
Denumirea măsurii 
Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș 

Codul măsurii Măsura  M2/ 6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

  SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Riscul de excluziune socială a persoanelor provenite din grupurile dezavantajate, 

minoritare, de romi, reprezintă o problemă stringentă la nivel național. Această măsură 

respectă conformitatea cu prioritățile identificate în Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 și cu nevoile cărora acest program dorește să le răspundă: 

• Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială, prin facilitarea 

accesului comunităților dezavantajate la structuri de integrare socio-economică (atât în 

ceea ce privește dezvoltarea profesională prin învățământul vocațional pentru adulți, cât 

și educația școlară a copiilor); 

• Infrastructura de bază și servicii în zonele rurale, prin oferirea unor servicii sociale către 

grupurile dezavantajate din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

• Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural, prin încurajarea integrării în 

comunitate a grupurilor în pericol de excluziune socială, utilizând abordare bidirecțională 

de integrare. 

Așadar, sprijinirea dezvoltării pachetelor de servicii sociale permit ca acestea să producă 

rezultate în conformitate cu Art. 2, alin. 4 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 și să 

asigure dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective prin asigurarea 

nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și 

incluziune socială prezentate în contextul Legii Asistenței Sociale 292/2011 la Art. 2, lit. 

3. 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

Teritoriul acoperit de GAL Someș-Nadăș prezintă o populație 

diversă și multiculturală. Fundamentarea unei astfel de măsuri 

în ceea ce privește integrarea socială și combaterea sărăciei 

este reliefată de mai multe aspecte: 

- Un prim aspect este concentrația mare de populație de 

etnie romă din teritoriul GAL Someș-Nadăș, o medie de 

5,47% din populație, cele mai mari aglomerații sunt în 

Sânpaul - 15,37%, Baciu – 6,39%, Florești și Gârbău cu 4,89% 

și 4,02%, Săvădisla – 1,78% (2317 romi).  

- Alt aspect este legat de populația vârstnică prezentă în 

teritoriu care prezintă probleme de ordin social în ceea ce 

privește incluziunea în comunitate; 

- Alt aspect ce fundamentează nevoia unei astfel de 

intervenții este legată de IDUL mai mic de 55 de puncte a 2 

comune din 5, care indică faptul că sunt comune sărace. 

Asigurarea serviciilor sociale care să prevină și să combată 

excluziunea socială, fenomen care se transpune în 

marginalizare și sărăcie este vitală pentru populația din 

teritoriul GAL Someș-Nadăș, acest lucru este subliniat și de 

prezența comunităților segregate de pe teritoriul GAL. 



1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg (UE) 1305/2013 

iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectivul 

specific local al 

măsurii 

O2. Creșterea calității vieții populației în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș prin investiții în infrastructura socială, turistică 

și prin sprijinirea dezvoltarea serviciilor cu caracter incluziv. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  P6. Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

1.5. Măsura 

corespunde 

obiectivelor art. 20 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Art. 20 din Reg. 1305/2013, alin. 1, lit. b), d), f) 

1.6. Contribuția la 

domeniile de 

intervenție 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7. Contribuția la 

obiectivele specifice 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura poate să contribuie la toate obiectivele specifice 

transversale ale Reg. (UE) 1305/2013, respectiv la climă și 

mediu și inovare, prin această măsură sprijinindu-se idei de 

proiecte inovative care promovează valori care să protejeze 

și să ocrotească mediul și să se încurajeze conservarea și 

protecția mediului înconjurător.   

1.8. 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară din criteriilor de selecție cu 

măsura: 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL 

Someș-Nadăș. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Din prisma contribuției la aceeași prioritate, măsura este 

sinergică cu: 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL 

Someș-Nadăș; 

M3/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului; 

M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 

M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității locale 

în teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M8/6B Turism cultural și de agreement. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Dezvoltarea resursei umane, inclusiv a persoanelor implicate în scrierea și 

implementarea proiectelor eligibile implementate prin Măsura  M2/ 6B; 

- Diversificarea serviciilor care să contribuie la reducerea discrepanțelor dintre rural 

și urban, dar și servicii de incluziune socială a persoanelor care provin din grupuri 

ce reprezintă minorități etnice, comunități segregate, grupuri dezavantajate etc., 

vor contribui esențial la bunăstarea și creșterea calității vieții în teritoriul acoperit 

de GAL „Someș-Nadăș”;   



- Îmbunătățirea serviciilor sociale deja existente și care deservesc prin activitatea lor 

o populație mai restrânsă până la momentul actual, dar care se vor extinde și îți vor 

eficientiza procesul de funcționare, reprezintă o valoare adăugată importantă 

pentru populația deservită. Angrenarea acestor actori și creșterea capacității prin 

proiecte inovative și incluzive, contribuie la acoperirea nevoilor populației; 

- Sprijinul la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai puternică și vizibilă: 

prin favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc 

teritoriul vor interacționa și colabora (astfel lucrând pe lucrurile pe care le au în 

comun), întărindu-se ideea de o singură comunitate și de identitate locală. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr 2000/43/CE privind punerea în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 

origine etnică; 

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr 2000/78/CE privind crearea unui cadru 

general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 

și ocuparea forței de muncă; 

- Legea Asistenței Sociale 292/2011; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

- Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1540/2007 privind 

interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru 

prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. 

Beneficiari 

direcți 

Administrațiile publice locale și asociațiile acestora; 

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară; 

Organizații non-guvernamentale constituite în baza O.G. 

26/2000; 

Institute de cult. 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

Populația de pe teritoriul Asociației „GAL Someș-Nadăș”  

Comunitățile segregate de romi din teritoriul Asociației GAL 

Someș-Nadăș; 

Populația vârstnică; 

Copiii care provin din medii dezavantajate (familii 

monoparentale, familii cu Venit Minim Garantat etc.). 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art.63 

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

- Achiziționarea de dotări care să asigure accesul mai facil al comunitățiilor de 

minorități la școli, servicii oferite de instituții publice sau către locul de muncă;  

- Achiziționarea de utilaje, și echipamente și dotări pentru serviciile publice pentru 

deservirea comunităților de minorități; 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu o 

populație semnificativă formată din minorități; 



- Investiții destinate creșterii siguranței publice în zonele populate majoritar de 

minorități etnice. 

- Proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului 

cultural al minorităților locale prin achiziționarea de dotări specifice; 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand; 

- Proiectele generatoare de venituri cu excepția celor de utilitate publică; 

- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL Someș-Nadăș; 

- Acțiuni care să depășească perioada de implementare a SDL a GAL Someș-Nadăș; 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 

prin măsură; 

- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL; 

- Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

- Solicitantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a 

contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 

- Solicitantul trebuie să se angajeaze să asigure întreținerea/mentenanța investiției 

pe o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 

8. Criterii de selecție 

- Numărul de comunități segregate acoperite prin proiect; 

- Proiecte care propun mai multe activități incluzive și de integrare a  minorității 

rome; 

- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

- Populația netă care beneficiază de investiție; 

- Solicitantul să fi fost beneficiar direct sau indirect pe Măsura M1/6B Dezvoltarea 

infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Pentru proiectele prevăzute de această măsură, cuantumul sprijinului va fi de minim        

5. 000 euro – maxim  42.000 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;  

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%; 

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (10000 

persoane); 

Numărul de comunități segregate cărora se adresează proiectul (4 comunități); 

Categoriile de beneficiari indirecți cu focus pe minorități (în special minoritatea romă) 

Numărul de programe/activități cu rol integrator-incluziv pe care proiectul și le 

propune (două activități cu rol integrator). 


