
FIȘA MĂSURII M 4.5 

Denumirea măsurii: Incluziunea sociala pentru populatia roma 

CODUL Măsurii: M4.5 

Măsura / DI: M4.5 / 6B 

Tipul măsurii:    X 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 

Prin intermediul măsurii 4.5 se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de 

bază și protejarea patrimoniului cultural local in comunitatile de romi din teritoriul GAL. La 

nivelul comunităților dezavantajate de romi din comunele Cracaoani si Vinatori Neamt,jud. 

Neamt există numeroase probleme de asigurare a unui trai decent, în condițiile unei rate 

reduse de participare pe piața muncii, un nivel educațional scăzut și acces deficitar la servicii 

de bază și condiții decente de locuit. Se înregistrează totodată tendințe care înregistrează 

agravarea situației, prin adâncirea sărăciei în mediul rural – în cele mai multe cazuri în zonele 

cu populație semnificativă de etnie romă – ceea ce indică o eficiență redusă a măsurilor 

implementate până acum, când proiectele de infrastructură nu au fost însoțite de proiecte 

care să vizeze măsuri complementare inovative sociale. În aceste condiții, utilizarea unor 

abordări integrate în soluționarea problemelor cu care se confruntă aceste comunități de 

romi este absolut necesară. 

Măsura planificata va contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă acela de 

reducere a numărului persoanelor rome expuse riscului de sărăcie şi excluziune sociala. De 

aceea masura se diferentiaza de masurile similare existente in POCU 2014-2020 propunand 

criterii de selectie care sa sprijine intiativele societatii civile, autoritatilor locale si 

intreprinderilor sociale din teritoriu de a rezolva problemele sociale prin solutii locale 

identificate la nivel de teritoriu in comunitatile cu populatie roma semnificativa prin reteaua 

de proiecte finantate in cadrul acestei masuri si transformarii acestora in locatii de referinta 

pentru teritoriul GAL si includerii acestora in circuitele educationale si sociale din teritoriul 

GAL. De asemenea, masura va stimula beneficiarii acesteia prin includerea tuturor proiectelor 

finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 

Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 

beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 4.1, M 4.2, M 4.4, M 4.3 (DI: 6B, 6A) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate 

în analiza SWOT la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor in comunitatile cu populatie semnificativa de 

romi și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care locuiesc în acest 

teritoriu. Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților 

identificate în analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar eliminării efectelor punctelor 

slabe/amenințărilor – nivel redus de educație, rate mare a abandonului școlar, infrastructură 

rutieră slab dezvoltată, infrastructură medicală deficitară, infrastructură educațională de 

proastă calitate, riscul excluderii sociale a locuitorilor din comunitatea roma din zonă din 

cauza nivelului redus de educație al acestora ș.a. Inovarea socială are o importanță deosebită 

mai ales în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei in 

comunitatile de romi, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. În cadrul acestei masuri se vor 

avea în vedere si acțiuni inovative sociale. În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele 

să țină cont de specificul local și de nevoile identificate și transpuse în SDL. 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

R(UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 

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

nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr. 

263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei Guvernului României de incluziune a  

cetăţenilor români aparţinând  minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  Ordinul 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de 

autorizare a unităţilor protejate;  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ 

privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 

handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";  Ordinul ministrului muncii, 

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind aprobarea liniilor de 

subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, Ordinul ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea 



criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale; LEGE 197 din 

1.11.2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; LEGE Nr. 292 din 20 

decembrie 2011 – Legea asistenţei sociale; LEGE Nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru 

ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, LEGE Nr. 448 din 6 

decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; LEGE 

Nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Legea 

219/2005 privind economia sociala; Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în 

baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali 

ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Ordinul ministrului muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitatea pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor 

categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;  Ordinul ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate 

prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;  Ordinul ministrului muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;  

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1343/2015 

privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile 

sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

❖ ONG-uri cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate, definite conform legislației în 

vigoare; 

❖ Unități Administrativ Teritoriale din GAL și asociațiile acestora conform legislației 

naționale în vigoare; 

❖ ; 

❖ Intreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități protejate autorizat; 

Beneficiari indirecți: 

❖ Comunitatile cu populatie semnificativa de romi din teritoriul GAL care beneficiază de 

servicii îmbunătățite. 

