
 

 

FISA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru integrarea minorităţilor locale 

Codul măsurii: M4/6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIŢII 
f 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare măsurii şi corelarea cu analiza SWOT 

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la rezolvarea nevoilor 

etnicilor GAL: 

> şomajul ridicat şi lipsa oportunităţilor de angajare; 

> nivelul scăzut de educaţie; 

> accesul redus la servicii medicale şi implicit probleme de sănătate; 

> supraaglomerarea locuinţelor şi a zonelor rezidenţiale; 

> infrastructura de bază slab dezvoltată; 

> lipsa titlurilor de proprietate asupra casei şi a terenurilor; 

> pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme; 

> riscul pierderii identităţii (deşi la nivel de GAL este populaţie care este 

romă sau lipoveni aceştia refuză să-şi recunoască etnia pentru a nu fi 

marginalizaţi); 

> capacitate scăzută de atragere a fondurilor destinate comunităţii 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care 

1.2 contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si 
> » 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiectivele specifice ale măsurii 

> Creşterea calităţii vieţii etnicilor, şi în special a etniei rome, cu accent pe 

reducerea sau eliminarea efectelor de segregare 

> Promovarea identităţii naţionale a etnicilor 
t > 

1.4 Prioritatea/ priorităţile prevăzute la art 5, Reg (UE) nr 1305/2013 6 

încurajarea dezvoltării rurale în zonele rurale; 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art 20 (1) literele (d) si (f) din Reg (UE)nr 

1305/2013 
Măsura contribuie ia Domeniul de intervenţie 6 b (prevăzut la art 5, Reg 
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1.6 (UE) nr 1305/2013) 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare. 

1.8 Complementaritatea cu măsurile din SDL 

 Nu este cazul. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

> Măsura M2/6B Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

> Măsura M3/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială 

> Masura M5/6B Sprijin pentru actiuni de mediu  

> Măsura M6/6A Sprijin pentru afaceri non agricole 

> Măsura M7/6A Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale Măsurile 

contribuie la prioritatea P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în: 

> crearea de infrastructură destinată etnicilor în principal desegregării 

comunităţilor 
» 

> creşterea nivelului de trai în zonele în care locuiesc etniile 
» 

> potenţarea artistică a etniilor şi punerea în valoare a obiceiurilor şi 

tradiţiilor 

> criterii de selecţie specifice



Versiunea 1.0 

 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

> Regulamentul UE 1303/2013, 

> Regulamentul UE 1305/2013, 

>  Directiva CE nr 2000/43/CE 

>  Directiva CE nr 2000/78/CE 

> HG. 226/2015 

 

4. Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi/eligibili: 
 

- comunele componente ale GAL şi Oraşul Vicovu de Sus 

- ONG - uri care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL 

- Unităţile de cult 
» 

Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte, cu 

respectarea următoarelor condiţii, după caz: 

a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare inter 

comuni tară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de 

AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea 

contractelor de finanţare; 

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private 

şi/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste 

documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue 

a anului următor. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzător şi în cazul ADI, dacă un 

membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus. 

Beneficiari indirecţi: 
- populatia etnica din teritoriul GAL. 

» 

5. Tip sprijin 
> Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile
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> Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de cămine culturale 

aparţinând etniilor. Inclusiv dotarea acestora. lit. d 

> Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de muzee aparţinând 

etniilor. Inclusiv dotarea acestora. lit. d 

> Realizarea de târguri şi/sau festivaluri pentru promovarea obiceiurilor 

etniilor. Inclusiv transportul participanţilor. lit. d) f) 

> Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli pentru 

consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele 

pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul(UE) nr. 

1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor 

necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele 

efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă 

prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

Acţiuni neeligibile 

> Acţiuni şi activităţi desfăşurate în afara teritoriului GAL cu excepţia 

activităţilor de marketing şi promovare din mass media; 

> Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care 

intră sub incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu; 

> Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care 

fac parte din aglomerări sub 2.000 l.e. 

> Dotarea cu bunuri şi echipamente ’’second hand”; 

> Activităţi şi 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; 

> Activităţi şi cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz 

personal şi pentru transport persoane; 

> Activităţi si cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care 
t f i > 

vizează aceleaşi costuri eligibile; 

> Contribuţia în natură; 

> Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

> Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

> Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 

/ 2013 şi 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 achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; 

o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
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prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Condiţii de eligibilitate 
» 

Nu pot participa la selecţia de proiecte: 

- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a 

datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere; 

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate - 

încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar 

solicitanţii care au avut contracte de finanţare, încetate pentru 

nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani 

de la data rezilierii; 

- beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR care se află 

în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei 

de judecată în litigiul dedus judecăţii; 

- solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de 

finanţare, că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor 

depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută 

în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la 

notificare. 

Solicitantul are obligaţia de a dovedi capacitatea de cofinanţare a 

proiectului, fapt pentru care va depune depune la Autoritatea Contractantă 

documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei 

emise de o instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de 

credit) în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind 

selectarea cererii de finanţare; Atenţie! Beneficiarul va bloca într-un cont 

special al proiectului 50% din suma reprezentând co- finanţarea privată a 

investiţiei, iar aceasta va fi utilizată exclusiv în scopul derulării proiectului. 

Sumele blocate vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul negociat de beneficiar 

cu banca, dobânzile acumulate, dacă este cazul, urmând a fi utilizate 

exclusiv pentru implementarea proiectului. 

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţă investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;



 

 

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin 

prevăzute prin măsură; 

Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul GAL; 

Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea sa; 

Pentru investiţii în proiecte de construcţii montaj, beneficiarul trebuie să facă 

dovada dreptului de proprietate/ concesiune a terenului/ imobilului pe care 

se face investiţia. 

în cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul 

aceleiaşi măsuri, un singur proiect. 

Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul GAL. 

Solicitantul va prezenta la proiect avizele de la APM, DSV şi DSP în 

conformitate cu protocoalele încheiate între aceste instituţii şi AFIR. 

 
8. Criterii de selecţie 

Nr 

crt 

Criterii de selecţie 
t Punctaj 

1. 

Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: 

- peste 55 

- între 45-55 

- sub 45 

Max 20 

2. 

Principiul prioritizării tipului de investiţii 

- investiţii în infrastructură sportiva si IT 
15 

3. 

Proiecte ce se desfăşoară în mai multe localităţi din 
r > 

cadrul GAL 

- proiecte ce se desfăşoară pe raza a 2 localităţi 

Max 20 
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Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

ATENTIE ! Prezentele criterii sunt completate cu precizarile din Ghidul 

solicitantului. Solicitantii au obligativitatea sa respecte Ghidul solicitantului 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea totală alocată 10.000 Euro 

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Prin această măsură sunt finanţate activităţi care nu sunt generatoare de 

venit. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de proiecte de investiţii realizate 1 proiect 

Cheltuială publică totală 10.000 Euro 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 2000 

persoane 

 

- proiecte ce se desfăşoară pe raza unei singure 

localităţi 
t 

 

4. 
Proiecte care se adresează unui număr cât mai mare de 

persoane 

- până în 1000 de persoane 

- între 1000-2000 de persoane 

- peste 2000 de persoane 

Max 45 

 


