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Denumirea Măsurii – CODUL Măsurii  

M 06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate 

rome 

 

Tipul Măsurii: INVESTIȚII 

   SERVICII 

 

 

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 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 

Lipsa unei tradiții reale de protejare a diversității culturale a lăsat urme mult mai 

adânci decât am fi dispuși în prezent să recunoaștem. 

 În acest sens, pot fi invocate, deopotrivă, dificultățile din ultimii ani în a promova un 

model prin care să fie protejate și încurajate diversitatea etnică și culturală, cât și eșecurile 

în a distinge și rezolva problemele minorității. 

 Politicile promovate, atât la nivel central, cât și la nivel local, nu au reușit să 

transforme această stare de fapt atât timp cât inițiativele au fost punctuale și izolate. Astfel, 

probleme precum nivelul scăzut de educație, analfabetismul, lipsa de calificare, lipsa unui loc 

de muncă, precaritatea stării de sănătate , sărăcia au continuat să afecteze o mare parte a 

comunității. 

 Este momentul ca proiectele destinate acestei comunități să atingă resorturile mai 

puțin vizibile, la nivelul comunității prin care barierele actuale în promovarea identității 

acestei minorități să fie îndepărtate. 

 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 

1.3 Obiectivul specific local al măsurii 

- Integrarea minorității rome, îmbunătățirea calității vieții comunității rome, promovarea și 

conservarea tradițiilor culturii minorității rome; 

- GAL-ul urmărește spargerea cercului vicios sărăcie-excludere-pierderea identității 

 

1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale  

 

1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 

-  6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

  

1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 
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Până în prezent, Programul Național de Dezvoltare Rurală nu a avut nicio măsură care 

să vină în sprijinul comunităților rome. 

 Măsura a fost concepută pe principiul abordării LEADER, respectiv de jos în sus. La 

activitățile de animare au participat reprezentanți ai comunității rome, ei fiind cei care au 

prezentat nevoile din teritoriu. 

 Toate celelalte programe destinate sprijinirii și integrării comunității rome din 

România cuprind măsuri create la nivel central, bazându-se pe niște nevoi globale și nu 

individualizate la nivelul fiecărei comunități.  

  

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii acestei măsuri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai Măsurii 

04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei și ai Măsurii 05/6B - Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate. 

Astfel Masura M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate este 

complementara cu Masura M  06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în 

comunitățile marginalizate rome prin introducerea ca si criteriu de selectie la M 05/6B •

 adresabilitatea catre comunitatile marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul 

de fezabilitate al proiectului). 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Această măsură contribuie, alături de Măsurile M 02/6A, M 03/6B, M 04/6B, M05/6B, la 

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

 

1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 

 Măsura se încadrează în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată constă în creșterea numărului de beneficiari care au acces la 

servicii sociale integrate, combaterea discriminării în ceea ce privește egalitatea de șanse, 

creșterea gradului de incluziune socială prin implicarea, la nivel de comunitate a tuturor 

factorilor responsabili. 

 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

 Directiva 2000/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 

 R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 1305/2013 

 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
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 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 

Legislație națională 

 Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților 

naționale încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995 

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

modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutror formelor 

de discriminare, republicată 

 Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1540/2007 privind 

interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea metodologiei pentru 

prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Autoritățile administrației publice locale; 

 ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare; 

 Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare. 

Beneficiari indirecți: 

 Comunitățile rome, 

 Populația locală; 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și 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 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri se referă la: 

 Investitii pentru punerea în valoare a meșteșugurilor tradiționale, a culturii și a 

identității etnice a comunității rome; 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centru cultural 

multifunctional; 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de centre comunitare de 

asistare sociala intregată a populatiei apartinand etniei rome. 

Acțiuni neeligibile: 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea locuințelor personale. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
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 Solicitantul trebuie să nu fie în isolvență sau în incapacitate de plată; 

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

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală/județeană/regională/națională; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 

 

8. Criterii de selecție  

 Gradul de acoperire a populației deservite; 

 Eficacitatea proiectului: indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al 

activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la 

îndeplinirea obiectivelor proiectului; 

 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  

- Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect; 

- Suma maximă nerambursabilă: 79.972 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși suma alocată pe 

măsură. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 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. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuială publică totală – 79.972 euro 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 600 persoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


