
  

Înfiinţarea infrastructurii publice pentru categoriile defavorizate/ minorităţi -  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 

Măsura M6/6B răspunde unor probleme sociale identificate în teritoriul GAL. 

Infrastructura socială un exista în nici o comună parteneră şi acesta este una dintre cauzele 

care limitează dezvoltarea serviciilor de bază pentru categoriile dezavantajate. Scopul 

acestei măsuri este dezvoltarea unor centre comunitare de incluziune socială, care vor 

facilita evoluția spre o serie de comunități integrate economic și social.  

În baza procesului de consultare între partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriu, 

precum şi în baza analizei SWOT, se observa nevoia acută de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru persoanele defavorizate, afectată de sărăcie şi de excluziune socială: adulți (ex. 

șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc); persoane aparținând 

minorității rome; persoane cu dizabilități; persoane vârstnice aflate în situații de 

dependență; copii care trăiesc în comunitatea marginalizată; părinţi/ tutori/ îngrijitori 

informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii; persoane care au părăsit de timpuriu scoala. 

Una din problemele cele mai importante la nivelul teritoriului este nivelul ridicat al 

şomajului şi nivelul ridicat de sărăcie. Conform INS, rata șomajului la nivelul GAL este de 

12,88%. Fenomenul șomajului înregistrat la nivelul teritoriului GAL este ridicat, situându-se 

peste 10,97%, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Teleorman şi 4,90% la nivel 

naţional. Se constată că multe persoane sunt inactive sau neangajate formal, cu şanse mici de 

a căpăta acces corespunzător la piața muncii. 

De asemenea, este evident faptul că nivelul de educaţie al populației este foarte 

scăzut, cei mai mulţi dintre locuitori având doar studii gimnaziale (33,26%) şi primare 

(31,46%).  

Din punct de vedere etnic se constată existenţa unui număr de 1.013 persoane de 

etnie romă, reprezentând 2,55% din populația teritoriului. Aceştia sunt concentraţi în 

comunele Lunca – 648 persoane şi Putineiu – 201 persoane (Recensământul Populaţiei şi al 

Locuinţelor 2011) (Sursă: Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011). Mare parte 

dintre aceştia trăiesc în sărăcie şi sunt expuşi la sărăcie extremă. Romii prezintă un risc mult 

mai mare de sărăcie, indiferent de vârstă, educație sau mediul de reședință/domiciliu. Având 

la baza analiza SWOT, problemele identificate în procesul de inserţie pe piaţa muncii al 

persoanelor de etnie romă sunt: interes redus al populaţiei rome în ceea ce priveşte educaţia; 

marginalizarea produsă de deficitul multiplu de condiţii susţine prejudecăţi şi atitudini 

discriminatorii care agravează excluziunea socială, afectează participarea la educaţie şi 

reduce semnificativ şansele integrării pe piaţa muncii; nivelul scăzut de calificare şi 

experienţa ce implica integrarea redusă pe piaţa muncii, cu efect direct în creşterea 

infracţionalităţii; reticenta angajatorilor de a angaja persoane de etnie romă; posibilităţile 

reduse ale părinţilor din familiile de romi, limitează accesul copiilor la educaţie; lipsa unei 

ocupaţii amplifica fenomenul migraţiei ilegale în scopul căutării unei surse de supravieţuire. 



  

De asemenea, se observa accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei. În 

2015, numărul persoanelor peste 65 ani a fost de 13.222 persoane, reprezentând 33,24%, 

majoritatea beneficiind de pensii foarte mici sau aflasu-se în situații de dependență. 

  Una dintre categoriile cele mai vulnerabile sunt copiii, cu accent pe copiii aparținând 

minorității roma, copiii cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic, 

copiii cu unul sau ambii părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc. Conform 

Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, populaţia GAL era formată din 5.048 

persoane cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, reprezentând 12,69% din populaţie. O parte 

însemnată din aceşti copii trăiesc în sărăcie, copiii de etnie romă fiind cei mai afectaţi. În 

cazul acestora se observă o rată scăzută de frecvenţa şcolară, copii care nu au mers niciodată 

la școală, iar procentul tinerilor fără o educație adecvată este ridicat.Totodată, există 

inegalități în ceea ce privește acoperirea cu servicii medicale de bază. Măsura urmăreşte 

incluziunea socială prin creşterea oportunităţilor educaţionale ale copiilor şi tinerilor din 

categorii defavorizate şi introducerea unor modele educaţionale alternative. 

  Măsură contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg (UE) 

nr.1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Obiective specifice/locale ale măsurii sunt: crearea infrastructurii necesare susţinerii 

unui sistem real de servicii sociale în teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”; prevenirea 

marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea persoanelor din categoriile 

defavorizate; facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la integrarea pe piaţa muncii, 

combaterea discriminării, creşterea ratei de ocupare, dezvoltarea abilitaţilor acestui grup 

vulnerabil şi promovarea incluziunii lor sociale. 

Măsura contribuie la  prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază şi 

reînnoirea satelor în zonele rurale”.  

