
(M5/ 6 B) Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

 

 Tipul măsurii :  

                   

  INVESTITII 

  

                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 

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

In urma analizarii datelor din teritoriu, s-a constatat ca pe teritoriul GAL exista o numeroasa 

comunitate de romi.  

Principalele probleme ale  minoritatilor din spatiul rural sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, 

sănătatea, lipsa actelor de identitate, somajul si discriminarea. Aceste lipsuri conduc la o 

integrare greoaie a minoritatilor în randul comunitatii rurale. 

Minoritatile au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate. Pentru a le putea ajuta sa 

se integreze, aceste familii au nevoie sa fie incurajate și sa li se creeze infrastructura 

necesara de a se scolariza si dezvolta. Rezolvand aceasta problema, unele discrepante intre 

comunitatile etnice și romani vor putea disparea.  

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă și favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- incurajarea minoritatilor și implict și a minoritatii rome pentru a se scolariza 

- reducerea saraciei si imbunatatirea calitatii vietii pentru comunitatile minoritare 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor inclusive a membrilor apartinand 

comunitatilor minoritare 

- cresterea numarului de locuitori apartinand comunitatilor minoritare din teritoriul GAL 

care beneficiaza de servicii imbunatatite 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- 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: „Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale”  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B „Incurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: mediu 

si clima 

Masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale mediu si clima prin realizarea 

investitiilor cu impact asupra mediului si climei prin eliminarea marilor consumatori de 

energie si inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, izolarea termica a 

 

 





cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe 

lemn sau peleti. 

Sinergia cu alte masuri din SDL      

(M4/ 6A).Infiintare, modernizare și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL 

(M1/ 6B).Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

Aceasta masura este complementara cu masurile 1,2,3 si 4, deoarece prin aceasta masura 

se va asigura infrastructura necesara implementarii in conditii superioare a proiectelor ce 

se vor depune pe masurile 1,2,3 si 4, deci beneficiarii indirecti ai masurii 5 pot deveni 

beneficiari directi ai masurilor 1,2,3 si 4. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

La nivelul GAL exista comunitati de minoritati locale (minoritate roma) care are un nivel de 

trai slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati de integrare in societate. Avand in 

vedere acest aspect, la nivelul zonei GAL sunt necesare a se realiza investitii care sa 

contribuie atat la integrarea in societate a grupurilor vulnerabile (inclusive a minoritatilor 

locale, in special a minoritatii rome), cat si la imbunatatirea nivelului general de trai din 

zona.  

 

      3.    Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 

iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

-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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor 

de asistenţă socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum și a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

- Carta ONU – 1945 

- Declaratia Universala a drepturilor Omului – 1948 



- Conventia Internationala privind eliminarea tuturor formelor de discrimare rasiala 

– 1950 

-Legea nr. 33/29.04.1995 pentru ratificarea Conventiei cadru pentru protectia 

minoritatilor nationale incheiate la Strasbourg la 01.02.1995 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

 

4.    Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

- Beneficiari directi: 

 Societate civila: ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare 

 Entitati publice: comunele sau asociatiile acestora conform legislatiei nationale in 

vigoare 

 GAL 

- Beneficiari indirecti- minoritatile  de pe teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor elogibile suportate și platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si 

art.63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

- Achizitionarea de echipamente, dotari, utilaje pentru deservirea comunitatilor cu 

populatie apartinand minoritatilor 

- Infiintarea, amenajarea spatiilor de joaca, terenuri de sport in comunitatile cu populatie 

apartinand minoritatilor 

- Modernizarea si/sau renovarea si/sau dotarea caminelor culturale/ institutiilor de 

invatamant/ altor institutii publice/ altor edificii care sa deserveasca comunitatile cu 

populatie apartinand minoritatilor 

- Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea unor infrastructuri de 

tipul: iluminat public, sisteme de supraveghere, retea de apa si/sau canalizare, etc, in 

comunitatile cu populatie apartinand minoritatilor 

 

      Acțiuni neelgibile 

- Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 

2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 



  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 

și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate 

sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. 

taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități eligibile 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-

masurii 19.2. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritroiul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se încadreze în cel putin una din actiunile eligibile 

- Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii 

 

8. Criterii de selecție 
Criteriu Punctaj 

CS.1: Relevanta proiectului pentru masura si strategie – 20 de puncte 20 

CS.2: Proiecte care deservesc cat mai multi locuitori, maxim 60 de puncte 

-pentru proiectele care deservesc pana la 50 de locuitori se vor acorda 30 de puncte 

-pentru proiectele care deservesc peste la 50 de locuitori se vor acorda 60 de puncte 

60 

CS.3: Proiect depus de UAT – 20 de puncte 20 

 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate și a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 2000 euro 

- tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

- valoarea adaugata adusa de masura teritoriului   

- obiectivul stabilit și prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului:  

-100% pentru investitii negeneratoare de venit 

-100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

-90% pentru investitii generatoare de venit 

 Suma alocată - Pentru această masură se vor aloca 2000 de euro 

 

 

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Numar investitii Minim 1 proiect 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite 

Minim 100 persoane 

 

 


