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Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

Denumirea măsurii Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

Codul măsurii M5 / 6B 

Tipul măsurii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x x  

5. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 

domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare 
cu analiza SWOT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL suferă în prezent din cauza tendinţelor negative referitoare la  
dezvoltarea sociala si economica. Aceasta tendinta se datoreaza si existentei in teritoriu a unor grupuri 
dezavantajate/minoritare, precum si a lipsei de integrare a acestora in activitatilor de dezvoltare a 
teritoriului. Drept urmare, măsura sprijină intervenţiile de crestere a capacitatii grupurilor minoritare (in 
special etnie roma), in scopul unei mai bune integrari in teritoriu si crearii unei independente fata de 
sistemul de servicii/asistenta sociala. Acest tip de sprijin va ajuta la cresterea şanselor acestor persoane de 
a participa în economia teritoriala, de a se integra şi aduce acel sprijin la dezvoltarea uniforma a 
teritoriului.  

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

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, prin marirea capacitatii grupurilor minoritare 
contribuie la atingerea următoarelor obiective:  

 (iii) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea 
și menţinerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) 
al(e) măsurii 

Cresterea capacitatii grupurilor minoritare si integrarea acestora in teritoriu, cu scopul realizarii unei 
dezvoltari locale durabile şi inclusivă la nivelul comunităţilor locale (inclusiv a populaţiei de etnie romă) din 
întreg teritoriul GAL. 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 
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1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

a. Contribuţia 
la 
domeniile 
de 
intervenţie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
 

b. Contribuţia 
la 
obiectivele 
transversale 
ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: 
inovare, in conformitate cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunităţilor locale, acesta a identificat soluţii inovatoare 
la problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consistă, aşadar  in efortul comun al actorilor 
publici si al actorilor privati de a atinge un obiectiv cu influenta pozitiva asupra comunitatii rome şi în 
modul în care va reuşi să crească interesul pentru o mai buna integrare in teritoriu a persoanelor care fac 
parte din grupurile minoritare, in scopul unei dezvoltari locale durabile şi inclusivă la nivelul intreg 
teritoriului. e 
Astfel, la nivelul comunităţii locale din teritoriul acoperit de parteneriatul Asociatia Grupul de Actiune 
Locala „Valea Baseului de Sus” , acţiunile inovatoare care fac obiectul prezentei masuri vizeaza cresterea 
capacitatii grupurilor minoritare (in special cei de etnie roma) din teritoriul GAL prin asigurarea condiţiilor 
favorabile pentru incluziunea socială a persoanelor din grupurile marginalizate, cu accent deosebit  pe etnia 
romă, cu scopul maririi şansele acestor persoane de a participa în economia teritoriului, de a se integra şi 
contribui la dezvoltarea uniforma a teritoriului.  

c. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii directi ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai Masurii 1: 

“Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului”. 

d. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Masura 5 contribuie, alaturi de Masura 4: “Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea 
teritoriului”, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

8. Valoarea adăugată a măsurii 
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Măsura contribuie la stimularea inovării, la consolidarea identităţii şi a profilului local, la îmbunătăţirea egalităţii de şanse pentru 
persoanele care apartin grupurilor minoritare. Prin susţinerea şi sprijinirea activităţii organizatiilor care reprezinta grupurile cu acest 
profil se vor creea premisele dezvoltării capacităţilor individuale ale beneficiarilor indirecţi din cadrul grupului ţintă vizat. 

9. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare.  
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; Directiva Consiliului Uniunii Europene 
nr. 2000/78/CE. 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015-2020 

10. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 
Privati: Societatea civilă: asociaţii/ong-uri care reprezintă interesele unor minorităţi 
            Parteneriate formate din autoritati publice locale, ONG-uri, persoane juridice private, etc.  
Publici: Autoritati publice locale 

4.2. Beneficiarii indirecţi Membrii comunitatii rome; comunitatea locala. 

11. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: Asigurarea infrastructurii necesare pentru marirea capacitatii organizatiilor: ex: modernizare cladiri, dotarea clădirilor 
cu echipamente si softuri, etc 
Imbunatatirea accesului populatiei rome la servicii de baza, in special in cazul celor mai vulnerabili; 
Promovarea traditiilor comunitatii roma prin achizitii specifice, necesare desfasurarii activitatilor; 
Crearea/sprijinirea grupurilor operative locale pentru luarea masurilor necesare integrarii romilor in comunitate. 
6.2. Pentru proiecte de servicii 
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Actiuni eligibile: Imbunatatirea aptitudinilor si performantelor persoanelor de etnie roma; 
Facilitarea accesului la servicii precum educatie si sanatate; 
Consilierea comunitatii locale in privinta ideilor preconcepute cu privire la comunitatea roma. 
Alte activităţi: realizare de materiale informative și promoţionale; realizare de studii și evaluări  
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanţare 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 finanţare; 
- cheltuieli pentru achiziţia de teren cu sau fără construcţii 
- cheltuieli pentru achiziţionarea consumabilelor; 
- cheltuielile privind costuri administrative; 
- cheltuielile de personal; 
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;   
- cheltuielile privind costurile de funcţionare si intretinere a obiectivelor finanţate prin proiect; 
- contribuţia in natura; 
- amortizarea; 
- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalaţii și echipamente; 
- Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere și chirie. 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 
subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

o 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. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

Proiectele finanţate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acţiune Locală. 
Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL. 
7.6 Pentru proiectele de servicii-  
Proiectele finanţate vor avea in vedere grupurile minoritare din teritoriul Grupului de Acţiune Locală. 
Solicitantul trebuie sa prezinte documente justificative pentru experienta sau studii in domeniul pentru care aplica. 
8. Criterii de selecţie 
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Numărul persoanelor deservite prin proiect 
Grup tinta al proiectului format preponderent din tineri cu varsta < 40 ani 
Numar actiuni de promovare/informare propuse prin proiect. 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 1: 

Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

In calculul alocarii financiare s-a tinut cont de actiunile optime ce trebuie intreprinse pentru dezvoltarea uniforma teritoriului GAL 
”Valea Bașeului de Sus”, prin susţinerea unor anumite tipuri de investiţii si prin corelarea sumelor alocate din stratgeie cu procentul de 
populatie din teritoriul GAL care apartine grupurile minoritare.  
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Intensitatea sprijinului pentru investitiile ce vor face 
obiectul prezentei va fi stabilită astfel: •pentru operaţiunile generatoare de venit: 90%; •pentru operaţiunile negeneratoare de venit: 
100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 50 
Numar de locuri de munca create: 0 
 

 

 
 
 


