
FISA MASURII

Denumirea masurii: Sprijin pentru actiuni de desegregare si incluziune sociala

CODUL masurii-Masura/DI: M2/6B

Tipul masurii: INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea  generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritati cu alte masuri din SDL.

Combaterea saraciei si excluziunii sociale necesita o abordare pe tot parcursul
vietii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a
intregului potential individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea
abilitatilor, cunostiintelor si experientei necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura
premisele pentru participare deplina la viata sociala, culturala si economica a comunitatii.
Deoarece copiii care cresc in comunitati marginalizate si segregate se confrunta cu un risc
mare de saracie si perspective mai sumbre de viitor, necesitatea intreruperii cercului vicios al
saraciei si al segregarii face necesara adoptarea prin prezenta strategie a unei masuri care sa
abordeze simultan atat problema segregarii minoritatii rome (in special in randul copiilor) cat
si problemele privind aspectele juridice legate de actele de identitate ( conditie
fundamentala  pentru un acces normal in structurile comunitatii).

Din analiza diagnostic a teritoriului au rezultat probleme semnificative legate de
segregarea comunitatii rome in localitatile componente ale teritoriului GAL in special in
comunitatile mai mari. In urma discutiilor purtate cu reprezentantii partenerilor care au ca
obiect de activitate/scop actiuni pentru prevenirea si combaterea discriminarii rasiale,
educatia si scolarizarea copiilor romi, reprezentantii UAT-urilor si ai servicilor de specialitate
din cadrul acestora s-a constatat necesitatea interventiei printr-o masura menita sa
contribuie la desegregare si incluziune sociala.

Obiective de dezvoltare rurala:
Masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
- obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca.

Obiective specifice  ale masurii:
- cresterea gradului de desegregare a comunitatii rome prin organizarea de intalniri si
evenimente culturale/ sportive in care sa fie implicat un numar cat mai mare de persoane din
comunitatea roma (minim 20% dintre participanti), evenimente care sa aiba ca scop
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monitorizarea relatiilor dintre participanti si interventia calificata pentru o buna comunicare
a acestora
-diminuarea numarului de persoane care nu detin acte de identitate in conformitate cu
legislatia nationala
-cresterea gradului de implicare a facilitatorilor comunitari
 Masura corespunde art.20 din Reg.(UE) nr 1305/2013.
Masura contribuie la prioritatile prevazute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv
“promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale” (P6).

Masura contribuie la Domeniul de intervenitie 6B): “Incurajarea dezvoltarii locale in zonele
rurale”.

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:
In scopul realizarii obiectivului principal al masurii, si anume cresterea gradului de

desegregare a comunitatii si intrinsec cresterea gradului de incluziune sociala a
reprezentantilor comunitatii rome, masurile adoptate prin M 2 trebuie completate cu
interventii in domenii care sa asigure  cresterea calificarii capitalului uman de etnie roma.
Prin masura M3 -“Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente
complementare si dezvoltare comunitara” se urmareste calificarea personalului in domenii de
interes, actuale, pentru care exista cerere in microregiunea studiata. De asemenea prin
masura  M3 se vor dezvolta competente complementare ( de exemplu cursuri de
antreprenoriat, managementul afacerilor, limbi straine, TIC, artizanat, mestesuguri  si traditii
locale) necesare pentru dezvoltarea personala a tinerilor romi, precum si o crestere a
spiritului antreprenorial, crestere necesara in scopul dezvoltarii durabile si echilibrate a
zonei.

De asemenea prin masura M3 se va organiza si un curs care are ca si obiectiv formarea
de facilitatori comunitari, interventie care se prognozeazaca va avea un impact real pentru
imbunatatirea raportului membrilor comunitatii rome cu institutiile publice si pentru
imbunatatirea nivelului incluziunii sociale

Masura M2 este complementara masurii M1 – “Dezvoltarea infrastructurii sociale” –
masura prin care se urmareste imbunatatirea conditiilor de viata pentru persoanele care
apartin diverselor grupuri vulnerabile, inclusiv persoanele de etnie roma. Una dintre
conditiile de eligibilitate pentru proiectele aferente masurii M1 este sa contina masuri pentru
evitarea discriminarii rasiale si a segregarii.

Sinergia cu alte masuri din SDL:
Prin interventiile in masurile M1,M2 si M3, prezentate ca masuri complementare, se asigura
realizarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare, respectiv



dezvoltarea durabila a teritoriului studiat si imbunatatirea conditiilor de viata pentru
locuitorii microregiunii studiate

2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M2 tine cont de analiza diagnostic a teritoriului, in cadrul careia au fost

identificate nevoi specifice comunitatii rome. La stabilirea criterilor de selectie s-a tinut cont
de analiza diagnostic a teritoriului si de cererile membrilor comunitatii locale, angrenati in
activitatea de animare a teritoriului si  ale reprezentatilor organizatiilor neguvernamentale
partenere care apara interesele miniritatii rome.

