DENUMIREA MĂSURII
Codul măsurii
Tipul măsurii

CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII ACCESIBILE
Măsura 2/6B
Investiţii şi Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Ca urmare a priorității constatate în teritoriul GAL, prin analiza SWOT s-au identificat
cateva nevoi pentru dezvoltarea de activităţi de informare, conştientizare, comunicare la
nivel de individ, grup şi/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile. De asemenea
coroborat cu activitatile amintite se doreste furnizarea de servicii preventive inclusiv
monitorizarea si evaluarea nevoilor. Deoarece furnizarea de servicii sociale este realizată
preponderent de administraţiile publice prin biroul specific, am dori să fie implicate şi
entităţile private pentru a îmbunătăţi decalajul existent în teritoriu. De asemenea
grupurile vulnerabile, cei marginalizaţi sunt lipsiţi de multe ori de posibilitatea de a
socializa, de a-şi petrece timpul liber alături de alte persoane, nu sunt implicaţi în
activităţi comunitare, nu beneficiază de consiliere familială, nu au posibilitatea să fie
ajutaţi în îngrijirea personală, nu beneficiază de servicii de suport. O parte a persoanelor
din grupurile vulnerabile nu au posibilitatea de a beneficia de asistenţă de
sănătate/medicală şi astfel prin furnizarea de servicii de către echipe mobile
multifuncționale am veni în sprijinul locuitorilor mult mai aproape de habitatul lor. Nu în
ultimul rând aceste persoane trebuie să socializeze, să se integreze, fapt pentru care
trebuie asigurat şi schimb de experienţă cu alte teritorii. O altă problemă este pentru
mulţi locuitori lipsa posibilităţii asistenței juridice pentru reglementarea actelor de
identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a
drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale), de accea se
impune şi în această direcţie o canalizare a rezolvării lor. În multe sate s-au desfinţat
şcolile, comasându-le în anumite teritorii, astfel că accesibilitatea copiilor este mai
redusă de a finaliza o şcoală. Părinţii trebuie să conştientizeze importanţa învăţării,
trebuie consiliaţi, sprijiniţi în demersurile lor pentru a nu se abandona şcoala, de a primi
stimulente, avantaje pentru susţinerea copiilor. De asemenea se impune în teritoriu
susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în
vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi (subvenții),
precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi
alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare.
Acestea vor conduce la o stabilitate financiară mai bună a populaţiei, la reducerea
gradului de sărăcie şi o implicare în viaţa socială a comunităţii. Desigur multe din
locuinţele persoanelor vulnerabile, marginalizate necesită reparaţii, consolidări,
restructurare sau extinderi de camere, îmbunătăţirea igienei locuinţei, dar print-un ajutor
se poate reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor
și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei vizate.
Prin activităţile care se vor derula se ating obiectivele măsurii, de a obţine o dezvoltare
mai uniformă, echilibrată a comunităţii, reducerea gradului de sărăcie si a excluziunii
sociale, opulaţier mai informatăşi cu acces mai facil al servicii sociale/medicale şi de
asistenţă socială.
1.2. Obiectivul de dezvoltare
c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013,
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea
în conformitate cu art. 4
si mentinerea de locuri de munca
1.3.Obiectivele specifice ale
- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de

măsurii

1.4. Contribuie la
prioritatea/priorităţile prevăzute
la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor art.
20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6. Contribuie la
Domeniul/Domeniile de intervenție

sărăcie și excluziune socială din comunitățile
vulnerabile şi marginalizate (inclusiv populaţia romă)
- Creșterea numărului de persoane care beneficiază
de servicii de asistență socială, servicii sociale, de
sănătate, medicale la nivelul comunității
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Inovare:
Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și
evaluare a nevoilor de servicii sociale la nivel local
(inclusiv existența unor liste de așteptare în format
1.7. Contribuie la obiectivele
electronic),
transversale ale Reg.(UE) nr.
Mediu:
1305/2013, în conformitate cu art. Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni
5
specifice în domeniul combaterii sărăciei coroborat
cu acţiuni de conştientizare a protecţiei mediului,
precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul
membrilor comunității în soluționarea problemelor
cu care se confruntă comunitatea
Beneficiari indirecti (Populaţia terioriului GAL) ai
1.8. Complementaritatea cu alte
masurii M 6/6B (Servicii de bază și reînnoirea
măsuri din SDL
teritoriului GAL) sunt beneficiari indirecti ai M 2/6B.
Astfel M 2/6B este complementara cu M 6/6B.
Este realizată prin 3/2B, 4/6A 5/6A, : Prin înfiinţarea
de noi întreprinderi se vor crea noi locuri de muncă,
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
ce pot fi atrase şi din categoria persoanelor
vulnerabile, marginalizate.
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care
urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Sărăcia în teritoriu
are un caracter profund localizat spaţial (mai ales comunele din zona defavorizată:
Pietroasa, Tomeşti şi Nădrag, dar şi comunele Mănăștiur, Bârna, Blinț și Curtea care sunt
zone sărace cu IDUL mai mic de 55) , este asociată cu lipsa de modernizare şi cu o
economie preponderent agricolă. În acest sens se doreşte conştientizarea populaţiei
vulnerabile, marginalizate şi cooptarea acestora în diferite activităţi care să le aducă
beneficii, dar şi asigurarea unor servicii de bază pentru o viaţă mai sănătoasă. Serviciile
sociale la nivelul comunităţii sunt insuficient dezvoltate, nu răspund integral nevoilor
beneficiarilor sau uneori lipsesc. Cu un număr insuficient de personal specializat sistemul
este subdimensionat, iar calitatea sa este nesatisfăcătoare, în acest sens este bine venită
măsura prin care se pot reduce disparităţile între teritorii. Integrarea funcţională a
serviciilor de sănătate şi sociale la nivel de comunitate este necesară. În comunităţile
foarte vulnerabile sau izolate, la creşterea accesului la serviciile de sănătate şi sociale

