
Fisa măsurii   M.7.8  

Denumirea Codul măsurii 

Investiţii în infrastructura sociala şi pentru integrarea 

minorităţilor etnice 
M 7.8 / 6B 

 

Tipul măsurii   INVESTIŢII   SERVICII   SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
 

Conform analizei SWOT, a analizei nevoilor şi a prioritătilor de dezvoltare, populaţia 

din teritoriul LEADER Tövishát este expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială.Categoriile 

de persoane expuse riscului sunt: şomerii de scurtă şi lungă durată, persoanele fără loc de 

muncă, persoanele unice întreţinătoare de familii, familiile cu mai mult de trei copii, 

persoanele afectate de boli cronice sau boli profesionale (foşti mineri, lucrători în industrie 

etc), copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate şi au rămas în grija bunicilor sau 

a fraţilor mai mari, vârstnicii rămaşi fără aparţinători, persoanele aparţinând minorităţilor 

etnice,  etc.  

Pentru aceste categorii ne propunem ca prin măsura 7.8 să înfiinţăm sau să dezvoltăm 

servicii sociale fără cazare care să aibă un impact pozitiv atât asupra calităţii vieţii lo, cât şi 

asupra creşterii gradului de integrare socială. 

Una dintre cele mai expuse categorii la riscul excluziunii este minoritatea romă. Din 

rezultatele recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 observăm că un procent de 5.4% 

din locuitorii teritoriului LEADER Tövishát sunt de etnie rromă (mult peste procentul de 3,09% 

la nivel de ţară). Gradul redus de ocupare al acestora precum şi accesul limitat la piaţa 

muncii duc la venituri mici şi risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială a acestora. Condiţiile 

de viaţă şi de locuit, igiena personală şi a locuintelor acestora reprezintă de asemenea o 

problemă cu impact social ridicat. Copiii aparţinând minorităţilor rrome au de asemenea un 

grad de participare scăzut la şcoală cu impact asupra integrării sociale, asupra 

comportamnetului social. Prin măsura 7.8 se vor finanţa acţiuni sociale care să contribuie la 

integrarea minorităţilor etnice rrome şi la creşterea calităţii vieţii acestora. 

O altă categorie expusă riscului de excluziune social sunt persoanele vârstnice a căror 

număr este în creştere. Din datele recensământului populaţiei din 2011 observăm că populaţia 

cu vârsta peste 65 de ani reprezintă 18.58%. Persoanele vârstnice au un grad ridicat de 

dependenţă atât datorită problemelor de sănătate cu care se confruntă cât şi datorită 

condiţiei sociale a acestora. În teritoriu LEADER Tövishát există un număr de 2 centre 

rezidenţiale adresate vârstnicilor având o capacitate totală de 70 de locuri  şi un singur 

centru de zi pentru vârstnici ce poate deservi un număr de 20 de beneficiari. Având în vedere 

faptul că măsurile de finanţare prin PNDR 2014 -2020 nu vizează şi investiţiile în servicii 

sociale pentru vârstnici, singura posibilitate de rezolvare a acestor nevoi rămâne prin 

componenta LEADER Tövishát. Prin măsura 7.8 se vizează astfel de servicii sociale fără 

cazare, dar care să răspundă nevoilor complexe ale vârstnicilor. 



La nivelul întregului teritoriu se observă un grad redus de adecvare a serviciilor sociale 

la nevoile persoanelor aflate în dificultate şi drept urmare, sunt necesare măsuri de sprijin 

imediate. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor: protecţia 

şi îmbunătăţirea mediului şi gestionarea eficientă a resurselor naturale (N9), reducerea 

gradului de sărăcie şi de excluziune socială în special a minorităţilor rrome (N10), 

îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi adecvarea serviciilor educaţionale, sociale, medicale 

(N11), înfiinţarea de servicii noi pentru poluaţia rurală (N12),  

 

Obiective de dezvoltare Rurală ale Reg. (UE) 1305/2013, art. 4 la care contribuie M 7.8 

(a) favorizarea 
competitivității 

agriculturii; 

(b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor 

naturale și combaterea 
schimbărilor climatice; 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. 

Da Nu  Da  Nu  Da Nu  

Obiectivele specifice/locale ale măsurii 

Această măsură vizează:  

 creșterea numărului de locuitori din teritoriul LEADER Tövishát  care beneficiază de 
servicii sociale adecvate nevoilor lor 

 creşterea gradului de integrare în comunitate a minorităţilor etnice în special a 
rromilor 

M7.8  contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5 Reg. (UE) 1305/2013 

P1  P2 P3 P4  P5  P6 

M 7.8 corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Art. 20 

 

M 7.8 contribuie la domeniul de intervenţie  6B 

Încurajarea dezvoltării  locale în zonele rurale 

M 7.8 Contribuie la obiectivele transversale 

Mediu şi climă 
Măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei din surse 
neconvenţionale. Totodată, sprijinul acordat  pentru producția și utilizarea surselor de 
energie neconvenţională contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice precum şi 
la reducerea consumului de energie. Activitățile sprijite vor viza o atitudine  responsabilă  
care să evite degradarea mediului. 