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie DI 6B): „Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale”  

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului 

și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

    Inovarea consta în dezvoltarea unor servicii care sunt inexistente la nivelul teritoriului 

GAL. Măsura urmăreşte identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde 

problemelor identificate, bazate pe valorificarea de bune practici la nivel național. De 

asemenea, pentru a combate riscul excluziunii sociale, proiectele vor avea obligatoriu 

componente care să combată segregarea, precum încurajarea participării întregii comunități 

la activitățile din cadrul proiectului. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal Mediu şi atenuarea şi adaptarea la 

schimbările climatice prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut 

asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea unor materiale 

corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător). 

Măsura M6/6B este complementara cu M7/6B deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri şi anume populaţia rurală, sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M7/6B.  



  

Măsura M6/6B este în sinergie cu măsurile M7/6B şi M8/6A, toate cele trei măsuri 

contribuind la prioritatea P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Măsura propusa generează valoare adăugată prin noutatea investiţiei derulate la 

nivelul regiunii GAL “De la Sâi la Călmăţui”. Măsura urmăreşte o metodă integrată, 

adresându-se mai multor componente ale comunităţii. Implementarea acestei măsuri va avea 

rezultate pozitive, nu numai din punct de vedere umanitar, ci şi din punct de vedere al 

inserţiei pe piaţa muncii.  În acelaşi timp, prin activităţile derulate se vă îmbunătăţii codul de 

conduită al grupului ţinta (persoanele de etnie romă), iar metodele de lucru se vor 

diversifica. Succesul acestei iniţiative şi impactul proiectelor asupra grupurilor tinta vizate, 

va permite după finalizarea acestora, continuarea şi dezvoltarea unor iniţiative similare pe un 

grup tinta extins numeric, precum şi pe ale grupuri vulnerabile. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 

1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011, Legea nr. 

219/2015, Legea nr. 215/2001, HG nr. 26/2000. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt: autorităţile locale și asociațiile acestora, 

definite conform legislației în vigoare; autorităţile locale, în parteneriat cu actorii sociali 

relevanţi; furnizori de servicii sociale în condiţiile legii; ONG-uri definite conform legislaţiei în 

vigoare; GAL-ul.  

Beneficiarii indirecţi ai acestei măsuri sunt persoanele defavorizate, afectată de 

sărăcie şi de excluziune social, inclusiv persoanele aparținând minorității roma.  

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 aferente acestei măsuri sunt înfiinţare şi dotarea infrastructurii 

aferente serviciilor sociale pentru categoriile defavorizate, de tipul: 

-Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială (Centre de 

zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie; Centre de zi de 

integrare/ reintegrare socială, cantină, școală după școală etc.); 

-Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de zi de 

socializare și petrecerea timpului liber (tip club) etc.); 

- Centre pentru copii și familie (Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau 

în risc de separare de părinți; consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centre de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viață, etc.); 

-Centre pentru persoane cu dizabilități; 

-Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, formare 

profesională, ocupare pe piața muncii); 

Aceste centre trebuie să se adreseze şi comunităţilor marginalizate în care există persoane 

aparţinând minorităţii rome prin măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării 

(prin promovarea multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-

romi). 

Cheltuieli eligibile: constructia/modernizarea/extinderea/dotarea cladirilor.  



  

Acțiuni neeligibile sunt proiectele generatoare de venituri, cu excepția celor de 

utilitate publică. Entitățile private pot implementa proiecte, însă rezultatul acestora nu 

poate genera venit. 

7. Condiții de eligibilitate  

  Solicitanţii pe aceasta măsura trebuie să respecte următoarele condiţii de 

eligibilitate: 

- Solicitantul nu a mai depus acelaşi proiect în cadrul aceleiasi masuri din PNDR; 

- Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 

stat cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili şi are sediul social sau punct 

de lucru pe teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”; 

-Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției; 

-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției;-Investiția să se 

încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui”; 

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană/ 

națională/ regională aprobată; 

-Proiecte nu trebuie să genereze sau să perpetueze segregarea; 

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

-Investiţia să respecte Planul Urbanistic General (judeţean sau local);  

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

8. Criterii de selecție  

-Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 

-Proiecte realizate în parteneriat; 

-Proiecte cu impact micro-regional;  

-Proiecte care promovează tehnologii/procese inovative; 

-Proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu 

-Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat; 

-Proiecte integrate de investiţii; 

-Sustenabilitate (acest criteriu se referă la identificarea unor surse de finanţare pentru 

continuarea activității după finalizarea proiectului. Pot fi fie surse proprii, fie surse atrase.  

Se poate lua în considerare Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectivul 

Specific 5.2); 

-Crearea de noi locuri de muncă; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului va fi de 100%. Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 

5.000 – 100.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

-Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 300; 

-Populaţia netă ai comunităţii rome sprijinită: 100; 

-Număr de proiecte sprijinite: 1 

-Număr de locuri de muncă nou create: 1; 

-Număr de proiecte inovative: 1; 



  

-Număr de proiecte care promovează principiile protecţiei mediului: 1. 

 


