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FIȘA MĂSURII M6/6B 

 

Denumirea măsurii: “Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea 

minorităților” 

CODUL Măsurii: M6/6B  

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  

 

În etapa de analiză diagnostic și din analiza SWOT a rezultat că zona de nord a 

județului Brașov se confruntă cu două situații sensibile, care necesită intervenție cu 

prioritate: precaritatea serviciilor sociale oferite grupurilor dezavantajate și ponderea 

relativ mare a comunității rome – care se află în risc crescut de excluziune socială și 

marginalizare. Așa cum reiese și din calculul indicelui IDUL, multe comunități din teritoriul 

GAL ATBN se confruntă cu un grad ridicat de sărăcie - opt din cele treisprezece localități 

sunt caracterizate ca zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) 

are valori mai mici sau egale cu 55. Acest indice relevă faptul că o pondere mare a 

populației, în special cea de etnie romă, care trăiește în comunități marginalizate, se 

confruntă cu sărăcia severă. În cadrul aceleiași comunități întâlnim și o natalitate ridicată. 

Astfel, un grup vulnerabil numeros din teritoriu este reprezentat de copiii care provin din 

familii aflate în situații de risc. 

Alte grupuri vulnerabile sunt reprezentate de persoanele cu dizabilități, copii 

abandonați sau care provin din familii monoparentale, victime ale violenței în familie, 

vârstnicii  și alte categorii. Înființarea unor centre în care aceștia să primească asistență 

de specialitate și să beneficieze de posibilitatea de a desfășura diferite activități care să 

contribuie la diminuarea riscului de excluziune socială a acestor grupuri vulnerabile este o 

necesitate pentru teritoriul GAL ATBN, în prezent neexistând decât un centru rezidențial 

pentru vârstnici și două centre de plasament pentru copiii abandonați. 

Prezența minorității rome într-o pondere așa de mare la nivelul teritoriului, mai exact 

40%, atrage de la sine o serie de probleme majore cu care se confruntă această 

minoritate: sărăcie, lipsa educației, probleme de sănătate, șomaj, dependență de stat 

(ajutoare sociale), discriminare și excluziune socială.  

Pentru persoanele care aparțin unuia dintre grupurile enumerate și fac parte și din 

minoritatea romă riscul excluziunii sociale și marginalizării este și mai mare. 

Prin această măsură se vor finanța, astfel, proiecte care vor contribui la incluziunea 

socială a acestor categorii dezavantajate, vulnerabile și marginalizate.  

Obiectiv specific al Măsurii M6/6B: Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin 

consolidarea capitalului social, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea 

patrimoniului local și modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. c). 
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Măsura M6/6B contribuie la Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”,   prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  inovare; 

mediu și climă. 

Inovare: în teritoriul GAL se va putea finanța pentru prima data înființarea unor 

centre sociale multifuncționale care acordă asistență de specialitate integrată grupurilor 

dezavantajate.  

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitarea efectelor negative 

asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): 

dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; valorificarea 

oportunităților de a utiliza resurse locale și materiale ușor degradabile pentru reducerea 

nivelului de poluare în cazul construcțiilor (poluarea aerului, apei, solului). Pe parcursul 

lucrărilor de construcţii - montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri 

rezultate sau refolosirea materialelor rezultate, după caz.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6B “Investiții în infrastructură 

socială și pentru incluziunea minorităților” este complementară cu Măsura M5/6B 

„Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru 

teritoriul GAL ATBN”.   

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6B “Investiții în infrastructură socială și pentru 

incluziunea minorităților” contribuie împreună cu M3/6A „Diversificarea activităților 

neagricole”, M4/6A „Modernizarea activităților neagricole”, Măsura M5/6B „Revitalizarea 

patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL” 

la îndeplinirea Priorității 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin intermediul Măsurii M6/6B „Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea 

minorităților” se generează plus valoare în teritoriul din zona de nord a județului Brașov 

pentru că se îmbunătățește accesul populației vulnerabile la servicii sociale și se 

diminuează riscul de excluziune socială pentru aceste categorii, inclusiv pentru cei care se 

confruntă cu un grad foarte ridicat de risc de excluziune socială prin apartenența la unul 

dintre grupurile vulnerabile care are nevoie de servicii sociale, cât și prin apartenența la 

minoritatea romă. 

