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Anexa 6
FIȘA MĂSURII M3.3
Denumirea măsurii: Sprijinirea incluziunii sociale
CODUL Măsurii: M3.3
Măsura / DI: M3.3 / 6B
Tipul măsurii:
X INVESTIŢII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Din analiza SWOT și din analiza diagnostică se poate observa că pe teritoriul GAL Podișul
de Nord al Bârladului convieţuiesc minoritati locale. Deteriorarea statutului socio- economic
al populaţiei din ultimii ani a condus la o scădere a nivelului de trai și implicit, la o creștere
a numărului persoanelor și familiilor confruntate cu riscul excluderii sociale, in special a
celor de etnie romã, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului, a familiilor monoparentale, a persoanelor victime ale violenţei în
familie, a persoanelor victime ale traficului de personae si a altor grupuri vulnerabile.
Cu toate că în acest domeniu în ultimii ani s-au realizat progrese importante din punct de
vedere legislativ și instituţional, realitatea demonstreazã că ciclul vicios al sărăciei
continuă să menţină minoritatile locale în excludere socială, cu consecinţe dintre cele mai
serioase, cum ar fi: acces dificil la servicii de sănătate și educaţie, grad redus de
participare pe piaţa muncii, locuire în condiţii improprii, scăderea solidarităţii comunitare
etc.
Statisticile privind minoritatile locale in special a etnicilor romi în teritoriul GAL Podișul de
Nord al Bârladului indică o situaţie defavorabilă persistentă, iar realitatea dovedește că
minoritatile locale abordează ocuparea din perspectiva obţinerii imediate a unor venituri,
astfel încât activităţile desfăsurate îmbracă preponderent forme non-formale - ziliere, de
oportunitate, tradiţionale sau chiar ilegale.
Segregarea în funcţie de gen se perpetueazã odată cu menţinerea unor modele familiale
tradiţionale, în care soţul și, mai apoi, băieţii sunt responsabili pentru asigurarea
existenţei familiei. Acesta aduce cu sine și atragerea copiilor în munci ocazionale (sub 14
ani), ceea ce genereazã mai departe abandonul școlar. Situaţia socio-economică precară
este argumentul subsidiar.
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și menţinerea 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, Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL
Podișul de Nord al Bârladului care beneficiază de servicii îmbunătăţite, Realizarea incluzunii
sociale.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale
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Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie: 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: M3.1, M3.2, M3.4, (DI: 6B, 6A)
2. Valoarea adăugată a măsurii
Proiectele depuse pe măsura 3.3 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind
incluziunea socială de la nivelul GAL Podișul de Nord al Bârladului și urmăresc să
îmbunătăţească în final condţiile de trai pentru diferitele minoritati locale (grupuri entice)
care se află în situaţii de segregare.
Valoarea adăugată rezidă în importanţa problematicii asupra căreia se urmărește a se
interveni – incluziunea socială a minoritatilor locale in special a minorităţii rome (care
conform statisticilor este cea mai numeroasa) din teritoriul GAL Podișul de Nord al
Bârladului și impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunităţii.
3. Trimiterea la alte acte legislative
 R(UE) nr. 1303/2013;
 R (UE) nr. 1305/2013;
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
 Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului
tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;

Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă și condiţiile de muncă;
 Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995;
 Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 1950;
 Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului - 1948;
 Carta ONU - 1945;
 Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale;
 Hotărâre nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor
privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba
materna în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001;
 Ordonanţa nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.194/2001 privind organizarea și funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării;
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 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcţionarea Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcţi:
Entităţi publice:
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare.
 GAL Podișul de Nord al Bârladului în cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă
interesul și se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese
Beneficiari indirecţi:
 Minorităţile locale existente in teritoriului de GAL Podișul de Nord al Bârladului
5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiţii se acorda avans, în conformitate cu art.
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile
Acţiuni eligibile:


















Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor de joacă, terenuri de sport în comunităţile cu minoritati locale
(populaţie majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate);
Amenajarea de spaţii pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.;
Achiziţionarea de mijloace de transport care să asigure transportul public pentru comunităţile cu
minoritati locale izolate în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare către
locuri de muncă, eventual amenajarea unei staţii de autobuz locale;
Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunitatilor
cu minoritati locale;
Înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara incintei
școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în
comunităţile cu minoritati locale;
Înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip afterschool, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunităţile cu minoritati
locale.
Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunităţile cu minoritati locale
(populaţie majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate).
Îmbunătăţirea siguranţei publice prin înfiinţarea și/sau modernizarea reţelelor de iluminat public
și prin sistemele de supraveghere în comunităţile cu minoritati locale (populaţie majoritară romă
sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate).
Crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa cum sunt
acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv
infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”, în comunităţile cu minoritati locale (populaţie majoritară
romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate).
Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local, inclusiv
construcţia/modernizarea/ amenajarea de alei si trotuare pietonale în comunităţile cu minoritati
locale (populaţie majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate).
Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă în comunităţile cu minoritati
locale (populaţie majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate);
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 Construcţia/extinderea și/sau modernizarea reţelei publice de apă uzată în comunităţile cu
minoritati locale (populaţie majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate).

Acţiuni neeligibile:
 Contribuţia în natură;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalaţii și echipamente;
 Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere și chirie.
Nota: Tipurile de acţiuni eligibile și neeligibile se vor completa si cu prevederile Ghidului
solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in
vigoare la data lansarii apelului de selectie.
7. Condiţii de eligibilitate
 Investiţia trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin
intermediul Studiului de fezabilitate;
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu 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 fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiţii;
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiţia trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.
 Investiţia se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului
 Nota: Condiţii de eligibilitate se vor completa si cu prevederile Ghidului solicitantului
pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la
data lansarii apelului de selectie.
8. Criterii de selecţie
 Proiectul creează locuri de muncă;
 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori, in special ai minoritatilor locale;
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;
 Proiectul conţine componente inovative sau de protecţia mediului;
 Proiectul este dedicat acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţile publice
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000
Euro/proiect
Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este conform Planului de
Finantare (anexa 4 la SDL).
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/
beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
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Populaţia etnică netă sau minoritatea
servicii/infrastructuri îmbunătăţite.
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