
Fişa măsurii: Investiţii în infrastructura socială destinată comunităţilor rurale 
marginalizate, cu risc de sărăcie, excluziune socială şi minorităţilor locale – Codul măsurii 

– M9/ 6B 
 

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

      ☐ SERVICII  

                      ☐ SPRIJIN FORFETAR  
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 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 
Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile 
marginalizate, cu accent asupra celor cu populație aparținând minorității roma, de pe 
teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. La nivelul teritoriului acoperit de GAL „Plaiurile 
Ramidavei” au fost identificate o serie de  puncte slabe în ceea ce privește problema 
comunităților marginalizate/cu risc de sărăcie/excluziune socială, cum ar fi:  
Populaţia cea mai afectată de sărăcie şi de excluziune socială din teritoriul GAL „Plaiurile 
Ramidavei” este grupată în următoarele categorii: 
Adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc): pentru persoanele 
de vârsta aptă de muncă, lipsa unui loc de muncă este principala cauză a sărăciei. În luna 
decembrie 2015, rata şomajului pentru populaţia activă cuprinsă între 15-64 de ani a fost de 
3,6%;  
Persoane vârstnice aflate în situații de dependență: La 1 ianuarie 2016, numărul pensionarilor 
din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost de 10.086 persoane, mare majoritate 
beneficiind de venituri extrem de reduse; 
Persoane apartinând minoritatii rome: Populaţia de etnie romă este reprezentată de 201 
persoane, reprezentând 0,37% din populaţia GAL. Majoritatea membrilor comunităţii romilor 
trăiesc în sărăcie şi sunt expuşi la sărăcie extremă;  
Copii care traiesc în comunitati marginalizate: una dintre categoriile cele mai afectate de 
sărăcie sunt copiii şi tinerii. La 1 ianuarie 2016, populaţia GAL era formată din 7.661 persoane 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, reprezentând 13,98% din populaţie. Aproximativ 20% din 
copii trăiau în sărăcie extremă. În cazul acestora se observă o rată scăzută de frecvenţă 
şcolară în ciclul primar şi secundar. Ne-înscrierea la şcoală este de 1,5-2% în cazul copiilor în 
vârstă de 8 ani şi creşte până la 5-6% în cazul copiilor în vârstă de 10 ani. Principala cauză a 
abandonului şcolar, identificat atât de şcoală cât şi de familii este cea economică.  
Un alt punct slab identificat la nivelul teritoriului este acela ca persoanele de etnie romă 
înregistrate, care nu sunt deservite de nici un expert pe problemele romilor – prin înființarea 
unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în comunitățile 
locale se vor atrage experți pe problemele romilor în teritoriu, astfel aceasta comunitate 
având acces la expertiză.  
Serviciile sociale la nivel teritoriului GAL sunt foarte slab dezvoltate. In zona GAL a fost 
identificată nevoia unei abordari integrate în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, a 
capacității de inserție profesională şi a accesului la piața muncii, precum şi a accesului la 



infrastructură de bază de calitate, precum și la creșterea accesului la servicii medicale de 
calitate a grupurilor vulnerabile, inclusiv roma.  
GAL „Plaiurile Ramidavei” va lansa cu prioritate apelul de selectie pentru proiectele de 
infrastructura sociala. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  
Măsură contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr.1305/2013: 
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă - art. 4, lit. (c).  

 Obiective specifice/locale ale măsurii  
Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile, prin 
dezvoltarea unor instrumente de integrare socială și economică; reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile rurale marginalizate 
(roma și non-roma), cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale”.  

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 
Măsura contribuie la DI 6B): „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”  
Măsura contribuie la aceste priorități și obiective prin finanțarea unor proiecte al căror 
obiectiv este dezvoltarea unor centre care să ofere servicii de bază către grupurile 
defavorizate de pe teritoriu GAL, facilitând integrarea acestora din punct de vedere social, 
dar și economic. Măsura are 2 direcții principale prin care va contribui la P6 și DI 6B:  
 Prima direcție a măsurii este facilitarea în comunitatea locală și pe piața muncii a 
integrării adulților din grupurile vulnerabile. Acest lucru se va realiza prin intermediul unor 
structuri de integrare socio-economică care se vor focaliza pe perfecționarea adulților pentru 
a-i ajuta să se integreze pe piața muncii și în comunitatea locală. 
 Cealaltă direcție a măsurii este facilitarea în comunitatea locală a copiilor din aceste 
grupuri vulnerabile, cu focalizare pe educație. La nivelul întregii Uniuni Europene, în mediu 
rural există probleme legate de sporul natural negativ, îmbătrânirea generală a populației și a 
accesul slab la educație în mediul rural. Excepția de la problema demografică este 
persistentă în unul dintre aceste grupuri vulnerabile, și anume comunitățile de etnie romă. 
Însă în ceea ce privește educația, aceleași comunități de etnie romă se confruntă cel mai tare 
cu această problemă. Din acest punct de vedere, această direcție a măsurii vine să potențeze 
o oportunitate (numărul mare de copii) și să estompeze o slăbiciune (accesul dificil la 
educație). 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  
Inovare:  
Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 
abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății 



civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. În contextul prezentei măsuri, temele de 
inovare socială ar putea implica (exemple):  

 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care 
se confruntă comunitățile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile; 

 identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 
identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte 
state membre; 

 metode inovative de implicare activă a membrilor comunității la operațiunile sprijinite, 
inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ 
etnice; 

 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și inițiative 
care vizează promovarea egalității de șanse, non-discriminarea etc. De asemenea, măsura 
contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea 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 „Plaiurile Ramidavei”, fiecare proiect va fi inovativ. De 
asemenea, pentru a combate riscul excluziunii sociale, proiectele vor avea obligatoriu 
componente care să combată segregarea, precum încurajarea participării întregii comunități 
la activitățile din cadrul proiectului. 
Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  
Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea unor proiecte care să aibă un 
impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care 
utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea unor 
materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător) 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
Măsura M9/6B este complementara cu M8/6B deoarece beneficiarii direcţi ai acestei măsuri 
sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M8/6B.   