Valoarea adăugată poate rezulta și din tipurile de activități complementare serviciilor 

sociale, care vor putea fi desfășurate în centrele ce vor fi finanțate: servicii medicale, 

educaţionale, de ocupare în muncă etc. Proiectele care prevăd servicii integrate vor fi 

prioritizate. 

Măsura M6/6B aduce plus valoare comunităților din zona de nord a județului Brașov prin 

faptul că va contribui la coeziune socială și poate genera direct/indirect crearea de noi 

locuri de muncă în teritoriu. 
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Valoarea adăugată a măsurii derivă și din faptul că sunt prioritizate proiectele care își 

propun furnizarea serviciilor în parteneriat public-privat, asigurându-se prin participarea 

publică sustenabilitatea și calitatea, inovarea, know how prin implicarea ONG-urilor. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație europeană: 

- Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014;  

Legislație națională: 

- Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004;  Legea nr. 448/2006; 

Legea nr. 292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea nr. 116/2002; HG nr. 

1149/2002; HG 226/2015. 

-  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți vor fi: 

- ONG-uri cu sediu/punct de lucru/filială/sucursală în teritoriul GAL ATBN;  

- Autorități publice locale și asociații ale acestora; 

- GAL-ul (doar în situația în niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese); 

- Furnizori acreditați de servicii sociale. 

Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi: comunitățile locale, grupuri vulnerabile 

(comunități marginalizate, minoritatea romă, persoane cu dizabilități, vârstnici etc.) din 

teritoriul GAL ATBN. 

 

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.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

6.1 Acțiuni eligibile 

▪ Construcția, modernizarea și dotarea centrelor de servicii sociale;  

ATENȚIE!  

▪ Sustenabilitatea proiectului de infrastructură socială poate fi asigurată prin 

accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020; 

▪ Pentru proiectele de infrastructură socială se va avea în vedere legislația în vigoare 

în acest domeniu. Tipurile de structuri sunt reglementate în Nomenclatorul 

instituțiilor de asistență socială. 

▪ Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 

servicii sociale; 

6.2 Acțiuni neeligibile 

- Nu sunt eligibile structurile sociale de tip rezidențial; 

- Nu sunt eligibile proiectele care conduc la segregarea minorității rome. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

▪ Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
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▪ Solicitantul să aibă sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL;  

▪ Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL GAL Asociația 

Transilvană Brașov Nord; 

▪ Proiectele trebuie să includă obligatoriu în grupul țintă o pondere de minim 20% 

de persoane care aparțin atât minorității rome, cât și altui grup vulnerabil; 

▪ Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri 

comunitare sau naţionale; 

▪ Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;  

▪ Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a 

investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiect tehnic/ DALI, 

alte documentații specifice); 

▪ Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 

teritoriul GAL ATBN, cu excepția proiectelor de servicii, care vor fi detaliate în 

documentele specifice de implementare, în cazul cărora cheltuielile pot fi eligibile 

și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 

adresează teritoriului GAL. 

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

▪ Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

 

8. Criterii de selecție  

- Se vor prioritiza proiectele prin care se vor furniza servicii sociale pentru minim 

două grupuri vulnerabile, plus pentru cei care aparțin atât minorității rome, cât și 

altui grup vulnerabil; 

- Se vor prioritiza proiectele care prevăd servicii integrate pentru grupul/grupurile 

țintă; 

- Se vor prioritiza proiectele prin care prevăd cât mai mulți beneficiari; 

- Se vor prioritiza proiectele prin care se va face dotarea clădirilor cu sisteme care 

utilizează energie regenerabilă; 

- Se vor prioritiza proiectele susținute de un parteneriat (public, ONG/privat).  

 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Finanțarea nerambursabilă: max. 100.000 euro / proiect. 

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect va fi de 5.000 euro. 

Intensitatea sprijinului: 

▪ pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

▪ pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%;  

▪ pentru operațiunile generatoare de venit: 90%. 
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10. Indicatori de monitorizare  

Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructură îmbunătățită: 50 

Locuri de muncă create: 0 

Cheltuielile publice totale: 100.000 euro. 

 

 