Inovare: 
Măsura contribuie la introducerea inovării în teritoriu atât prin soluţiile tehnice inovative ce 
vor fi implementare la proiectarea şi execuţia lucrărilor de construţii - montaj pentru 
reabilitarea investiţiilor în serviciile sociale cât şi prin inovarea de sistem ce va putea fi 
implementată ca urmare a înfiinţării serviciilor în comunitate. 

M7.8 este complementară cu următoarele măsuri din SDL 

 M6.2  deoarece beneficiari indirecţi ai măsurii 7.8 vor putea fi beneficiari indirecţi ai 
măsurii 6.2 în cadrul economiei sociale sau angajaţi în intreprinderile finanţate prin M6.4 

M7.8 este sinergică cu următoarele măsuri din SDL 

 M7.2, M 7.3, deoarece împreună contribuie direct  la atingerea priorităţii 6 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a prezentei măsuri rezultă din următoarele aspecte: 



 va contribui la creşterea calităţii vieţii persoanelor incluse în servicii sociale şi la 

îmbunătăţirea participării acestora la viaţa comunităţii 

 va contribui la valorizarea şi îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu nevoi sociale 

inclusiv a celor de etnie rroma ce vor beneficia de servicii 

 va contribui la identificarea unor modele de bună practică în acest domeniu ce vor 

putea fi împărtăşite şi replicate la nivelul teritoriului LEADER Tövishát şi în afara 

acestuia 

 va contribui la implementarea unor standarde de calitate în domeniul serviciilor 

sociale 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată şi de capacitatea de a relaţiona cu alte proiecte 

din sectorul social implementate prin POSDRU 2007-2013 sau care vor fi implementate prin 

POCU 2014-2020 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE:  

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în 

aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 

origine etnică;  

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

 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   

Legislație Națională:  

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție;  

 Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 

naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;  

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

cu modificările și completările ulterioare;  



 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea 

segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi 

eliminarea segregării şcolare a copiilor romi. 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

- Comunele;  

- ONG-uri;  

Unităţi ale economiei socialeaflate pe teritoriul LEADER Tövishát  

- Grupul de Acţiune Locală Tovishat, începând cu al doilea apel de selecţie 

Beneficiari indirecţi 

Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane vârstnice, familii numeroase  şi familii 

monoparentale, copii  şi tineri cu risc de abandon şcolar sau de separare de familie, copii 

orfani sau abandonaţi de părinţi, persoane cu dizabilități, persoane din rândul minorităților 

etnice (cu accent pe minoritatea romă). Grupurile vulnerabile sunt delimitate prin 

comparație cu majoritatea populației ca având condiții de viață mai dificile: locuire 

precară sau lipsa locuinței, şomaj, nivel de educație scăzut, lipsa veniturilor. De asemenea, 

femeile sunt considerate a fi mai expuse riscurilor sărăciei şi excluziunii sociale decât 

bărbații.  

 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de operațiuni eligibile: 

-  Înfiinţarea de servicii sociale fără cazare cum ar fi:  centre de zi pentru persoane 

vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu, centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi, 

centre de zi pentru persoane cu diferite adicţii, centre de zi pentru alte persoane aflate 

în situaţie de nevoie socială, centre de preparare şi distribuire a  hranei pentru persoane 

în risc de sărăcie. 

- Modernizarea serviciilor sociale existente , renovarea, reabilitarea  şi dotarea clădirilor în 

care se funcţionează servicii sociale 

- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea de surse neconvenţionale  ca şi componentă secundară în cadrul proiectului iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 



Tipuri de operațiuni neeligibile:  

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Achiziţia de mijloace de transport persoane 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General 

 Investiția să se realizeze în spațiul LEADER Tövishát;  

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată. 

 

8. Criterii de selecţie 

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție  

- Principiul gradului de acoperire a populaţiei deservite a beneficiarilor 

- Principiul prioritizării investiţiilor destinate integrării minorităţilor rrome 

- Principiul stimuării parteneriatelor pentru acordarea de servicii sociale 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei  măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri și nu va depăși:   200.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri sau unităţi 

ale economiei sociale  

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:minim 50 

  


