forța de muncă din aceste comune; 

- Creșterea numărului de persoane dependente de situațiile de 

protecție socială;  

- În microregiune există grupuri vulnerabile 

- Nivel foarte redus de centre / unități sociale comparativ cu 

nevoile grupurilor vulnerabile  

- Gradul redus de dezvoltare a serviciilor sociale comparativ cu 

numărul și nevoile grupurilor vulnerabile 

- Gradul de acoperire al satelor care compun UAT cu servicii 

medicale și farmaceutice este unul redus   

- Niveluri scăzute ale ratelor de activitate și de ocupare în muncă 

în majoritatea UAT țintă  

- Lipsa serviciilor publice de stimulare a ocupării în muncă din 

microregiune, 

- Numărul redus de furnizori acreditați de servicii de ocupare care 

activează la nivelul microregiunii  

- Asigurarea accesului la infrastructura necesară exprimării 

și manifestării specifice; 

- Gradul ridicat de excluziune sociala in care se afla 

grupurile vulnerabile din microregiune. 

- Gradul ridicat al abandonului scolar in microregiune. 

- Gradul ridicat de discriminare ce se adreseaza unora 

dintre grupurile dezavantajate si minoritatilor din 

microregiune. 

1.2 Obiectivul de 

dezvoltare rurală al Reg 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a 

obiectivului 3 din Regulamentul  ( UE) nr. 1305/2013, 

respectiv: 

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a 

economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea și 



menținerea de locuri de muncă” 

1.3 Obiectivul specific 

al măsurii 

Dezvoltarea  unui sistem integrat de servicii care să 

contribuie la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din  

microregiune. 

1.4 Contribuție la 

prioritatea/ 

prioritățile prevăzute la 

art.5. Reg (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 

a Regulamentul  ( UE) nr. 1305/2013, adică:  

 

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice  în zonele rurale”.    

1.5 Contribuție la 

prioritățile SDL (locale) 

Măsura contribuie la aplicare priorităților specifice 

domeniului social din cadrul din SDL:  

- Îmbunătățirea gradului de coeziune socială la nivel 

comunitar și intercomunitar din microregiune;  

- Dezvoltarea  sistemului de servicii sociale, de ocupare în 

muncă  și medicale furnizate în structuri fixe și cu echipe 

mobile; 

- Creșterea numărului de persoane care depășesc statutul 

de vulnerabilitate datorită ocupării în muncă și integrării 

sociale.  

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

- Imbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale 

medicale și de asistență socială în mediul rural 

- Introducerea, dezvoltarea unităților de de îngrijire 

medicală şi asistenţă socială la domiciliu 

Reducerea discriminarii si a excluziunii grupurilor vulnerabile 

din cadrul microregiunii 

1.6 Măsura corespunde 

obiectivelor art... din 

Reg (UE) nr. 1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  

( UE) nr. 1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale ”, literele  ”d” și ”g”.  

1.7 Contribuția la 

domeniile de 

intervenție  ale Reg (UE) 

nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a priorității 

6 B ” Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” , din 

Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013. 

1.8 Contribuția la 

obiectivele transversale 

ale Reg (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale 

”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013. 

1.9 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

 

1.10 Sinergia cu alte 

măsuri SDL 

M3/6A; M1/6B; M10/6A; M11/6C 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Elementele de valoare adăugată sunt generate de :   

-Propunerea  înființării unui sistem integrat de servicii format atât din Centre sociale la 

nivel de UAT, cât și din Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată la nivelul polilor 

de vulnerabilitate  socială 



-Definirea schematică și de conținut a tipurilor de servicii, a numărului minim care trebuie 

să fie furnizate pentru a îndeplini cerința de ”serviciu integrat”, precum și relaționarea 

serviciilor cu grupurile vulnerabile mai numeroase și prevederile din standardele de calitate 

aferente serviciilor propuse. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru 

protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 

operaţional pentru implementarea Strategiei; 

• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 

sociale;  

• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  

• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru 

implementarea Strategiei naţionale; 

Alte documente : 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 : 

– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2;  

Legislație europeană R(UE) nr.1303/2013, R(UE) nr.1305/2013 și R.(UE) nr.1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1 Beneficiari direcți Instituții publice definite conform Legii nr.215/2001 cu 

modificările și completările ulterioare;  

Organizații neguvernamentale;  

Furnizori de servicii sociale 

GAL Caraș Timiș, dacă după primul apel nu se vor depune 

proiecte, caz în care se vor aplica măsuri de evitare a 

conflictului de interese 

4.2 Beneficiari indirecți Caracterul integrat al măsurii  generează cel puțin două tipuri 

de beneficiari indirecți, respectiv:  

- furnizorii de servicii  sociale, medicale și de ocupare asupra 

cărora scade presiunea grupurilor vulnerabile  datorită 

dezvoltării sistemului de incluziune socială,  

- membrii comunităților locale în situații de dificultate diversă 

pentru care se pune bazele unui sistem integrat de servicii de 

incluziune socială. 

