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MĂSURA M6/6B 

INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE 

FIȘA MĂSURII 
 

Codul măsurii -  M6/6B 

 

Tipul măsurii:     »     INVESTIȚII 

                              »     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 A COMPLEMENTARITĂȚII CU ALTE MĂSURI DIN SDL. 

 

1.1   JUSTIFICAREA ȘI CORELAREA ALEGERII MĂSURII CU ANALIZA SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu  a identificat nevoia incluziunii 

sociale atât la nivelul populației de etnie romă, cât și pentru ale categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu, în 

special tradițiile culturale, precum și creșterea gradului de incluziune socială, integrarea romilor și nu 

segregarea acestora. Capitalul uman prezintă o importanță deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală 

durabilă. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul educației, al 

cunoștințelor şi calificării forței de muncă, dar și de calitatea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile. 

Incluziunea cetățenilor Uniunii Europene aparținând minorității rome este una dintre cele mai stringente 

aspecte sociale din Europa. Cu toate că responsabilitatea principală pentru incluziunea socială și economică a 

romilor revine autorităților publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă 

atât în mentalitatea majorității, cât și în mentalitatea romilor, o provocare pentru care se impun acțiuni ferme, 

desfășurate în cadrul unui dialog activ cu reprezentanții romilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

Folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a mass-media etnice, 

conservarea patrimoniului material (colecții muzeale şi etnografice), păstrarea patrimoniul imaterial (artele 

spectacolului, meșteșuguri tradiționale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri) sunt importante elemente prin 

care se poate realiza incluziunea socială a romilor. Atât politicile culturale per ansamblul populației, cât şi 

elementele specifice pentru minoritățile etnice, se bazează pe participarea populației la activitățile culturale, 

aspirația către egalitatea accesului la cultură şi înțelegerea faptului că sectorul cultural poate avea efecte 

economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes. 

Potrivit rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor derulat în anul 2011, numărul romilor 

declarați la nivel GAL Podgoria Panciu este de 120 persoane, dar la nivelul fiecărui UAT există persoane rome 

care nu s-au declarat la Recensământ. 

Legătura măsurii cu nevoile: 

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsura, identificate la nivel de teritoriu şi menționate în Capitolul I 

din SDL, sunt: N1 Reducerea gradului de sărăcie a populației locale şi a creșterii nivelului de trai al acesteia; N3 

Creșterea atractivității  zonei pentru tineri și reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone 
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ofertante din punctul de vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică; N4 Incluziune 

socială, atât la nivelul  populației de etnie romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale. 

1.2 OBIECTIVE DE DEZVOLTARE RURALĂ Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  

(c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3 OBIECTIVE SPECIFICE ALE MĂSURII M6/6B: 

 Implementarea acțiunilor ce vizează egalitatea între persoane fără deosebire de origine etnică; 

 egalitatea deplină de drepturi; 

 șanse de afirmare a identității, a diversității culturale în scopul  recunoașterii valorilor comune. 

 

1.4 CONTRIBUŢIE LA PRIORITATEA/PRIORITĂŢILE prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

1.5 MĂSURA CORESPUNDE OBIECTIVELOR ART. 20,   din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale alin. (1) lit. d - investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de 

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

1.6 MASURA CONTRIBUIE LA DOMENIUL DE INTERVENTIE 6B) Încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale 

prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

1.7 MĂSURA CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare: 

Incluziunea populației locale de etnie romă la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu  prin cultură. 

1.8 COMPLEMENTARITATEA CU ALTE MĂSURI DIN SDL: 

Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M6/6B poate fi realizată cu alte măsuri prevăzute în SDL, 

astfel beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile 

țintă ) ai măsurilor M4/6B și M5/6B, M8/6B, M9/1A. 

 

M6/6B este complementară cu măsurile: M4/6B, M5/6B, M8/6B, M9/1A  întrucât se adresează celor care au 

beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B, M5/6B, M8/6B, 

M9/1A  din cadrul aceleiași SDL. 

 

1.9 SINERGIA CU ALTE MĂSURI DIN SDL:  

Prin SDL se propun 6 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, M8/6B și M9/1A) care împreună 

contribuie la realizarea uneia dintre prioritățile strategiei P6. 

