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FIȘA MĂSURII M 3.3 
Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate 

Codul Măsurii: M 3.3             Măsura /DI: M 3.3/ 6B 
Tipul măsurii: 

  x  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  

Conform analizei SWOT și analizei diagnostic, infrastructura socială nu este suficient 
de dezvoltată la nivelul teritoriul GAL Valea Teleajenului. Educația antepreșcolară – creșele, 
există doar în orașul Plopeni. Probleme sociale cu care se confruntă copiii, tinerii, adulții, 
populația îmbătrânită sunt datorate lipsei locurilor de muncă, inactivitatea populației, 
abandonului școlar, lipsei resurselor bugetare la nivel local. Prezența abandonului școlar 
datorită veniturilor reduse ale părinților și dificultățile sociale, determină părinții să plece 
la muncă în alte localități sau din țară. Pentru persoanele victime ale violenţei domestice 
există centre doar la nivel judeţean. În raport cu gravitatea problemelor sociale existente, 
se poate spune că sunt puţine centre de zi pentru copii şi puţine preocupări legate de 
protecţia persoanelor în vârstă, persoane cu handicap, copii aflați în grija bunicilor sau 
rudelor, familii monoparentale. Lipsa furnizorilor privați de servicii sociale în mediul rural 
- asociații și fundații, lasă în continuare persoane din mediul rural lipsite de servicii care să 
îi ajute să depășească situația de vulnerabilitate. 

Infrastructura socială şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element 
care menţine un decalaj accentuat între zonele rurale şi zonele urbane. Prin intermediul 
măsurii se urmărește diminuarea decalajelor care persistă încă între mediul rural şi cel 
urban prin oferirea unor servicii sociale de calitate.  

Responsabilitatea îmbunătățirii serviciilor sociale din zonă revine autorităților locale 
care nu dispun de resurse și personal calificat. Este absolut necesar alocarea fondurilor 
pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea serviciilor sociale la nivelul teritoriului. Serviciile cele 
mai necesare sunt creșe, centre after-school, centre de zi, centre de consiliere de sprijin 
pentru părinţi şi copii, centre de îngrijire şi asistenţă pentru bătrâni, cămine pentru 
persoane vârstnice fără componentă rezidențială. 

Se impune ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată pe nevoile 
comunității. Proiectele integrate sunt cele care includ activități combinate din domenii 
precum: educație (educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar 
și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii), ocupare, locuire, 
furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), inclusiv prin susținerea prezenței 
și activității asistenților sociali, asistenților medicali comunitari, mediatorilor școlari și 
sanitari (inclusiv romi), însoțitorilor persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane 
cheie pentru furnizarea acestor servicii. Accesarea de finanțări nerambursabile pentru 
reabilitarea instituțiilor publice locale: școli, dispensare comunale, sau alte obiective de 
interes social, este calea spre o dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și 
creșterea implicită a nivelului de trai. 
 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 
 Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii; 

Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de infrastructură 
socială îmbunătățită. 



 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului 
Jud. Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, Nr. 226 

 
 

 

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

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 

climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
 Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.4 (DI: 6A, 6B) 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea măsurii va soluționa o serie de probleme sociale ale grupurilor 

vulnerabile copii și familiile acestora, bătrâni la nivelul teritoriului GAL Valea Teleajenului  
prin dezvoltarea, dotarea sau îmbunătățirea infrastructurii sociale existente. 

Pe termen lung se va reduce în mod semnificativ presiunea exercitată asupra 
sistemului de asistenţă socială și sistemului educațional, prin reducerea abandonului școlar 
în rândul copiilor, îmbunătățirea nivelui de instruire, acces la activități recreative, de 
supraveghere, condiții de trai mai bune pentru persoanele vârstnice singure și persoanele 
cu dizabilități. Sunt încurajate proiectele care se vor adresa populației din mai multe 
comune din teritoriul GAL Valea Teleajenului. În Ghidul măsurii se va preciza că toate 
proiectele să țină cont de specificul local și de nevoile identificate și transpuse în SDL și să 
fie complementare criteriilor de eligibilitate specifice POCU - CPP aferente Axei prioritare 
5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și a oricarei forme de discriminare; 
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității; Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 
contextul mecanismului de DLRC. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
 Art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  
 HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare; 
 R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
 Hotararea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor 

profesionale pentru care se asigură pregatirea din învățământul preuniversitar precum 
și durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  
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 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 nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
asezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotararea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei Guvernului Romaniei de 
incluziune a  cetatenilor romani apartinand  minoritatii rome pentru perioada 2015-
2020, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Hotararea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 
incluziunea socialasi reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020;   

 Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 
sociale;  ● Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1372/2010 privind 
aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate;   

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 
189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor 
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei 
sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de 
cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, 
pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii 
asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si 
administreaza unitati de asistenta sociala; ● Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor 
specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor 
care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte 
aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor 
acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 
31/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru completarea fiselor de autoevaluare 
pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si pentru 
realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai;  
● Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice 
nr.1343/2015 privind aprobarea Instructiunilor de completare a fiselor de autoevaluare 
pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie. 

 Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiarii direcți:  
 Unitățile administrativ teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare; ● ONG-uri pentru investiții în infrastructura socială ); ● Furnizori de servicii 
sociale● GAL Valea Telejeanului  în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă 
interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 

Beneficiarii indirecți: 
 Populația locală, în special persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile 

identificate: copii și tineri în situații de risc ridicat, copii cu risc de abandon școlar, 
vârstnicii în situații de risc; ●ONG-uri acreditați ca furnizori de servicii sociale care vor 
desfășura activități de asistență socială în centrele comunitare multifuncționale;  

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  
Acțiuni eligibile: 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de 
tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv 
demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; 

 operațiuni ce vizează dezvoltarea infrastructurii sociale prin investiții în înființare/ 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare de intervenție 
integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de 
zi, centre de consiliere psihosocială, etc.); 

 actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, 
modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 
sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de organizare si 
functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp 
nedeterminat (infrastucturii de tip residential); 

 achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile 
propuse; 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse 
regenerabile și al economisirii energiei 

Acțiuni neeligibile: 
 cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din  PNDR. 

7. Condiții de eligibilitate  
 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul  Studiului de fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții ;  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
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 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
  
 Solicitantul trebuie să se angajeze ca va asigura sustenabilitatea proiectului depus în 

cadrul măsurii din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum accesarea Axei 5, 
Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 
 Proiectele vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o 

entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, care trebuie dovedită la depunerea 
proiectului/cererii de finanțare. 
8. Criterii de selecție  
●Proiectul creează locuri de muncă; ● Proiecte care deservesc localități cu o populație cât 
mai mare; ● Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;  ● Proiecte care deservesc mai 
multe comune; ● Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul; ●Proiectul 
conține componente inovative social; ●Proiectul conține componente de promovare a 
egalității dintre bărbați și femei și a integrarii de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări 
pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală sau de protecția mediului; ●Investiția vizează proiectele integrate sunt 
cele care includ activități combinate din domenii precum: educație, ocupare, locuire, 
furnizarea de servicii (sociale/medicale/ medico-sociale). 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil al unui proiect este de minim 5.000 euro si maxim 30.000 
euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%; 
 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%; 
 - pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%. 
10. Indicatori de monitorizare  
Populația netă care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite: 55 
Cheltuială publică totală: 30.000 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