- Grupuri ale minorităților etnice. 



5. Tip de sprijin 

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile 

a) Înființarea / dezvoltarea   de Centre sociale la nivelul UAT.  

b) Înființarea de Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată (CMDI) la nivelul ”polilor 

de vulnerabilitate  socială. CMDI trebuie să asigure cel puțin 3 tipuri de servicii dintre cele 

enumerate mai jos:   

- servicii de asistență comunitară și /sau ambulanța socială (cu gama de servicii și activități  

așa cum sunt acestea detaliate  în Nomenclatorul de servicii sociale 2015, aspect important  

pentru a fi acreditate/ licențiate  MMFPSPV), 

- servicii medicale, stomatologice și/sau  farmaceutice,  

- servicii specializate de stimulare a ocupării în muncă (acestea trebuie să obțină 

acreditarea  AJOFM),  

- servicii de educație și formare profesională a adulților  (cele educaționale vor fi 

nonformale, iar cele de formare profesională a adulților vor fi autorizate ANC).  

c) Proiectare și execuția lucrărilor de construcție și amenajare a spațiilor pentru centrele 

sociale și multifuncționale, locuintele sociale,  

d) Dotarea centrelor cu echipamente și mobilier specific,  

e) Consultanță tehnică, 

f) Consultanță în implementarea proiectului,  

g) Consultanță de specialitate pentru acreditarea  și licențiere,   

h) Acreditarea furnizorilor /serviciilor,  

i) Promovare și comunicare. 

j) Infiintarea, reabilitare, modernizarea locuinte sociale, a spatiilor de igienizare 

corporala sociale 

k) Înființarea de servicii sociale de tip catering; 

l) Achiziționarea, dotarea spațiilor publice, centrelor sociale și medicale cu echipamente 

multifuncționale medicale (care masoara tensiunea, greutatea, înălțimea, ritmul cardiac, 

coeficientul de grăsime, indexul greutății corporale etc.) 

m) Achiziționarea, dotarea cu echipamente și mobilier a centrelor de recuperare 

oncologică 

 

Cheltuieli neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

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 finanțare; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 



ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 

Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 

Centrele de tip rezidențial 

7. Condiții de eligibilitate 

7.1 Pentru proiecte de investiții 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul  GAL; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură de infrastructruă social.  

• Păstrarea specificului architectural local al  spațiilor în care se investește. 

Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale și să aibă în 

vedere evitarea segregării; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale 

trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării 

în cadrul Axei 5 POCU, prin depunere unui proiect distinct,cu respectarea condițiilor 

specifice POCU. 

8. Criterii de selecție 

• Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia 

regenerabilă. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă . 

• Principiul gradului de sărăcie al zonei în care va fi implementat proiectul. 

• Numărul de locuitori care beneficiază de aceste servicii. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de : 

- Specificitatea  lucrărilor de construcții din mediul rural,  

- Prețul pieței pentru lucrările de reparații,  



- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,  

- Necesarul de dotări pentru funcționarea optimă a centrelor,  

- Necesitatea achiziționării de autoturisme / ambulanțe pentru structurile mobile ale 

CMDI. 

9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului  se asigură diferențiat, respectiv: 

- pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%, 

- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,  

- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 

Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși 27.137 Euro  

Valoarea sprijinului nerambursabil va respecta prevederile Reg.(UE) nr.1407/2013 cu privire 

la ajutorul de minimis acordat pe ultimii 3 ani fiscali și nu poate depăși 200.000 

euro/beneficiar 

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (nr.100); 

Numărul locurilor de muncă nou create(nr.1); 

Numărul Centrelor sociale înființate la nivelul UAT(nr.1); 

Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI) înființate la nivelul 

”polilor de vulnerabilitate socială”(nr.1); 

Numărul comunităților deservite (nr.1); 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

- îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în 

mediul rural 

- Introducerea, dezvoltarea unităților de de îngrijire medicală şi asistenţă socială la 

domiciliu 

- Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 


