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FIȘA MĂSURII M 3.4 

 
Denumirea măsurii: Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome  

 
Codul Măsurii M 3.4 

Măsura/DI: M 3.4 / 6B  
Tipul măsurii: 

  x  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  
 

Din analiza diagnostic și analiza SWOT se poate observa că pe teritoriului GAL Valea 
Telejeanului convețuiesc români și romi. Membrii minorității rome întâmpină probleme în 
toate aspectele vieții. Din punct de vedere economic, comunitatea romă este devaforizată, 
procentul populației de etnie romă ocupată este semnificativ de mic. Doar un număr relativ 
redus de romi reușesc să încheie procesul educațional, rata de abandon școlar fiind ridicată. 
Comunităţile de romi au dificultăţi majore privind accesul la ocupare, educaţie, sănătate şi 
bunăstare socială, acestea necesitând, în mod special, acţiuni de incluziune socială care să 
conducă la creşterea calităţii vieţii. Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi progresele în 
domeniul incluziunii sociale a grupelor vulnerabile nu vor fi privite şi abordate separat de 
întreaga situaţie socială la nivel de teritoriu. 

Măsura va contribui la reducerea numărul de persoane rome expuse riscului de sărăcie 
și excluziune socială la nivel local. Măsura se diferențiază de măsurile similare existente în 
POCU 2014 - 2020, propunând criterii de selecție care să sprijine inițiativele societății civile, 
autorităților locale de a rezolva problemele sociale prin soluții locale, identificate la nivel 
de comunitate cu populație romă semnificativă, prin crearea unei rețele de proiecte 
finanțate în cadrul acestei măsuri. 

Incluziunea socială implică o serie de măsuri şi acţiuni multidimensionale cu accent pe: 
protecţia socială, ocuparea forţei de muncă, accesul la condiţii decente de locuire, 
educaţie, sănătate, informare şi comunicare, accesul la securitate şi viaţă privată, accesul 
la cultură, toate acestea contribuind la combaterea excluziunii sociale. 
 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă; 
 

 Obiective specifice ale măsurii:  reducerea sărăciei și îmbunățirea calității vieței; 
păstrarea și afirmarea identității culturale; 
 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale; 
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 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B - Încurajarea dezvoltării locale 

în zonele rurale art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
  

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3 (DI:6A, 6B). 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 

Proiectele ce se vor depune în cadrul acestei măsuri vor diminua sau elimina parțial 
problemele majore cu care se confruntă comunitatea romă în ceea ce privește accesul la 
educație, prin intensificarea eforturilor de a include toţi copiii romi în sistemul de 
învăţământ primar şi de a-i susţine pentru a finaliza ciclul şcolii primare; reducerea 
abondonului școlar prin creșterea veniturilor familiilor și integrarea pe piața muncii; accesul 
la sănătate prin intensificarea eforturilor de a reduce diferenţele, în ceea ce priveşte starea 
de sănătate, între romi şi restul populaţiei din teritoriu. 

Incluziune socială se va realiza prin păstrarea identității și culturii rome: programe 
pentru susţinerea produselor tradiţionale de la romi - târguri, lanţuri de vânzare; păstrarea, 
dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii 
rome. Un  aspect deosebit de important al culturii romilor este muzica, reprezentând o 
tradiție și un mod de viață. Promovarea tradiției culturale prin organizarea de spectacole 
în teritoriu cu participarea ansamblurilor muzicale locale, promovarea meseriilor 
tradiționale și folclorului rom. Prin festivalurile organizate toată populația din teritoriu va 
avea acces la activități culturale diversificate. 

Prin aceste acțiuni, majoritatea populaţiei dobândeşte instrumente și competențe 
pentru înțelegerea culturii rome, iar comunitatea romă dobândeşte instrumente şi 
competenţe pentru înțelegerea culturii dominante. Artiștii romi prin muzică, dans, 
meșteșuguri vor reprezenta și promova teritoriului GAL Valea Telejeanului la nivel local și 
regional. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare; 
 R(UE) nr. 1303/2013;  
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
 Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea 

principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau 
etnică; 

 Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă; 
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 Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția 
minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995; 

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

 Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale; 
 Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 
 Carta ONU - 1945; 
 Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice 
centrale; 

 Hotărâre 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; 

 Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării; 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării. 

  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
 completările ulterioare; 
  Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  Hoărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

șicompletările ulterioare; 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 

 Beneficiari direcți:  
- Unitățile administrativ teritoriale și asociațiile acestora conform legislației 

naționale în vigoare; 
- ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională  (grădinițe); 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- GAL Valea Telejeanului  în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă 

interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
 

 Beneficiari indirecți: 
- Populația de etnie romă din teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
- Populația majoritară din teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
- Populația marginalizată din teritoriul GAL. 

 
5. Tip de sprijin  
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 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  
 
Acțiuni eligibile: 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu 
populație majoritară din cadrul minorităților locale; 

 Amenajarea de spații pentru organizarea evenimente publice etc. în comunitățile cu 
populație semnificativa aparținând minorităților; 

  Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 
tehnică o recomandă, în comunitățile cu minorități. 

Acţiuni neeligibile: 
 Contribuția în natură; 
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
 cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 
7. Condiții de eligibilitate  
 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau 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 orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții;  

 Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL; 
 Proiectul va demonstra felul in care integreaza minoritatile, contribuie la evitarea 

segregarii si a excluziunii sociale; 
 

8. Criterii de selecție  
  Proiecte realizate în parteneriat; 
  Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare de romi; 
  Proiecte care prevăd activități culturale; 
  Proiectul conține componente inovative sociale sau de protecția mediului; 
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  Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim de 
28.317,72 euro. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 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 public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%; 
 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%; 
 - pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Populație netă romă care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 50 
Cheltuială publică totală: 28.317,72 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


