
Codul masurii M6/6B 

Denumirea masurii Minoritațile si integrarea lor in comunitatea locala 

Tipul masurii Investiții 

1.Descrierea generala a masurii 

1.6 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

 

O parte importanta a problemelor minoritatilor din teritoriul 

GAL Baraganul de Sud-Est o reprezinta accesul limitat la 

infrastructura fizica de baza (drumuri, canalizare, alimentare cu 

apa, iluminat public etc.). Astfel, unele comunitati de romi sunt 

segregate geografic in zone in care accesul la unele utilitati este 

precar sau chiar inexistent. In lipsa accesului la utilitati, nivelul de 

viata al acestor comunitati este afectat, astfel incat nu este posibila 

o dezvoltare teritoriala echilibrata.  

 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 

de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

 

 reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții pentru 

comunitățile minoritare 

 imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor, inclusiv a 

membrilor aparținând comunităților minoritare,  

 creșterea numărului  de locuitori aparținând comunităților 

minoritare din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

  - 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8 Contributia la 

obiectivele transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Contribuie la obiectul transversal de mediu, clima inovare, prin 

specificul activitatii care urmeaza a se realiza 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

-  

Aceasta măsura este complementara cu măsurile 1,2, 3, 4 și 5, deoarece prin această măsură 



se va asigura infrastructura necesară implementării  în condiții superioare a proiectelor ce se 

vor depune pe Masurile 1,2, 3, 4 și 5, deci beneficiarii directi ai masurilor 1,2, 3, 4 și 5 pot 

deveni beneficiari indirecti ai masurii 6. 

1.10Sinergia cu alte masuri 

din SDL 
 

M2/ 6A Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

M3/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult de importanta locala 

M1/6B Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE SUD EST 

1. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

Integrarea minoritatilor in comunitatea locala , eliminadu-se treptat efectul de segregare 

 

2. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu privire la minoritati 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

• Carta ONU - 1945; 

• Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 

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

• 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; 

• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

• Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților 

naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995; 

• Hotărârea 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; 

• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

• Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării; 



• Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

• Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale; 

• Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. 

 

3. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

-  

- Societate civilă: ONG-uri definite conform legislației în 

vigoare; 

- Entități publice: comunele sau asociațiile acestora conform 

legislației naționale în vigoare; 

 

4.2. Beneficiarii indirecti Minoritatile de pe teritoriul GAL, Locuitorii de pe teritoriul GAL 

4. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 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 actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

• Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu 

populație preponderent minoritara. 

• Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc. inclusiv 

dotarea în comunitățile cu populație preponderent minoritara. 

• Achiziționarea de utilaje, echipamente, dotari pentru deservirea comunităților cu 

populație preponderent minoritara. 

• Inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în 

comunitățile cu populație preponderent minoritara. 

• Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor, în comunitățile cu populație 

preponderent minoritara; 

• Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu 

populație preponderent minoritara. 

• Extinderea rețelei de apă și/sau canalizare în comunitățile cu populație preponderent 

minoritara. 



• Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea/extinderea 

rețelelor de iluminat public și / sau a sistemelor de supraveghere în comunitățile cu populație 

preponderent minoritara. 

• Investitii pentru imbunatatirea conditiilor de trai in comunitati cu populație 

preponderent minoritara 

• Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, extinderea si / sau dotarea altor infrastructuri 

in comunitățile cu populație preponderent minoritara 

 

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 • cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a. 

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii 

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

• Contributia in natura 

7. Conditii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

•  

• Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea, necesitatea si potentialul 

economic  

• Investitia se incadreaza in cel putin una din actiunile eligibile 

• Investitia se adreseaza numai zonelor din interiorul comunelor /oras mic cu 

populatie preponderent minoritara. 

• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției 

pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 



• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

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

investiții; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Baraganul de Sud-Est 

8. Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care indeplinesc cel mai bine urmatoarele criterii: 

-  

• Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus: 40 puncte 

• Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori, astfel:  

• Pentru pana in 450 de locuitori se vor acorda 30 de puncte 

• Pentru peste 450 de locuitori se vor acorda 60 de puncte 

-  

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de  20.490,95 euro.  

- tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de masura 

teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului: 100% nerambursabil  

 Suma alocata - Pentru aceasta masura se vor aloca 20.490,95 de euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite- minim 50 locuitori 

   Numar investitii: minim 1 proiect 

 

 

 


