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Codul măsurii M 19.2 -3/ 6B 

Denumirea măsurii 
Centre multifuncționale de asistenta sociala si medicala 

 comunitara 
Tipul măsurii Investiții 

1. Descrierea generala 

1.1 Justificare. 
      Corelare cu analiza 
SWOTT 

 Măsura va contribui la realizarea unor centre sociale si 
medicale comunitare multifuncționale care vor deservi 
nevoile legate de asistenta sociala si medicala locuitorilor 
din teritoriul GAL. Aceasta măsura vizează satisfacerea 
unor nevoi stringente ale comunității locale, creșterea 
stării de sănătate a populației si a atractivității arealului 
GAL, precum si la crearea a noi locuri de munca. 
In cadrul centrelor de asistenta sociala si medicala 
multifuncționale vor fi asigurate: 
• servicii de permanenta si asistenta sociala la domiciliu 

(servicii acordate bătrânilor si persoanelor cu 
dizabilități), 

• servicii de asistenta sociala-refugiu temporar pentru 
mame si copiii minori, 

• servicii de educație acordate copiilor cu părinții 
plecați din tara. 

• servicii de permanenta si asistenta medicala primara 
si de urgenta; 

• servicii de consultație si tratament stomatologic; 
• servicii de colectare a probelor pentru analizele 

medicale de laborator; 
• servicii de îngrijire si asistenta medicația la domiciliu; 
• servicii de educație sanitara. 
Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor comunelor din zona GAL prin accesibilizarea 
serviciilor medicale si furnizarea oportuna a  unor servicii 
medicale de calitate. Realizarea obiectivelor măsurii vor 
contribui la inversarea tendințelor de declin economic si 
social si de depopulare a zonelor rurale. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) 
1305/2013 

Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunităților rurale , 
inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca 

1.3 Obiectivul specific local 
al măsurii 

• Măsura contribuie la obiectivul general local 
• Măsura contribuie si la atingerea următoarelor 

obiective specifice: 
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- Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii 
sociale si a serviciilor comunitare 

- Dezvoltarea resurselor umane si combaterea 
sărăciei 

1.4 Contribuția la 
prioritatea/prioritățile 
prevăzute la art. 5, Reg (UE) 
1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si 
a dezvoltării economice in zonele rurale 

1.5 Contribuția la 
prioritățile SDL (locale) 

P 2, P 6. 

1.6 Măsura corespunde art. 
… din Reg (UE) 1305/2013 

Art 20 d., g. 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție  

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale 

1.8 Contribuția la 
obiectivele  transversale ale 
Reg (UE) 1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
in UAT- urile GAL, prin activitățile nou înființate, prin 
contribuția adusa la satisfacerea unor nevoi sociale 
stringente ale comunității locale, îmbunătățirea situației 
grupurilor vulnerabile, îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, dezvoltarea resurselor umane, crearea de 
locuri de munca si combaterea sărăciei. 
• Măsura contribuie la inovare, protecția mediului, 

egalitate de șansa si nediscriminare. 
• Toate investițiile realizate in cadrul acestei masuri vor 

fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 
selectate cu  prioritate proiectele care adopta soluții 
de reducere a consumului energetic. 

1.9 Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: 19.2-1, 19.2-2, 19.2-5 

1.10 Sinergia cu alte masuri 
din SDL 

Sinergie cu măsura 19.2-4 datorita aplicării aceleiași 
priorități locale 

2. Valoare adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
• Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale, medicale si a serviciilor 
comunitare 
• Dezvoltarea resurselor umane si combaterea sărăciei 
• Crearea de noi locuri de munca 
• Înființarea si/sau modernizarea centrelor multifuncționale de asistenta sociala si 

medicala comunitara, va reprezenta o abordare complexa pentru soluționarea 
problemelor sociale si medicale, in ceea ce privește accesibilizarea serviciilor de 
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baza pentru populația din localitățile izolate ale GAL - greu accesibile, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. 