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
Măsură contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie şi măsurile M7/6A şi M8/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a măsurii reiese din mai multe aspecte: 
 Dezvoltarea capacității resursei umane în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale: 
prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate și eficiente 
care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea acestora pe 
orizontală (extinderea în alte locații) sau pe verticală (diversificarea serviciilor sociale, 
combaterea altor probleme etc.) 
 Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor 
sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri și 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 funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai 
sus sau mai jos pe lanțul valoric. 



 Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică: prin 
favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor 
interacționa și colabora, întărindu-se ideea de o singură comunitate și 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, Legea nr.219/2015, Legea 
nr.15/2001, HG nr.26/2000, HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcţi: autoritățile locale și asociațiile acestora, definite conform legislației în 
vigoare; autoritățile locale, în parteneriat cu actorii sociali relevanți; furnizori de servicii 
sociale în condițiile legii; ONG-uri definite conform legislației în vigoare; întreprinderi 
sociale; GAL-ul. 
Beneficiari indirecţi: 

 persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în 
care există populație aparținând minorității roma; persoanele din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunități non – roma); personalul din cadrul 
serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunității; ONG-uri din teritoriu care vor avea 
activități de asistență socială. 

5. Tip de sprijin  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile: Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare pentru 
servicii sociale. 
În cadrul centrelor comunitare vor fi asigurate următoarele servicii: 
1. măsuri în domeniul ocupării (ex. consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor 
pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de 
ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 
cont-propriu etc) 
2. măsuri de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-
socio-educaționale) 
3. măsuri din cel puțin două din următoarele domenii:  
 educație (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și 
secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) 
 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare 
civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială) 
 în situaţia în care la nivelul comunităţii marginalizate există populaţie aparţinând 
minorităţii rome, măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin 
promovarea multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: 
campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea 
activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea) pentru intervenţiile destinate comunităţilor marginalizate în care există 
persoane aparţinând minorităţii rome. 
Toate serviciile oferite prin aceste proiecte vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor 
din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu. 



Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, 
cu excepția celor de utilitate publică. Entitățile private pot implementa proiecte, însă 
rezultatul acestora nu poate genera venit. 

7. Condiții de eligibilitate  
 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei”; 
 Activitățile propuse nu vor avea ca efect crearea de servicii sau zone segregate. Oferirea 
serviciilor sociale cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile dezavantajate; 
dacă aceste servicii însă au ca efect separarea/izolarea grupului vulnerabil de restul societății 
atunci intervenția încalcă principiul non-segregării si nu este eligibila. Îmbunătățirea 
serviciilor de educație și a infrastructurii în comunitățile marginalizate (în special în cele de 
romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este segregată, investițiile de 
genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea relației 
între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune, 
ideal  în spațiile/ facilitățile amenajate prin investiții din proiect. Dacă în comunitate există 
deja zone sau servicii segregate, aplicantul va explica care sunt activitățile din proiect care 
duc la desegregare și cum anume aceste măsuri vor produce desegregarea. Sunt considerate 
ca activități de desegregare: 
- activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de existența/ 
calitatea serviciilor; 
- activitățile care au ca scop micșorarea/ dispariția distanței fizice între comunitatea 
marginalizată și restul comunității;  
- activitățile desfășurate în comun de membrii grupului vulnerabil segregat și ai comunității 
majoritare cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două comunități. 

8. Criterii de selecție  
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
 Abordari integrate, evitarea unor măsuri disparate, mono-sectoriale, a căror eficacitate ar 
putea fi diminuată în lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a măsurilor principale; 
evitarea neajunsurilor legate de o insuficientă adaptare la specificul local al nevoilor 
grupurilor aflate în risc de saracie/ al comunităților marginalizate; 
 Relevanța proiectului: finanțarea unor proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale 
comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, identificate în 
cadrul analizei la nivel de comunitate; 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: potențialul de continuare a activității după finalizarea proiectului. Se 
impune ca ulterior finantarii proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul să asigure 
sustenebilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare. Deoarece proiectele nu 
sunt generatoare de venit, se va analiza maniera în care solicitantul finanțării va asigura 
continuitatea proiectului - identificarea unor surse de finanțare ulterioare realiste, realizarea 
unor investiții care vor necesita costuri cât mai mici de mentenanță și administrare (dacă este 
cazul); se recomanda Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Obiectivul Specific 5.2. 
 Inovare: dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 
provocările sociale 



 Mediu și climă: ex: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un 
management corespunzător al deșeurilor.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea eligibilă. 
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 70.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  
 Cheltuielile publice totale: 70.000 Euro; 
 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 300; 
 Număr de proiecte sprijinite: 1; 
 Numărul de membri ai comunităţi rome sprijiniţi: 30; 
 Număr de proiecte inovative: 1; 
 Număr de proiecte care promovează principiile protecţiei mediului: 1. 
 