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 

Acțiuni eligibile pentru componenta de investitii: 

❖ Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din 

comunitatile de romi (parcuri,spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc) 



❖ Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.) in comunitatile cu populatie semnificativa de romi. Achiziţionarea de utilaje 

şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunitatilor de romi; 

❖ Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor 

din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 

tehnică o recomandă, în comunitățile de romi;  

❖ Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a 

infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul 

rural, în comunitățile de romi. 

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

majoritară a minorității rome. 

❖ Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin sistemele de supraveghere. 

Acțiuni eligibile pentru componenta de servicii: 

❖ Crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care 

se confruntă comunitățile marginalizate/persoanele aflate în risc de sărăcie/persoane 

aparținând comunitatii de romi, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, 

inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune 

practici la nivel național sau din alte state membre; Metode inovative de implicare activă 

a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de 

ordin moral sau care țin de cutumele din societate/etnice; valorificarea oportunităților 

locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și inițiative care vizează promovarea 

egalității de șanse, non discriminarea, etc. Activități de dezvoltare comunitară integrată 

care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/grupurilor/comunităților de romi 

vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității de romi și planuri de 

acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității de romi printr-

o abordare participativă; campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea 

responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea 

modelelor de succes din rândul comunităților țintă de romi prin combaterea tuturor 

formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse); Furnizarea de servicii 

integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți ai comunitatii de romi prin intermediul 

centrelor multi-funcționale/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin 

implicarea specialiștilor din ONG-uri sau a celor de la nivelul serviciilor publice de 

asistență socială; Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii de romi, inclusiv a 

ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin sprijinirea 

ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile de romi, în cadrul întreprinderilor 

sociale de inserție; Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ pentru populatia 

roma si furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale; 

încurajării abordărilor inovative în furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-

funcționale pentru comunitatile de romi 

7. Condiții de eligibilitate 

Pentru componenta investiții: 

❖ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

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



❖ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură;  

❖ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța/funcționarea 

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

❖ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

❖ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

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

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

❖ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

Pentru componenta servicii: 

❖ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

❖ Solicitantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu si lucrul anterior cu 

comunitatile de romi. Solicitantul trebuie sa demonstreze experienta relevantă in 

domeniu și să dețină acreditări/certificări /licențe de funcționare conform obiectului de 

activitate asumat și în acord cu legislația în vigoare. Acordarea finanțării va fi 

condiționată de asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității serviciilor 

dezvoltate etc. după finalizarea sprijinului (in cazul dezvoltarii de servicii 

sociale).Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea proiectului finantat in cataloage de 

prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin 

intermediul altor masuri.  

Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel: 

❖ Până la 50.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă nou creat 

❖ Peste 50.000 euro sprijin nerambursabil = minim 2 locuri de munca nou create. 

8. Criterii de selecție 

Proiecte realizate în parteneriat; Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai 

mare de romi; Proiectul creează locuri de muncă, inclusiv locuri de munca protejate pentru 

persoane cu dizabilitati în cadrul unităților protejate/grupuri vulnerabile în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserție; Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori aplicand 

principiul cost – eficienta - calitate; Gradul de sărăcie al zonei din care provin beneficiarii din 

teritoriul GAL; Proiectul contine servicii integrate (educationale, sociale, ocupare, medicale 

ș.a.); Proiectul conține componente de inovatie sociala;  Impactul investiției pe termen 

mediu si lung; Proiectul include elemente de egalitatea de sanse, accesibilitatea pentru toate 

categoriile de beneficiari, dezvoltare durabila. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 

de max 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.  

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 50 

❖ Numărul de locuri de muncă create: 1 