• Aria de deservire a unui centru comunitar multifuncțional va acoperi mai multe UAT-
urile din teritoriul GAL, acesta fiind si unul dintre criteriile de selecție. 
3. Trimiteri la alte acte normative 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si 
fundații, cu modificările si completările ulterioare; Legea asistentei sociale nr. 292 din 
2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. Reg. (UE) nr. 1303/2013, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 
1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

Entități Publice: 
• Autorități publice locale si asociațiile acestora 

Entități Private: 
• ONG-uri definite conform legislației in vigoare 
• Întreprinderi sociale 
• Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii 

sociale) 
• GAL-ul  

4.2 Beneficiari indirecți 

• Populația locala din GAL 
• Micro-întreprinderii înființate si/sau dezvoltate in 

cadrul centrelor sociale si medicale comunitare 
multifuncționale 

• ONG-uri care pot oferii activități de asistenta 
sociala/medicala in centre comunitare 
multifuncționale 

5. Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg (UE) 1305/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv. Plăti in avans, cu condiția 
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale 
R. (CE) nr. 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 
înființarea, modernizarea si/sau dotarea centrelor sociale si medicale comunitare 
multifuncționale 
- dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale – investiții in reabilitarea / modernizarea 
/ extinderea / dotarea centrelor comunitare de intervenție integrata, a infrastructurii 
de servicii sociale fără componenta rezidențiala (centre de zi, centre „respiro”, centre 
de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu etc.).  
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Serviciile si activitățile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii sociale 
fără cazare descrise în Nomenclatorul serviciilor sociale, cu prioritate fiind finanțate 
proiectele care asigura: 
- consiliere psihosociala pentru copiii din familii aflate in risc de sărăcie si excluziune 
sociala si consiliere familiala (activități de dezvoltare personala, de formare si 
dezvoltare a deprinderilor de viată independenta, activități de consiliere sportivă; 
consiliere pentru integrare-reintegrare sociala);  
- consiliere psihosociala pentru prevenirea violentei in familie;  
- supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educație informala si non-formala, 
educație extracuriculara;  
- campanii informare si sensibilizare a populației; 
- alte activități: informare, evaluare si elaborare plan de intervenție, integrare / 
reintegrare sociala, asistenta medicala primara, orientare vocaționala, reintegrare 
școlara, transport, masa, distribuire alimente, hrana rece, ajutoare materiale, 
spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc. 
6.1 Cheltuieli eligibile specifice: 
• Construcția, extinderea si/sau modernizarea si dotarea clădirilor; 
• Achiziționarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalații si 
echipamente noi; 
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software si achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci 
• Înființarea/modernizarea de ONG-uri sau firme de profil non-agricol(medical) 
Nu sunt eligibile echipamentele second-hand 

7. Condiții de eligibilitate 
7.1 Pentru proiecte de investiții 
• Solicitantul trebuie să se angajeze că 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 cererii de finanțare / semnării contractului de finanțare; 

• Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se încadreze in tipul de sprijin prevăzut prin măsura; 
• Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltară locala; 
• Investiția sa se realizeze in teritoriul GAL si sa deservească unul sau mai multe UAT-

uri din teritoriu; 
•  

8. Criterii de selecție  
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• Proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de servicii/ 
activități principale pentru serviciile sociale fără cazare; 

• Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. 
școala, biserica, ONG-uri, etc.); 

• Numărul de persoane beneficiare  
•  

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Suma totala alocata acestei masuri este de  326,066.27 Euro. La stabilirea cuantumului 
sprijinului s-a avut in vedere importanta acestei masuri care va deservi mai multe UAT-
uri din teritoriul GAL cat si de faptul ca Prioritatea 6 este considerata ca si prioritate 
principala. 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația neta care beneficiază de servicii sociale/medicale locale – 2500 

11. Caracterul inovativ al măsurii: 
• Îmbunătățirea si accesibilizarea serviciilor sociale si medicale in mediul rural 
• Servicii medicale noi in spațiul rural: stomatologice si recoltare probe pentru 

analize medicale 
• Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicala si asistenta la domiciliu 
• Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabila 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