Prin masura M2 se vor depune proiecte care vizeaza toleranta si intelegerea intre
membrii comunitatii.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului
egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată  în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L180 din 19 iulie 2000
Legislatie nationala:
Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
Legea nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Legea nr 21/1924 cu privire la asociatii si fundatii
Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr 139/1995
Legea 524/2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie
din Romania nr 139/1995

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Solicitanti (beneficiari directi): persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial care
au ca obiect de activitate protejarea intereselor comunitatii rome si/sau propun masuri care
aduc beneficii comunitatii rome, precum și Crucea Roşie Română şi structurile sale cu
personalitate juridică
Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi reprezentantii grupului tinta constituit din
cetateni de etnie roma din urmatoarele categorii: copii care traiesc in comunitatea
marginalizata vizata, tineri si adulti, persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii
fara CNP)

5. Tip de sprijin
- rambursarea costurilor eligibile si platite efectiv

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:



- organizarea de evenimente culturale si sportive, intalniri tematice prin care se
urmareste integrarea copiilor si/sau adultilor de etnie roma, prin promovarea
tolerantei si a intelegerii

- acordarea de asistenta juridica in scopul intrarii in legalitate in privinta actelor de
identitate si documentelor de proprietate (pentru realizarea acestor actiuni sunt
eligibile atat costurile legate de externalizarea serviciilor, cat si costurile cu salariile,
inclusiv contributiile sociale si taxele de tibru necesare realizarii obiectivelor acestei
activitati)

- acordarea de consiliere psihologica membrilor  comunitatii rome aflati in situatii
vulnerabile

- actiuni de mentorat si coaching pentru dezvoltare profesionala
- costurile legate de managementul proiectului (costurile cu salariile, inclusiv

contributiile sociale pentru salariatii ONG implicati in implementarea proiectului)
- organizarea de intalniri care au ca scop incurajarea tinerilor in privinta urmarii

formelor de invatamant si prevenirea abandonului scolar
- achizitia de consumabile necesare desfasurarii activitatii, in limita a 5% din valoarea

proiectului
- asigurarea mesei pentru participantii la evenimentele organizate
- realizarea de materiale promotionale
- inchiriere spatii pentru organizare evenimente

Actiuni neeligibile:
- cheltuielile aferente functionarii ONG, cu exceptia materialelor consumabile utilizate

pentru implementarea proiectului
- achizitia de active corporale si necorporale

7. Conditii de eligibilitate
1. Solicitanţi eligibili în cadrul masurii M2 sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi

nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în România, organizate şi conduse conform
legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale, respectiv
asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite conform prevederilor OG nr. 26 / 2000 sau
Legii nr. 21 / 1924 (pentru solicitantii infiintati inainte de anul 2000) privind
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare. În afară de
entităţile menţionate, vor fi eligibile Crucea Roşie Română şi structurile sale cu
personalitate juridică.

2. În plus faţă de criteriile menţionate mai sus, solicitanţii trebuie: să respecte valorile
democratice şi drepturile omului şi  să aibă capacitatea, conform statutului lor, să
acţioneze în domeniul abordat prin proiect si/sau sa poata realiza actiunile propuse
prin proiect şi  să actioneze in nume propriu

3. Pentru a fi eligibil grupul tinta vizat prin proiecte trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:

- au domiciliul/locuiesc in teritoriul acoperit de GAL
- au etnie roma



8. Criterii de selectie
Scorarea unui proiect se va realiza in baza urmatoarelor principii de selectie:

1. Principiul acoperirii nevoilor unui numar cat mai mare de mebri ai comunitatii rome:
 40 puncte – proiecte ce vizeaza un grup tinta de minim 40 de persoane de etnie

roma
 20 puncte – proiecte ce vizeaza un grup tinta de minim  20 de persoane de

etnie roma

2. Principiul operatiunilor integrate:
 40 puncte – proiect care prevede minim 3 operatiuni diferite care conduc la

realizarea obiectivului proiectului
 20 puncte  proiect care prevede minim doua operatiuni diferite care conduc la

realizarea obiectivului proiectului
3. Principiul experientei in implementarea proiectelor cu finantare publica

- 20 puncte – solicitantii care au implementat anterior minim 2 proiecte cu
finantare publica

- 10 puncte  - solicitantii care au implementat anterior minim un proiect cu
finantare publica

Punctaj minim: 20 puncte

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Valoarea maxima a sprijinului prin masura M2 este de 15000euro/ proiect
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100%

10.Indicatori de monitorizare
- populatia care beneficieaza de servicii (beneficiarii indirecti ai masurii) – minim 20 persoane