integrate pot contribui centrele de zi, organizarea de centre comunitare integrate. De
asemneea se va pune accent pe dezvoltarea de servicii sociale adresate grupurilor
vulnerabile conform nevoilor specifice ale acestora în vederea creşterii gradului de
incluziune socială a acestora.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţie UE
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35).
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014.
 RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României
pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență
al României pentru 2015.
Legislaţie naţională
 Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2
 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 - “Sănătate pentru Prosperitate”
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 HOTĂRÂRE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale
 HOTĂRÂRE Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale
 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 –
Obiectiv specific 5.2.
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
Unităţile administrativ teritoriale
ONG-uri (inclusiv Gal Asociatia Microregionala Tara
Fagetului, în situația în care, în urma lansării
4.1. Beneficiari direcţi
primului apel de selecție, nu se depun proiecte,
atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestei măsuri, cu
respectarea legislației specifice)
Persoanele din comunităţile vulnerabile şi
marginalizate aflate în sărăcie şi excluziune socială
4.2. Beneficiari indirecţi
în care există populație aparținând şi minorității
romă.
5. TIP DE SPRIJIN (în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013)
 rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în

conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul nr. 1305/2013 –
pentru proiectele de investiţii.
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile
 Construcţia, extinderea şi/sau reabilitarea şi dotarea clădirilor pentru activitate
socială, sănătate şi medicale administrate de ONG şi UAT;
 Informare, conştientizare, comunicare (prin diferite materiale, mass-media,
internet, etc )
 Dotarea cu echipamentele necesare derulării activităţii specifice de asistenţă
socială, sănătate, medicale, servicii sociale
6.2. Acţiuni neeligibile
 Sprijin pentru închiriere şi leasing
 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane
 Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile
 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul face parte din categoria de beneficiari eligibili
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată
 Grupul țintă al proiectului trebuie să se încadreze în categoriile eligibile
menționate în Ghidul Solicitantului
 Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale sau de Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu;
Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării din
cadrul POCU.
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională /
regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare
 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul
economic al acesteia
8. CRITERII DE SELECȚIE
 Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relaţie cu analiza de nevoi şi
resursele din cadrul proiectului
 Proiectul promovează metode inovative sociale
 Relevanţa experienței solicitantului în raport cu nevoile identificate ale grupului
ţintă şi cu obiectivele proiectului
 Numărul de locuitori care beneficiază de servicii
 Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea
acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele
așteptate
 Proiectul include activități în timpul implementării care duc la valorificarea
rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI

9.1. Justificare
Având în vedere situaţia teritoriului GAL privind infrastructura la scară mică în ceea ce
priveşte asistenţa socială, de sănătate şi medicală, servicii sociale care este destul de
deficitară, luând în considerare că doar la Făget este un spital orăşenesc, iar în celelalte
comune asigurarea asistenţei minime de bază este realizată de medicii de familie
organizaţi în cabinete medicale şi unităţile administrativ teritoriale deşi au un birou
desemnat pentru asistenţă socială de foarte multe ori funcţionează deficitar (şi din cauza
personalului nespecializat, dar şi a nealocării fondurilor suficiente sau blocării de posturi),
este foarte potrivită alocarea unor sume corespunzătoare pentru îmbunătăţirea
domeniului menţionat. Prin încurajarea potenţialilor solicitanţi de a aplica pe domeniul
social, desigur şi de a implementa corespunzător acţiunile prevăzute vor duce la creşterea
calităţii populaţiei, la conştientizarea acestora asupra importanţei socializări şi integrării,
a sănătăţii şi a mediului în traiul de zi cu zi, dar şi stabilizarea în mediul familiei
(reducerea destrămării familiei).
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi pentru operaţiunile
generatoare de venit cu utilitate publica și nu va depăși 100.000 euro Intensitatea
spijinului pentru operaţiunile generatoare de venit va fi de 90% din totalul cheltuielilor
eligibile. Valoarea alocata pentru aceasta masura este de 225.6547,83 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
 Numărul de clădiri construite/reabilitate/modernizate -1;
 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită - minim 250
 Crearea de noi locuri de munca – 1 loc de munca.