 

1. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII  rezultă din: 

 impactul generat de proiectele finanțate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Podgoria Panciu 

care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul de consultare a actorilor locali 

şi anume reducerea gradului de sărăcie a populației locale, a creșterii nivelului de trai și incluziunii sociale a 

acesteia, atât la nivelul populației de etnie romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din 

teritoriu;  

 caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanțate prin această măsură 

constă în incluziunea culturală a cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul teritoriului GAL 

Podgoria Panciu, prin susținerea proiectelor menite să ajute comunitatea să integreze în activitatea 

culturală a teritoriului, cultura romilor. 
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Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: creșterea calității vieții și atragerea de investiții, 

dezvoltarea activităților turistice, crearea unor noi piețe de muncă, crearea unor industrii culturale, dezvoltarea 

economică prin relația sa cu capitalul social. 

Plus-valoarea va fi reprezentată de conștientizarea la nivel de teritoriu a frumuseții culturii romilor și 

acceptarea acestora ca un puternic actor cultural la nivel de teritoriu. 

 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE  

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2000/43/CE din 29 iunie 2000; 

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;  

Legea nr. 30/1994; Legea nr. 33/1995; Legea nr. 76/2002; Legea nr. 116/2002;  

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000;  

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002;  

Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013;  

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

 

4.BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)  

4.1 BENEFICIARI DIRECȚI:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Autorități publice locale; 

 Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri 

 GAL Podgoria Panciu  poate fi beneficiar pentru operațiunile de interes public ce vizează minoritățile, în 

cazul în care nu se depun proiecte în cadrul acestei măsuri. 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M6/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți 

menționați în cadrul măsurilor:M4/6B, M5/6B, M8/6B, M9/1A. 

4.2 BENEFICIARI INDIRECȚI: 

 populația din teritoriul GAL Podgoria Panciu, cu precădere persoanele ce aparțin minorității rome. 

 

4. TIP DE SPRIJIN 

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

 rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite 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 

6.1 ACȚIUNI ELIGIBILE:   

Prin această măsură se vor finanța proiectele de investiții si servicii de pe teritoriul GAL, propuse în urma 

acțiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) investiții în dotarea si echiparea centrelor sociale, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din 

surse regenerabile și al economisirii energiei; 

(b)  investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 
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 (c)  proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al minorității rome 

prin dotări specifice pentru facilitarea organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de 

teritoriu în vederea valorificării contribuției muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor și 

portului tradițional la păstrarea identității culturale. 

6.2 ACȚIUNI NEELIGIBILE :  

(a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru 

dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

(b ) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației 

naționale privind TVA-ul; 

(c ) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

(d ) alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente second hand. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
 

  7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE: 

 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 

 investiția și/sau evenimentul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

 spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri 

sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă minimă care să acopere inclusiv perioada de 

monitorizare a proiectului; 

 solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani de la data ultimei plăți; 

 solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 beneficiarii indirecți trebuie să facă parte din categoria grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-unul din UAT-

urile din teritoriul GAL. 

 

8. CRITERII DE SELECȚIE : 

 principiul gradului de acoperire prin numărul de evenimente/an propuse prin proiect; 

 principiul ponderii populației de etnie romă la nivel de UAT unde-şi are sediul     solicitantul;  

 solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o acțiune similară, 

 principiul prioritizării investițiilor care își propun crearea unui loc de muncă, 

Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia  de finanțare 

direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M4/6B, M5/6B, M8/6B, M9/1A  din 

cadrul SDL GAL Podgoria Panciu. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

 

9.  SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:  

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

 pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la  100%;  

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 38.000 de euro (sumă nerambursabilă). 
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Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 

1407/2013. 

 

JUSTIFICAREA INTENSITĂȚII SPRIJINULUI: 

Intensitatea sprijinului este justificata prin respectarea Regulamentului 1305/2013, necesitate atingerii 

obiectivelor SDL privind integrarea minorităților locale. 

Alocarea financiara totala pentru aceasta măsura a fost stabilita de parteneriat având in vedere bugetul limitat 

al SDL, ponderea minorităților in teritoriu si accesul public la rezultatele proiectului. 

 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 100; 

 Locuri de muncă create – 1. 

 Cheltuieli publice totale- 40.000 E 

 Număr beneficiari sprijiniți-1. 
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