
__________________________________________________________________________________
Editia revizuita nr. 1 – iulie 2017 1

Denumire masură Sprijin pentru integrarea romilor
Codul măsurii M8 / 6B

Tipul măsurii
INVESTIȚII

x 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.Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Majoritatea localităților teritoriului vizat nu au prevăzute în strategiile de dezvoltare
economică și socială pentru perioada 2014-2020, măsuri, 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.
Populația romă prezintă caracteristici speciale în comparație cu alte minorități din
România, prin tradiție este o populație săracă cu un statut social scăzut, obiect de
comparație și cu o mare expunere la discriminare și excluziune socială.
În acest sens este necesar ca în teritoriul GAL Dunărea de Sud să se realizeze acțiuni care
să ducă la o mai bună informare referitoare la excluderea socială, la accesul la serviciile
de sănătate și de educație și la participarea pe piața muncii deoarece în analiza SWOT a
fost identificată nevoia specifică: reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune
socială pentru comunitatea romă din teritoriul GAL.
Măsura își propune, între altele, să creeze mecanismele necesare între mediul public și
asociativ, administrația publică și ONG -urile reprezentând minoritatea romă din teritoriul
parteneriatului, în scopul identificării și rezolvării situațiilor care conduc la segregarea
comunităților de romi prin acțiuni de informare, mediere și planificare în care să fie
implicați toți actorii: populația de etnie romă, reprezentanții acesteia, lideri sau ONG-uri,
și administrația locală.
Acțiunile de informare, mediere și planificare vizează o mai mare implicare a mediului
public și asociativ, respectiv a actorilor publici, reprezentanți ai administrației publice
locale, a ONG-urilor care promovează interesele romilor din teritoriul, dar și a ONG-urilor
care promovează drepturile omului, a liderilor romilor din comunitate, în identificarea și
rezolvarea nevoilor populației de etnie romă de la nivelul teritoriului reprezentat de
parteneriat, după un plan de acțiune pe termen scurt și mediu.
Acțiunile de informare și mediere vor fi adaptate la specificul grupului țintă. Rezultatul va
fi un plan de dezvoltare a comunităților de romi, o strategie, pe termen scurt și mediu,
asumat de toți actorii implicați în scopul reducerii diferențelor economice și sociale de la
nivelul teritoriului.

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr.1305/2013: c) Obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3. Obiective specifice locale ale măsurii:
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Creșterea implicării mediului public și asociativ prin acțiuni de incluziune socială a
populației de etnie romă de la nivelul teritoriului prin acțiuni de informare, mediere și
planificare.
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.

1.5. Măsura nu este asimilată unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea
rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, dar contribuie la realizarea priorităților SDL.

1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale.
Acţiunile de informare, mediere, planificare vor fi orientate pentru a asigura dezvoltarea
capacității actorilor locali din mediul public, asociativ de a elabora planuri de dezvoltare
pentru comunitățile de romi din teritoriu și de a le aplica în scopul reducerii
discrepanțelor economice și sociale între această categorie de etnie romă și cea de etnie
română în vederea asigurării, tuturor persoanelor, unui standard de viaţă şi bunăstare
considerat normal în societatea în care trăiesc.

1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura contribuie la obiectivele transversale: inovare, mediu și climă.
Inovare: Acțiunile de informare, mediere și planificare cu scopul de a elabora planuri
locale de dezvoltare a comunitățiilor de romi reprezintă în sine un proces inovativ:
Totodată, interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, de practici şi de idei, ale
reprezentanților mediilor public și asociativ, pot acţiona ca un catalizator pentru procesul
de inovare la nivelul teritoriului reprezentat de parteneriat. Rezultatul va fi promovat și
diseminat și către alte teritorii similare în vederea replicării.
Mediu și climă : acțiunile de informare vor avea și rolul de a pune în prim plan problemele
de mediu identificate în zonele în care trăiesc comunitățile de romi, fără a le fi asigurate
utilitățile de bază și de a identifica soluții de rezolvare la acestea prin utilizarea
mecanismelor financiare nerambursabile ale UE sau ale Guvernului României, sau resurse
identificate în plan local.

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura nu este complementară cu nici o măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M8/68 este sinergică cu M5/6A, M6/6B, M7/6B și M9/6B. Toate aceste măsuri
contribuie la realizarea Priorității 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a  dezvoltării economice în zonele rurale.

