
Fisa masurii M6 / 6B - Investitii in infrastructura sociala 
 
 
Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala 
Codul masurii: M6/6B 
Tipul masurii: Investitii 

 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Infrastructura medicala si sociala deficitara si dotata necorespunzator (de exemplu 
centre de zi pentru copii, puncte/centre care sa asigure ingrijirea medicala la domiciliu) si 
serviciile sociale aproape inexistente cuplate cu o populatie imbatranita, cu venituri mici 
si cu existenta unor grupuri de persoane devaforizate si marginalizate, aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială reprezinta realitatile si neajunsurile din teritoriu pe care 
investitiile ce se pot realiza in cadrul aceastei masuri le pot ameliora. 

Prin implementarea acestei masuri GAL Colinele Buzaului are in vedere evitarea si 
combaterea segregarii in cadrul comunitatilor locale in ceea ce priveste grupurile 
vulnerabile: minoritatile, in special persoanele de etnie roma, si alte grupuri 
defavorizate/marginalizate. In acest sens beneficiarii care solicita finantare in cadrul 
acestei masuri trebuie sa se asigure ca implementarea proiectele pe care le depun nu 
conduce la aparitia segregarii in comunitatile respective ci evita aparitia acestui fenomen. 

Masura M6/6B este o masura de infrastructură socială care va fi lansata cu 
prioritate, in cadrul primului apel de selectia lansat de GAL Colinele Buzaului, asa cum 
este evidențiat si în planul de acțiune al GAL-ului. 

In carul masurii M6/6B nu vor fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 - 
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
Obiectivul specific/local al masurii: Imbunatatirea infrastructurii sociale si accesului la 
serviciile sociale in special pentru batrani, bolnavi, copii si alte categorii defavorizate. 
Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.  5, din Reg.  (UE) 
nr.1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 
dezvoltare economica in zonele rurale. 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Masura contribuie la domeniul de interventie 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5. 
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 
1305/2013: Inovare. 
Masura este inovativa pentru ca: 

• Asigura îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale de asistență socială în 
mediul rural; 

•    Asigura crearea/dezvoltarea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la 
domiciliu in teritoriul GAL Colinele Buzaului; 

• Unitatile de ingrijire medicala la domiciliu vor deservi mai multe localitati din 
componenta GAL Colinele Buzaului;



• Asigurarea accesului la servicii medicale si sociale pentru batranii pentru persoanele 
bolnave, cele cu dizabilitati si cele din zonele izolate sau greu accesibile din 
teritoriul GAL. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: - 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M6/6B contribuie, prin tipurile de actiuni 
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în zonele rurale, care este cuprinsa in SDL. La realizarea Prioritatii 
6 contribuie si masurile M4/6A, M5/6A, M7/6B si indirect M1/1A din SDL rezultand astfel ca 
masura M6/6B este sinergetica cu masurile M4/6A, M5/6A, M7/6B si M1/1A. 

 
2. Valoarea adaugata a masurii 

• Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă 
prin furnizarea de servicii de asistență socială; 

•    Prin realizarea acestor investitii se vor crea locuri de munca in teritoriul GAL; 
• Asigurarea accesului la servicii sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile: 

batrani, persoanele bolnave, cele cu dizabilitati si cele din zonele izolate sau greu 
accesibile din teritoriul GAL. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

•    Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; 
•    Legea nr. 197/2012; 
•    Legea nr. 292/2011; 
•    Ordonanța Gu vernului nr. 68/2003; 
•    Hotărârea Guvernului nr. 539/2005; 
•    Hotărârea Guvernului nr. 867/2015; 
•    Hotărârea Guvernului nr. 118/2014; 
•    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

424/2014; 
•    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

2126/2014; 
•    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015. 
 
 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: 

• Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului, entități individuale publice si/sau 
private (ONG-uri, autoritati publice locale, persoane juridice private) sau 
parteneriate ale acestora acreditate conform legii ca furnizori de servicii sociale 
si/sau medicale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 
In cazul in care aplica individual pentru finantare, beneficiarul trebuie să fie 
acreditat ca furnizor de servicii sociale si/sau medicale, iar in cazul in care 
beneficiarul aplica pentru finantare sub forma unui parteneriat este obligatoriu ca 
unul dintre membrii parteneriatului sa fie acreditat ca furnizor de servicii sociale 
si/sau medicale. 
 

Beneficiari indirecti (finali): 
 

• Populatia din localitatile componente ale GAL Colinele Buzaului, in special copiii, 
batranii, persoanele bolnave, persoanele cu dizabilitati si din zonele izolate, etc.



5. Tipul de sprijin 
•    Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar. 
• 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) 1305/2013 (numai pentru 
proiectele de investitii). 

 
6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 
din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi 
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
Actiuni eligibile: 

• Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor de zi pentru copii, centrelor de 
zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii inclusiv construirea, 
modernizarea si/sau dotarea cladirilor, precum si achizitionarea de echipamente 
necesare functionarii acestor centre de zi; 

•    Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor/unitatilor de furnizare de servicii 
de asistenta medicala si sociala la domiciliu; centrelor de îngrijire a persoanelor în 
vârstă sau cu handicap; centrelor de zi de asistenţă şi recuperare, etc, inclusiv 
construirea, modernizarea si/sau dotarea cladirilor, precum si achizitionarea de 
mijloace de transport specializate si/sau echipamente necesare furnizarii acestor 
servicii. 

Actiuni neeligibile: 
•    Achizitia de teren; 
•    Achizitia de cladiri; 
•    Achizitia de masini si/sau echipamente second hand; 
•    Investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidenți al, servicii sociale cu cazare. 

 
 
7. Conditii de eligibilitate 

•    Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul  sa  fie  autorizat  ca  si  furnizor  de  servicii  sociale,  pentru  tipul  de 

activitate finantat prin proiect, conform legislatiei in vigoare; 
• Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu  legislaţia  în 

vigoare în România; 
•    Solicitantul sa aiba sediul si/sau punct de lucru in teritoriul GAL Colinele Buzaului; 
•    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; 
•    Solicitantii (beneficiarii) acestor proiecte se angajeaza să asigure sustenabilitatea 

proiectelor din surse proprii/alte surse de finanțare (recomandabil prin accesarea 
Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 
2020).



•    Investiția să se încadreze în tipul de actiuni sprijinite prevăzute prin măsură; 
•    Investiția să se adres eze si sa se realizeze în teritoriul GAL Colinele Buzaului. 

 
 
8. Criterii de selectie 

•    Numarul de locuri de munca nou create; 
•    Numarul de unitati administrativ-teritoriale deservite prin proiect; 
•    Numarul de persoane care beneficiaza de serviciile finantate prin proiect; 

 
 
9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 70.000 euro/proiect iar intensitatea 
sprijinului nerambursabil va fi de: 

•    100% din cheltuielile eligibile pentru investiții negeneratoare de venit; 
• 100% din cheltuielile eligibile pentru investiții generatoare de venit cu 

utilitate publică; 
•    90% din cheltuielile eligibile pentru investiții generatoare de venit. 

Suma totala alocata acestei masuri a fost stabilita tinand cont de alocarea 
bugetara totala pe care o are GAL Colinele Buzaului si de necesitatile din 
teritoriu in legatura cu infrastructura si serviciile sociale. 

 
10. Indicatori de monitorizare 

  Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 50 persoane 


