
Masura 8–Sprijin pentru infrastructura sociala a teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest 

Tipul masurii: investitii 

Codul masurii: M8 - DI6B 

Masura se adreseaza grupurilor vulnerabile și conține activitați privind serviciile fără 

cazare, toate acestea fiind definite în Legea 292/2011.Dupa cum reiese din analiza 

diagnostic si analiza SWOT prezentate anterior, saracia este foarte raspandita in teritoriul 

GAL Dobrogea Sud-Vest iar populatia are un nivel redus de educatie, datorita faptului ca o 

mare parte a populatiei este ocupata in economia de subzistenta pentru a se intretine. 

Infrastructura sociala a teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest nu are capacitatea de a sustine 

un nivel de educatie competent, cu atat mai putin unul la nivel social pentru persoane 

varstnice sau copii neajutorati. S-a identificat in cadrul teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest 

o indiferenta institutionala fata de copii saraci care abandoneaza scoala. Teritoriul GAL a 

fost identificat cu analfabetism raspandit. Mai mult decat atat, competentele de 

informare si interesul pentru informare sunt mai scazute decat in urban, iar accesul la 

serviciile de sanatate este dificil. In cadrul teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest exista 

atitudini si stereotipuri sociale negative fata de categorii sociale marginalizate, ceea ce 

conduce la abandonul scolar. Analiza SWOT a relevat ca indicatorul abandonului scolar 

este ridicat. In unele cazuri, excluziunea sociala are ca punct de plecare lipsa actelor de 

identitate si de proprietate, care impiedica participarea la educatie sau in programe de 

incluziune sociala. Analiza SWOT evidentiaza lipsa preocuparii pentru incluziune sociala 

sau lipsa sesizarii nevoii de incluziune la nivelul institutiei si a populatiei. 

Prin prezenta masura sunt promovate proiectele sociale, care au ca scop promovarea unui 

sistem social competent, corect si de oportunitate pentru populatia teritoriului, care poate 

conduce la adaptarea stilului de invatare al copiilor, respectiv centre care sa ofere 

educatie folosind metode moderne de predare, printr-o viziune centrala pe copil. S-au 

identificat prin analiza SWOT din teritoriu oportunitati de dezvoltare a programelor de 

incluziune sociala datorita lipsei institutiilor care sa ofere copiilor oportunitati de 

invatare sau de alte activitati, in afara scolii.In concluzie, teritoriu GAL Dobrogea Sud-

Vest ofera servicii publice locale slab dezvoltate, iar investitiile in cresterea si educarea 

copiilor sunt mai mici decat in mediul urban. 

Obiective de dezvoltare rurală:Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca; 

Obiective specifice ale măsurii: Crearea și modernizarea infrastructurii sociale locale(de 

exemplu: crese, gradinite, centre de zi, centre after school, cantine sociale, crearea si 

modernizarea infrastructurii locale la scara mica, etc) in teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest; 

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

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

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care 

pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) 

nr. 1305/2013): Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Masura contribuie la domeniile de interventie: Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale 

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

dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării 

angajamentelor și a provocărilor privind serviciile sociale, investițiile în 

infrastructurasociala vor contribui la: îmbunătățirea calității educatiei, reducerea 



somajului pe termen lung precum și promovarea satelor din teritoriu. Sprijinul acordat 

dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului 

GAL Dobrogea Sud-Vest. O infrastructură sociala îmbunătățită permite afacerilor din 

mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, 

existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere 

bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:nu se aplica; 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura 7: Sprijin pentru diversificarea activitatilor in 

mediul rural prin investitii in activitati non-agricole in teritoriul GAL Dobrogea Sud Vest; 

Masura 10: Sprijin pentru crearea/ extinderea/ imbunatatirea infrastructurii de tip broad-

band in mediul rural; 

Valoarea adaugata a masurii: 

Infrastructura educațională/socială din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest nu are 

capacitatea de a susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și 

școlari. Lipsa unei pregătiri de specialitate corespunzătoare, a interesului tinerilor pentru 

finalizarea studiilor, duc la adâncirea sărăciei cu care teritoriul GAL dobrogea Sud-Vest se 

confruntă deja. Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un 

nivel decent de trai în teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest. Întâlnim un deficit major în ceea 

ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor antepreșcolari, in teritoriul GAL nefiind 

nicio cresa. În ceea ce privește facilitățile de tip after-school în teritoriul GAL, accesul 

școlarilor la activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități 

recreative, se constată un deficit substanțial, inegalitățile de șanse între copii de aceeași 

vârstă din mediul urban și rural din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest sunt multiple și au ca 

numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei cât şi accesul precar la servicii de 

educație și de protecție socială. Astfel, pentru diminuarea discrepanțelor existente între 

mediul urban și rural care determină un impact deosebit de negativ și inechitate privind 

oportunitățile de dezvoltare se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale în teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest, în 

vederea facilitării accesului la infrastructura educațională aici precum și a accesului la 

servicii sociale și de îngrijire a copilului. Intervențiile în teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest în 

susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei educaționale, de tip 

grădiniță, contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a 

femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților naționale și a populației 

teritoriului, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea desegregării. 

Trimiteri la acte legislative: 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar 

precum și durata de școlarizare; Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea creşelor; 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 292/2011 – legea asistentei sociale; 

Beneficiari directi:  

- UAT-uri;  



- ONG-uri; 

Beneficiari indirecti:  

- societatea civila, mai cu seama grupuri de persoane din teritoriul GAL Dobrogea 

Sud-Vest care fac parte din categorii defavorizate (persoane de etnie rroma), 

grupuri de persoane din categorii marginalizate, de alte etnii decat cea rroma 

(turci, tatari, alte etnii), gruprui de persoane cu venituri sub nivelul mediu, 

inactive pe piata muncii, cu pregatire scolara de nivel mediu sau care au 

abandonat scoala la nivel gimnazial.  

Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;Plata în avans, 

cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale 

R(UE) nr. 1305/2013. 

Tipuri de actiuni eligibile: 

- investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scară mică; 

- investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale; 

- investiții de uz public; 

- investitii in crearea de infrastructura educationala si de formare profesionala pentru 

categorii de populatie defavorizata; 

-Investiții în active corporale:  

- construcția, extinderea și/sau modernizarea de cladiri; 

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor de infrastructura sociala, 

fara cazare; 

- extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ; 

-Investiții în active necorporale:  

- construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea echipamente noi; 

Tipuri de actiuni neeligibile:  

- prin acest tip de proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial; 

Conditii de eligibilitate:  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul se obliga sa creeze minim 2 locuri de munca cu norma intreaga; 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei 

pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

prin măsură; 

- proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 

servicii sociale; 

- asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a 

infrastructurii sociale din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum 

accesarea Axei 5 POCU 

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest; 

Criterii de selectie: 

- Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 

- Numarul de locuri de munca create; 

- Proiectele se adreseaza minoritatilor locale; 



Sume aplicabile si rata sprijinului:  

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

cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. Alocarea financiară masurii este de21,14%din totalul alocarii 

financiare a GAL. Sprijinul financiar pentru beneficiar va fi de maxim 150.000 euro 173.216 

euro 

Aceasta masura este preconizata a fi lansata in primul semestru al anului 2017 si al doilea 

semestru al anului 2020. 

Perioada maxima de implementare a proiectului este de 3 ani, dar nu mai tarziu de 2023. 

Indicatori de monitorizare: 

Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; 

Numarul de locuri de munca create; 