2. Valoarea adăugată a măsurii. Măsura contribuie la:
Valoarea adăugată a măsurii este evidențiată prin :
a) caracterul inovator al măsurii (în SDL 2007-2013 nu a fost prevăzută o măsură similară;
b) impactul estimat al măsurii la nivelul teritoriului [bazat pe interesul manifestat în
câteva dintre comunele din teritoriu (cele cu minoritate romă) la consultările avute în
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luna martie 2016, este de așteptat ca măsura să aibă un impact pozitiv asupra
teritoriului];
c) măsura este relevantă în cadrul SDL deoarece contribuie la nevoile de dezvoltare ale
teritoriului, în special la nevoia reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune
socială a minorității rome din teritoriul GAL;
d) condițiile specifice de eligibilitate și de selecție au fost stabilite în concordanță cu
specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului și indicatorul specific.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE

- Directiva Consiliului UE nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a
principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etică

- Directiva Consiliului UE nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui
cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă
și ocuparea forței de muncă
Legislație națională

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

- OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcţi:

- UAT-urile din teritoriul parteneriatului;
- ADI - uri din teritoriul GAL
- ONG-urile care reprezintă interesele populației de etnie rromă din teritoriul

parteneriatului;
- ONG-urile care promovează drepturile omului din interiroul sau din exteriorul

teritoriului parteneriatului;
- GAL-ul, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică

măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și
a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin
documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.

- Alte instituții publice/private relevante cu rol în promovarea și sprijinirea
categoriilor sociale defavorizate.

Beneficiarii indirecţi:
- populația de etnie romă de la nivelul teritoriului parteneriatului.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg.(UE) nr, 1303-2013, sprijinul se va acorda sub
forma:
- rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Echipa de elaborare a SDL a selectat acțiunile funcție de : situația din teritoriul GAL;
concluziile consultărilor avute în teritoriu; Strategia Guvernului României de incluziune a
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cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012 -2020 (principalul
document de politică publică în domeniul incluziunii sociale a romilor din România);
prezentarea Incluziunea comunităților rome prin proiecte/Strategii de Dezvoltare Locală
GAL a dlui Daniel Grebeldinger, Nevo Parudimos–ERGO Network, din 26 feb 2016, de la
Bucuresti, în prezența prim-ministrului României și a ministrului agriculturii; Comunicarea
Comisiei Europene din 2011, Un cadru UE pentru strategiile naţionale de incluziune a
romilor până în 2020.
La selectarea acțiunilor eligibile, s-a avut în vedere complementaritate cu intervenţiile
finanţate prin FESI 2014-2020 (în special POCU 2014-2020) și prin bugetul național (alocat
ANR, ANOFM, MAI, MENCS, MMFPSPV, ANPD, MS, MDRAP, CNAS, INSP, CJ-uri și structuri
deconcentrate, MFE, ANCPI, MC, CNCD, instituții publice specializate, APL-uri din mediul
rural), prin care sunt facilitate creșterea accesului la locuri de muncă, antreprenoriat,
sănătate, educație, cultură, generare de venituri alternative și creşterea calităţii vieții în
mediul rural.
S-au avut în vedere abordări inovative ale nevoilor specifice romilor din teritoriul GAL,
care nu pot fi finanțate prin FESI 2014-2020 sau programele naționale.
Măsura propusă este adecvată teritoriului GAL. Abordarea locală, la nivelul teritoriului
GAL, vin în completarea abordării integrate de la nivel național. Se au în vedere acțiuni
care să asigure sustenabilitatea intervențiilor.
Operațiunile (proiectele) sprijinite prin această măsură trebuie să fie în concordanță cu
regulile generale din Regulamentele Europene.

6.1. Acțiuni eligibile
- acțiuni de animare și promovare de tip LEADER adresate tuturor comunităților

locale din teritoriul GAL, potențiale teritorii GIL (Grupuri de Inițiativă Locală),
semnificativ populate cu cetățeni români aparținând minorității rome

- acțiuni inovative de stimulare a implicării ONG-urilor și partenerilor aparținând
minorității rome din teritoriul GAL în Grupurile de Inițiativă Locală (GIL)

- acțiuni de identificare și mobilizare a unor actori locali din comunitățile rome care
pot genera dezvoltare comunitară

- acțiuni în domeniul dezvoltării comunitare, pentru romi și ne-romi, în comunitatile
locale cu un număr semnificativ de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome

- acțiuni care să capaciteze ONG-urile de romi din teritoriul GAL
- acțiuni inovative de asigurare a participării active a persoanelor de etnie romă din

teritoriul GAL la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale comunităţii
- acțiuni inovative care urmăresc implicarea romilor înşişi şi a societăţii civile în

activităţi care vizează creşterea incluziunii socio-economice a comunităților din teritoriul
GAL cu un număr semnificativ de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome.

6.2. Actiuni neeligibile
- acțiunile sprijinite prin programele finanțate din fonduri de la bugetul de stat, de

la bugetele locale sau din FESI 2014-2020 (POCU 2014-2020 etc)

7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate specifice măsurii sunt următoarele :

- solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
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- solicitantul este persoană juridică, constituită conform legislaţiei în vigoare în
România;

- solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
- solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării

activităţilor specifice propuse;
- solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
- solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

de asigurări sociale către bugetul de stat;
- activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL.

8. Criterii de selecție
- Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la activitățile propuse, experiența

și/sau calificarea experților propuși;
- Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
- Principiul eficienței utilizării fondurilor.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 5.571 euro per proiect.

10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de beneficiari sprijiniți – 100 de beneficiari de etnie roma.


