
Denumirea masurii Incluziunea sociala a minoritatilor 

Codul masurii 6.4 

Tipul masurii  INVESTITII x SERVICII  SPRIJIN 

FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și analiza SWOT a 

teritoriului, populatia minoritara care predomina in 

teritoriu este cea de etnie roma. Strategiile de dezvoltare 

economică și socială pentru perioada 2014-2020 a localităților 

d i n  teritoriul vizat nu au prevăzute acțiuni destinate 

incluziunii romilor în societate cu scopul de a elimina 

discrepanțele existente la nivel economic și social, între 

această categorie reprezentativă a altor etnii și populația de 

origine română. In acest context, este necesara dezvoltarea 

unei masuri care sa vina in sprijinul comunitatii si al 

minoritatilor cu scopul de a favoriza integrarea sociala. 

Obiective de dezvoltare 

rurala al Reg(UE) 

nr.1305/2013 

iii) Obţinerea unei dezvoltări  teritoriale echilibrate a  

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi  

menţinerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale 

masurii 

• Cresterea nivelului de integrare sociala a minoritatilor; 

• Dezvoltarea serviciilor de asistenta publica dedicata 

minoritatilor; 

• Cresterea numarului de persoane inregistrate cu forme 

legale in evidentele primariilor din teritoriu;  

Contributie prioritatea/ 

prioritatile prevazute la 

art.5, Reg (UE) 

P6: Promovarea  incluziunii  sociale,  a  reducerii  sărăciei  iș   

a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

 

Corespondenta obiective 

din Reg(UE) 

nr.1305/2013 

Masura corespunde obiectivelor art. 5 din Reg (UE) 

nr.1305/2013 

Contributie domeniu de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural 

Contributie la 

obiectivele transversale 

ale Reg(UE) nr 

1305/2013 

Inovatie – actiunile de sustinere a integrarii minoritatilor vor 

initia metode de animare si forme de manifestare adaptate 

contextului si grupului caruia se adreseaza;  



Complementaritate cu 

alte masuri din SDL 

- 

Sinergia cu alte masuri 

din SDL 

Masura 6.4 este in sinergie cu masura 6.1, 6.2 si 6.3, 

contribuind la realizarea prioritatii 6 

2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII 

Masura contribuie la: 

• creșterea capacității actorilor locali din mediul public si privat (non-profit) de a 

elabora planuri de dezvoltare si integrare pentru comunitățile de minoritati din 

teriroriu și de a le aplica în scopul reducerii discrepanțelor economice și sociale 

fata de populatia majoritara; 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul infrastructurii sociale, saraciei si 

incluziunii sociale si minoritati prevăzute în Ghidul solicitantului pentru participarea la 

selecţia SDL 

PNDR 2014-2020 

Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 

215/2014, Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014 

OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015 

4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA) 

           Beneficiari 

directi 

a) UAT-urile din teritoriul parteneriatului; 

b) ONG-urile care reprezintă interesele populației 

minoritare din teritoriul parteneriatului; 

c)  GAL-ul în situația în care, în urma lansării primului apel 

de selecție nu se depun proiecte,cu condiția respectării 

legislației în vigoare.” 

Beneficiari indirecti 
Populatia minoritara, agentii economici, comunitatea locala, 

adminstratia publica 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 

6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

Cheltuieli pentru organizarea și derularea acțiunilor (aceste cheltuieli pot fi 

externalizate, după caz), după cum urmează: 

• cazare, masă și transport participanți, după caz; 

• achiziția de materiale didactice și consumabile; 

• închirierea de echipamente necesare; 

• închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor; 

•     cheltuieli externalizate cu elaborarea materialelor de informare/mediere/ 



planificare (a planului de acțiune); 

• cheltuieli salariale ale experților implicați în proiect doar dacă sunt cuprinse în 

bugetul proiectului și contribuie în mod direct la desfășurarea activităților din 

proiect; 

• alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare, mediere, 

planificare (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente 

spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).  

Cheltuieli neeligibile: 

- costurile cu investițiile. 

7. CONDITII DE ELIGIBILITATE 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Proiectul trebuie sa se realizez in teritoriul GAL; 

• Activitățile trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute; 

• Solicitantul   are   prevăzut  în  obiectul   de   activitate   activități   specifice/ 

adiacente domeniului de vizat de proiect; 

• Solicitantul dispune de personal calificat,  propriu sau cooptat pentru managementul 

proiectului; 

8. CRITERII DE SELECTIE 

• Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului; 

• Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative și instituții sociale, în cadrul 

lansării propunerilor de proiecte; 

• Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea 

tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă identificat la nivelul întregului 

teritoriu vizat de parteneriat; 

9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 15.000 euro. 

Pentru aceasta masura nu se accepta plati in avans. 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

Populație netă care beneficiază de servicii imbunătățite 

 


