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Denumirea măsurii Sprijin pentru integrarea minorităților locale 

Codul măsurii M 08/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Conform datelor din teritoriu, minoritățile locale sunt 

reprezentate de etnicii maghiari în proporție de 17% și de 

etnicii romi care reprezintă 5% din numărul total al 

populației. În urma analizei diagnostic efectuate la nivelul 

teritoriului, specificul local privind minoritatea romă este 

refelectat de întâmpinarea unor dificultăți privind 

integrarea pe piața muncii a romilor, fiind comunitatea cu 

cel mai ridicat risc de sărăcie și de excluziune socială. În 

acest sens, pe teritoriul GAL-ului există 2 asociații care 

reprezintă interesele romilor (Asociația Romaro Viișoara, 

Asociația Pentru Promovarea Incluziunii Sociale APIS), 

acestea fiind și membre în structura GAL-ului. Scopul acestei 

măsuri este promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare a minorităților 

locale din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. Prin acțiunile 

sprijinite în cadrul acestei măsuri se vor promova principiile 

egalității de șansă între membrii comunității și  înfiinţarea 

de noi grupuri și parteneriate funcţionale în economie care 

vor înfiinţa structuri ale economiei sociale.  

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la îndelinirea obiectivului de 

dezvoltare rurală privind obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul aceste măsuri duce la îndeplinirea 

obiectivului specific OS 6 - diminuarea disparităților sociale 

prin integrarea minorităților locale. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Această măsură de sprijin  vizează prioritatea  P6 

Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 

dezvoltare economică în zonele rurale.  În cadrul SDL măsura 

contribuie la prioritatea P2 Diversificarea activităților 

economice în teritoriu și crearea de noi locuri de muncă. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura nu corespunde nici unui articol din Titlul II din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie de asemneanea la 

obiectivele AXEI IV din  Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 privind incluziunea socială  și combaterea 

sărăciei. 



1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la 

domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale, definit conform Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

Activitățile economice ce urmeză a fi desfășurate în cadrul 

noilor structuri de economie socială dezvoltate vor viza 

acțiuni care vor avea un impact cât mai redus asupra 

mediului. 

Inovare 

De asemenea, dezvoltarea unor astfel de structuri sociale 

care vizează activități pentru integrarea minorităților locale 

și în special integrarea pe piața muncii a persoanelor de 

etnie romă, este o măsură inovativă care aduce valoare 

adăugată măsurilor de intervenție din cadrul SDL, prin 

implementarea concepului LEADER.  

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M8/6B se adresează intreprinderilor și ONG-urilor 

care pot beneficia de finanțare directă pentru investiții de 

utilitate publică, care duc la creșterea nivelului de trai în 

teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C, M5/6B și M7/6B din 

cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile sunt complementare. 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri, sunt 

complementare cu acțiunile de tip „soft” sprijinite în cadrul 

Programului operațional POCU, astfel că beneficiarii acestei 

măsuri pot accesa finanțări prin POCU pentru susținerea 

costurilor de operare ale structurilor de economie socială 

nou înființate. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 08 este și sinergică cu măsurile M 02, M 05, M06 și M 

07 contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Structurile de economie socială create prin finanțarea oferită în cadrul acestei măsuri, vor 

oferi noi servicii si noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea 

pe piaţa muncii şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă prin creşterea oportunităţilor 

de ocupare, având ca grup țintă  persoane aparținând minorităților locale și în special 

persoanele de etinie romă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014 . 

Legislație Națională 



Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, Legea nr. 31/1990 – legea societăților 

comerciale, HG nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Hotărârea nr. 399/27 mai 2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-

2020, OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

 Structuri ale economiei sociale organizate sub forma: 

o ONG; 

o Intreprinderi micro-, mici și mijlocii. 

5. Tip de sprijin 

 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 

 Dotarea/modernizarea structurii de economie socială cu echipamente, care să contribuie 

la  integrarea, consilierea și sprijinirea minorităților locale privind integrarea pe piața 

muncii și deservirea acestora. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, având calitatea 

de structură de economie socială. 

 Investiția trebuie să se încadreze în activitățile sprijinite în cadrul măsurii; 

 Sprijinul se acordă structurilor de economie socială care vizează activități pentru grupul 

țintă reprezentat de minoritățile locale; 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice;  

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul reprezentativității cooperării (numărul și rolul partenerilor implicați); 

2. Principiul reprezentatitivității minorității rome în cadrul grupului țintă;  

3. Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în vedere); 

4. Principiul asigurării unei guvernanțe performante la nivelul structurii de economie socială;  

5. Principiul calității Planului de afaceri. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul acordat este de 40.000 euro / beneficiar. 



Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 40.000 

euro/proiect.   

10.  Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

6A Numărul de locuri de muncă create 2 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 

IS 

Numărul persoanelor aparținând 

minorităților locale (în special 

minoritatea romă) integrate pe piața 

muncii 

20 

 


