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MĂSURA M10/6B - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate 

FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate 

Codul măsurii M10 / 6 B 

Tipul măsurii ☒   INVESTIȚII 
☐   SERVICII 
☐   SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 
1.1 Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

Promovarea voluntariatului; 
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în raport 
cu nevoile identificate; 
Contractarea serviciilor sociale; 
Incluziunea, integrarea minoritatilor locale; 
Asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor 
specifice minorităților etnice, în special a etniei rome; 
Sprijinirea promovării vizibilității grupurilor minorităților 
etnice și a realizărilor acestora. 

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al Reg(UE) 
1305/2013 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3: 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 

Promovarea actiunilor pentru integrarea minoritatilor 
locale, in special minoritatea romă. 
Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea 
integrării grupurilor și minorităților etnice în viața 
societății 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013 
(se completează cu prioritatea/prioritățile SDL).  
 

1.5. Contibuţia la Priorităţile 
SDL (locale) 

Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în 
agricultură, silvicultură şi protejarea mediului natural; 
Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii 
comunelor Microregiunii; 
Crearea si pastrarea locurilor de munca in teritoriul 
vizat de Parteneriat si solutionarea unor probleme 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro


  

   
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.ro www.gal-caras-timis.ro 
IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1920 0265 

 

demografice; 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 
dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv 
Strategic Diversificarea activităţilor economice, 
crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea 
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în zonele rurale, definit în Regulamentul 
UE nr. 1305/2013, art.  20 alin. (1) lit.(d) 

1.7. Contribuţia la domeniile 
de intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a 
domeniului de interventie 6B, – ”Încurajarea 
dezvoltării locale în zonele rurale” din Regulamentul  ( 
UE) nr.1305/2013. 

1.8. Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale 
legate de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului 
(UE) nr.1305/2013.  
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin 
contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, 
prin crearea de locuri de muncă şi combaterea 
sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei 
măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu 
mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care 
adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse 
regenerabile. 

1.9 Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL 

 

1.10. Sinergia cu alte măsuri 
din SDL 

M3-Sprijinirea activitatilor non-agricole, M10 -
Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate, M1-
Dezvoltarea si modernizarea localităților rurale, M8-
Promovarea incluziunii sociale, M11-Dezvoltarea 
infrastructurii IT & C contribuie la realizarea prioritatii 
1 promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 
dezvoltare economică în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugată a măsurii constă din posibilitatea organizării de evenimente special dedicate 
minorităților etnice și în special etniei rome, evenimente prin care aceștia pot proceda la o 
integrare activă în viața comunităților din care fac parte. Integrarea poate fi realizată prin 
activități de promovare a valorilor specifice grupurilor etnice, a deschiderii spre dezvoltarea 
colaborarii inter-etnice, la integrarea profesională și/sau economică a tradițiilor, obiceiurilor și 
produselor rezultate din implementarea activităților meșteșugărești tradiționale. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea 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 naţionale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 
Legislație europeană 
R.(UE) nr.1303/2013, R.(UE) nr.1305/2013, R.(UE) nr.807/2014 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi - ONG 
- Unități publice locale. Acestea sunt unitățile 
administrativ teritoriale precum și căminele culturale 
care au personalitate juridică, unitățile de învățământ 
cu personalitate juridică proprie conform legislației în 
vigoare 
 
- GAL-ul în situația în care, în urma lansării primului 
apel de selecție nu se depun proiecte, cu condiția 
respectării legislației în vigoare 
 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

Membrii grupurilor marginalizate, a minorităților 
etnice.  
 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții  
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1. Pentru proiecte de investiții 

- Achizitie scena mobilă pentru organizarea de evenimente 
- Cumpararea de costume populare pentru ansamblurile populare din teritoriul GAL 
- Achiziție de sisteme de sonorizare 
- Echipamente pentru organizarea de evenimente 
- Achiziționare instrumente muzicale 
 
Cheltuieli neeligibile 
Achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand 
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 
Cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări și care vizează aceleași costuri eligibile 
Cheltuieli neeligibile conform prevederilor art.69 alin. (3) din R.(UE) nr.1303/2013 
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a) Dobânzi debitoare 
b) Achiționarea de terenuri construite și neconstruite 
c) Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumentele 
financiare 
Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) 
nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor 
din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 
7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiții 

Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o altă 
entitate cu sediul pe teritoriul GAL. 
8. Criterii de selecţie 

Numărul de evenimente la care vor fi folosite investițiile aferente măsurii. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 

Investitia este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit 
Investiția va fi de 90% pentru proiectele generatoare de venit. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:  
Valoarea publică nerambursabilă a unui proiect va fi de 13.568 euro  
10. Indicatori de monitorizare 
Număr proiecte implementate (nr.1); 
Populația netă care beneficiază de aceste servicii (nr.20) 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
 
-Sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui loc 
de muncă pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia 
romă.  
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