
FIȘA MĂSURII  

 ( 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 transversale și 

complementarității cu alte măsuri din SDL. 

Problemelor minoritatilor din teritoriul GAL sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, probleme de 

sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţelor, şomajul şi discriminarea. Bineînţeles că 

sunt şi probleme care pot fi de ordin psihologic, care amplificate pot ajunge la extreme, 

generând astfel, la început comportamente deviante, ulterior infracţiuni 

Monoritarii  au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate şi nu numai ei, ci şi ceilalţi 

cetăţeni, care datorită unor probleme legate de supravieţuire ajung să beneficieze de ajutor 

din partea statului devenind astfel dependenţi de sistem. Pentru a putea rezolva situaţia în 

care aceste familii se află, avem nevoie ca sa-i incurajăm să–și înscrie copiii intr-un sistem de 

invatamant . Avand copiii invatati, acest lucru poate contribui la dezvoltarea locala , deoarece 

va creste nivelul de calificare si se va reduce numarul de persoane care vor beneficia de ajutor 

social 

 Caracterul inovator este legat de faptul că se vor folosi materiale elaborate de către persoane 

din cadrul comunității, persoane care sunt familiarizate cu problemele acestora, diminuând la minim 

efectele negative ale unor eventuale bariere de comunicare. 

O parte importanta a problemelor minoritatilor din teritoriul GAL Castra Traiana o reprezinta 

accesul limitat la infrastructura fizica de baza (drumuri, canalizare, alimentare cu apa, iluminat public 

etc.). Astfel, unele comunitati de romi sunt segregate geografic in zone in care accesul la unele utilitati 

este precar sau chiar inexistent. In lipsa accesului la utilitati, nivelul de viata al acestor comunitati 

este afectat, astfel incat nu este posibila o dezvoltare teritoriala echilibrata. 

 

 Caracterul integrat al măsurii se materializează prin faptul că, succesul proiectelor ce se vor 

depune pe această măsură pot să genereze în viitor alte proiecte, având în vedere că în special în 

cadrul minorității rrome nivelul scăzut de educație sau accesul limitat la infrastructura de baza sunt 

printre cauzele sărăciei.  

 

Obiectivele de dezvoltare rurală : 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 si implicit si a minoritatii rome pentru a-si continua studiile 

sau alte masuri de promovare a incluziunii sociale 

- reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile minoritare 

- imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor, inclusiv a membrilor aparținând comunităților 

minoritare,  

X 

 

 



- creșterea numărului  de locuitori aparținând comunităților minoritare din teritoriul GAL care 

beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 

Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P6  Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale 

Măsura contribuie obiectivelor art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  :  6 B„Incurajarea dezvoltarii locale în zonele rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume : mediu, clima si 

inovare 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

   ( M1/ 6B) . „Îmbunătătirea competitivitătii zonei  GAL  prin investitii, în vederea îmbunătătirii 

mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de 

vandalism, violențe sau furturi”,prin realizarea unei infrastructuri moderne. Beneficiarii directi ai unei 

masuri sunt beneficiarii indirecti ai celeilalte masuri. 

 Sinergia cu alte masuri din SDL      

         ( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru 

sectorul neagricol de pe teritoriul GAL 

 ( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE 

( M1/ 6B) – ”Îmbunătătirea competitivitătii zonei  GAL  prin investitii, în vederea îmbunătătirii 

mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de 

vandalism, violențe sau furturi” 

 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

La nivelul teritoriului GAL CASTRA TRAIANA exista comunitati de minoritati locale (minoritate roma) 

care au un nivel de trai slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati de integrare in societate. 

Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul zonei GAL sunt necesare a se realiza investitii care sa 

contribuie atat la integrarea in societate a grupurilor vulnerabile (inclusiv a minoritatilor locale, in 

special a minoritatii rome) cat si la imbunatatirea nivelului general de trai din zona.  

Asadar, prezenta masura aduce o valoarea adaugata teritoriului intrucat contribuie la: integrarea 

minoritatilor locale (inclusiv a minoritatii rome) in cadrul comunitatii locale; integrarea altor grupuri 

vulnerabile in cadrul comunitatii locale; promovarea incluziunii sociale, reducerea dezechilibrelor si 

diminuarea disparitatilor dintre comunitatea sociala defavorizata (inclusiv minoritatea roma) si restul 

comunitatii din zona GAL; imbunatatirea nivelului de trai pentru comunitatea din zona GAL. 

   

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  

 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; 

 Carta ONU - 1945; 

 Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 

 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - 1950; 

 Hotărârea nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la 

dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba materna în 

administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării; 

 Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 

privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale; 

 Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. 

  Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)  

- Beneficiari directi-  

- Societate civilă: ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

- Entități publice: comunele sau orasul cu populatie sub 20.000 de locuitori și asociațiile acestora 

conform legislației naționale în vigoare; 

- GAL 

Beneficiari indirecti 

- persoanele aparținând minorităților locale  

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile 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: 

a. Acțiuni eligibile 

- Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație 
preponderent minoritara. 

- Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc. inclusiv dotarea în 
comunitățile cu populație preponderent minoritara. 

- Achiziționarea de utilaje, echipamente, dotari pentru deservirea comunităților cu populație 
preponderent minoritara. 



- Inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor, 
inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în comunitățile cu populație 
preponderent minoritara. 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-
school, numai a celor din afara incintei școlilor, în comunitățile cu populație preponderent 
minoritara; 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație 
preponderent minoritara. 

- Extinderea rețelei de apă și/sau canalizare în comunitățile cu populație preponderent minoritara. 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea/extinderea rețelelor de 

iluminat public și / sau a sistemelor de supraveghere în comunitățile cu populație preponderent 
minoritara. 

- Investitii pentru imbunatatirea conditiilor de trai in comunitati cu populație preponderent 
minoritara 

- Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, extinderea si / sau dotarea altor infrastructuri in 
comunitățile cu populație preponderent minoritara 

 

b. Acțiuni neeligibile 

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 şi 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. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

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

- Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea, necesitatea si potentialul economic 

- Investitia se adreseaza numai zonelor din interiorul comunelor /oras mic, cu populatie 

preponderent minoritara. 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată; 

- Solicitantul trebuie să nu 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; 

-  

8. Criterii de selecție 



-  Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus  -10 puncte 

- Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori, astfel:  

 Pentru pana in 450 de locuitori se vor acorda 30 de puncte 

 Pentru peste 450 de locuitori se vor acorda 60 de puncte 

- Proiect depus de UAT – 30 de puncte. 

-  

-  9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 31.333,99 

euro/proiect. 

- Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, 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. 

Intensitatea sprijinului : 

-  100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

- 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

-  

    Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 31.333,99de euro 

 

     10.Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numar investitii Minim 1  proiect 

Populatia neta care beneficaiza de 

infrastructuri imbunatatite  

Minim 100 persoane 

 

 


