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Fişa de măsură “Servicii sociale integrate” 

 

Titlu măsură: Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate si masuri de sprijin pentru 

imbatranirea activa.   

Cod măsură: 7–M7.2.a/6B 

Tipul măsurii: INVESTIŢII  

 

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 

Măsura adresează de o manieră integrată două probleme sociale cu care se confruntă 

GAL Ţinutul Haiducilor.  

Astfel, pe de o parte, veniturile mici din agricultură generează tot mai multe familii 

vulnerabile; veniturile mici ale comunelor reduc capacitatea sistemelor de protecţie 

socială, sănătate şi ocupare de a răspunde nevoilor acestor grupuri vulnerabile. În acest 

context, accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale şi de integrare pe piaţa muncii, la 

care se adaugă cunoştinţe limitate despre drepturi şi oportunităţi, duc la excluziunea socială 

a familiilor vulnerabile şi a copiilor acestora. Sunt afectate în mod special comunităţile 

rurale din zonele sărace şi cele de romi.  

La momentul de faţă, există prea puţine soluţii pentru a veni în întâmpinarea 

comunităţilor vulnerabile din mediul rural; intervenţiile sociale sunt concentrate în prezent 

pe plata unor prestaţii băneşti şi pe măsuri de protecție care sunt costisitoare şi frecvent 

ineficiente pe termen mediu şi lung. 

Pe de altă parte, populaţia îmbătrâneşte şi devine tot mai vulnerabilă la problemele 

de sănătate pe care le ridică o viaţă de activitate în agricultură.  

La momentul de față,  pe teritoriul GAL există un Centru de Servicii de Recuperare 

Neuromotorie la Nușeni – dedicat, însă, persoanelor adulte cu handicap locomotor; de 

asemenea, există cabinete ale medicilor de familie care pot oferi o asistență medicală 

primară. Totuși, lipsesc serviciile de recuperare/ reabilitare funcțională (ședințe de 

psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, 

fizioterapie, terapii de relaxare, ș.a), pentru care aceste cabinete nu au dotările necesare. 

În același timp, pe teritoriul GAL-ului există resurse balneare deosebite (valorificate la 

momentul de față în scop turistic și doar în cadrul Băilor Figa). Utilizarea lor în scop medical 

este limitată și se rezumă la auto-tratament (de exemplu, persoanele suferinde se îmbăiază 

în bazinele sărate și își aplică nămolul sapropelic pe piele). 

În acest context, măsura finanțează: 

•  costurile dezvoltării unui centru social multifuncţional care va oferi servicii medicale 

(axate pe valorificarea resurselor balneare prin intermediul seviciilor de recuperare / 

reabilitare funcțională). Măsura este, astfel, extrem de relevantă pentru persoanele în 

vârstă, care ar putea beneficia aici de tratamente în ambulatoriu pentru diferite 

afecțiuni (de exemplu, dureri de spate). Măsura ar veni în întâmpinarea unui număr tot 

mai mare de persoane care nu au posibilitatea sau resursele financiare de a se deplasa 

pentru servicii de recuperare și reabilitare funcțională în centrele urbane mari sau în 

cadrul unor stațiuni specializate (de exemplu, Sângeorz Băi); 



• costurile pentru infrastructura necesara dezvoltării de servicii sociale în cadrul 

centrelor/punctelor comunitare integrate (medico-sociale), centrelor de permanență 

medico-sociale, măsuri active de ocupare, formare  profesională, de inserție socio 

profesională, servicii sociale şi consiliere psihologică,  

 Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând, de exemplu, valorificarea resurselor 

balneare locale pentru prestarea de servicii de recuperare şi reabilitare funcţională). Măsura 

contribuie la soluționarea problemelor P12 şi P14 identificate în analiza diagnostic, prin 

eliminarea sau reducerea unora dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la 

secțiunile “Teritoriu” şi “Populație” – respectiv: 

• Existenţa unor disparități de dezvoltare între comunele periferice și cele aflate pe 

principalele axe de comunicație; 

• Existenţa unor zone sărace; 

• Pondere ridicată a populaţiei în vârstă; 

• Existenţa unor comunităţi marginalizate, în care trăiesc grupuri vulnerabile; 

• Comunitățile rome se confruntă cu probleme economico-sociale specifice (de exemplu, 

acces dificil pe piaţa muncii); 

• Lipsa unor servicii sociale integrate, care să răspundă dificultăţilor cu care se confruntă 

grupurile vulnerabile. 

Măsura valorifică unele puncte tari menționate în analiza SWOT la secțiunea 

“Teritoriu” - respectiv: 

• Existenţa unor resurse balneare importante, care pot fi valorificate atât în scop turistic, 

cât şi în scop medical. 

Măsura contribuie astfel la atingerea obiectivelor O12 şi O14 din Strategia de 

dezvoltare locală. 

 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

• Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă 

• Obiective specifice ale măsurii:  

o Creşterea calităţii vieţii în mediul rural prin optimizarea furnizării serviciilor 

ocupaţionale, sociale şi de sănătate; 

o Reducerea excluziunii sociale şi favorizarea îmbătranirii active. 

• Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică 

în zonele rurale 

• Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

• Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 6B. Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

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

o Inovare – măsura are un caracter inovator deoarece îşi propune să creeze în mediul rural 

infrastructuri sociale inexistente până acum; de asemenea, ea aduce aproape de ţărani 

tratamente inovative, care valorifică resursele balneare locale. 

o Mediu şi climă – măsura creează cadrul pentru oferirea, pe plan local, a unor tratamente 

în ambulator, reducând necesitatea deplasării persoanelor în vârstă pentru tratament 



în centrele urbane din proximitate (Bistriţa, Cluj-Napoca). Astfel, se creează premisele 

pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament generate de transportul interurban.   

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole”,      6–

M6.2.b/6A “Tradiţii”, 7–M7.3.a/6C “Infrastructură broadband”, 7–M7.5.a/6B 

“Infrastructură turistică mică” şi 16–M16.7.a/6B “Strategie de branding”, toate 

contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin: 

• Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;  

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

• Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural 

și natural. 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-valoare pentru 

teritoriu, creând premisele pentru o dezvoltare incluzivă. Ca atare, măsura “Servicii sociale 

integrate” este extrem de relevantă pentru Strategia de dezvoltare locală, fiind o măsură 

suport pentru grupurile vulnerabile care nu pot beneficia în mod adecvat de impactul pozitiv 

al celorlalte măsuri ale strategiei. 

Măsura se diferenţiază de sub-măsura similară din PNDR şi are caracter inovator prin 

fixarea unor criterii de eligibilitate și de selecție specifice teritoriului atât la nivelul 

acţiunilor eligibile (vezi punctul 6), cât şi al beneficiarilor indirecţi (vezi punctele 4 şi 8). 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 215/2014; R (UE) nr. 1305/2013; 

R (UE) nr. 807/2014; R (UE) nr. 808/2014 

• Legea nr. 292/2011; Legea nr. 197/2012; Legea nr. 219/2015; Ordonanța Guvernului nr. 

68/2003; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005; Hotărârea Guvernului nr. 118/2014; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015; Ordinul 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

• Beneficiari direcţi: 

o UAT oraș Beclean, precum și comune pe teritoriul cărora există resurse balneare; 

o Comune din teritoriul GAL si asociații ale acestora conform legislației naționale în 

vigoare; 

o ONG-uri constituite conform legislației în vigoare; 

o GAL Ţinutul Haiducilor (dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese). 

• Beneficiari indirecţi: 

o Populația locală cu nevoi de recuperare şi reabilitare funcţională  

o Membrii comunităţilor marginalizate. 

o Populația în vârstă. 

 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi 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 

Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

• Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea şi operationalizarea centrului de zi pentru 

persoane adulte. 

• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor/punctelor comunitare integrate 

(medico-sociale)/centrelor de permanență medico-socială. 

• Achiziție ambulanță pentru transport neasistat și/sau ambulanță pentru consultații 

medico-sociale la domiciliu. 

 

Acţiuni neeligibile: acţiuni necorelate cu legislaţia naţională relevantă. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 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; 

• 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 LEADER GAL Ţinutul Haiducilor și să deservească 

toti cetatenii cu nevoi de recuperare, de inserție socio profesională, formare, consiliere 

psihologică din teritoriu GAL; 

• Investiţia va respecta reglementările de urbanism în vigoare şi va fi compatibilă cu 

patrimoniul arhitectural tradiţional al zonei; 

• Costuri eligibile: 

• Costurile cu infrastructura necesara inființarii, modernizarii şi/sau dotarii 

centrelor/punctelor comunitare integrate (medico-sociale)/centrelor de permanenta 

medico-sociale,etc conform GHID POCU 5.2  

• Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea si operationalizarea centrului de zi pentru 

persoane adulte 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, a echipamentelor necesare prestării serviciilor 

centrului multifuncţional, centrelor/ punctelor comunitare integrate (medico-sociale), 

centrelor de permanență medico-socială. 

• Achiziționarea de ambunață pentru transport neasistat și/sau ambulanță pentru 

consultații medico-sociale la domiciliu. 

 

8. Criterii de selecție: 

• Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o  Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp în funcție 

de gradul de absorție a fondurilor alocate; 



o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Proiecte care valorifică resurse balneare locale; 

o Proiecte dezvoltate în zone în care există cel puțin 5.000 de locuitori ai GAL-ului pe o 

rază de 20 km de la locul de implementare.  

o Proiecte care deservesc localități cu o pondere mare a populației în vârstă ; 

o Proiecte care deservesc mai multe comune ; 

o Proiecte care propun o gamă diversificată de servicii sociale. 

o Proiecte care prin activitățile propuse crează un număr cât mai mare de locuri de 

muncă ; 

o Proiecte care se adresează comunităților din localitățile din zone marginalizate ; 

o Proiecte care se adresează comunităților cu populație romă. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Contribuţia publică nerambursabilă este de  303.348,43 Euro. Se estimează a se finanţa 

minim 2 proiecte. 

• Proiectul finanţat va fi proiect generator de venit  cu utilitate publică, iar rata sprijinului 

va fi de 100%. 

  

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicator: Populație netă care beneficiază de infrastructuri şi servicii socio-medicale-

educaţionale îmbunătăţite - minim 500 de locuitori ai GAL Ţinutul Haiducilor; 

• Indicatorul specific LEADER: Crearea de locuri de muncă - minim 5. 

 

Notă: pentru asigurarea sustenabilității proiectului depus  în cadrul măsurilor de finanțare 

a infrastructurii sociale, vom  solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui 

proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice acestui program de finanţare. 

 


