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Denumirea măsurii - Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor 

marginalizate 

CODUL Măsurii – Măsura M6.4 / 6B 

 

 

Tipul măsurii:   INVESTIȚII 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

 

 

1.Descrierea generală a măsurii 

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

Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea condițiilor de viață a grupurilor marginalizate. 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

 asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome. 

 crearea infrastructurii necesare activităților educative 

 sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate  

 

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.  

 

Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 

Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4 

 

Contribuţia la domeniile de intervenţie 

 

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

prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 

 

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

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin asigurarea 

condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile marginalizate din mediul 

rural, cu accent deosebit  pe etnia romă. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6.4 este complementară cu măsura M6.3 

din SDL prin natura investițiilor sprijinite. Complementaritatea cu măsura M6.3 este definită de 
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destinația tipului de infrastructură și de natura și tipul beneficiarilor direcți și indirecți. În cazul 

măsurii M6.5, tipul de intervenție, altul decât investițiile în infrastructură și natura beneficiarilor 

direcți, grupuri etnice, cu prioritate etnia romă, realizează delimitarea complementarității cu 

măsura M6.4 destinată exclusiv sprijinirii investițiilor în infrastructura socială și de educație 

pentru grupurile marginalizate. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M6.4 este în sinergie cu măsurile M1.1și M 1.2 prin natura 

transversală a acestora și cu măsurile M2.1, M2.2, M2.3, M3, M6.1 și M6.2 ale SDL prin efectele 

convergente pe care elementele de infrastructură civică, socială și culturală le aduc și amplifică 

impactul potențial al intervențiilor susținute prin celelalte măsuri. Sinergia este amplificată de 

posibilitatea integrării experiențelor și cunoștințelor generate de implementarea celorlalte 

măsuri spre persoanele din grupurile marginalizate în scopul multiplicării efectului produs de 

acestea și a creșterii șanselor de integrare economică și socială sustenabilă pentru populația 

marginalizată sau în dificultate. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Activitatea propriu-zisă este asigurarea accesului copiilor preșcolari de etnie romă la activități 

educative cu participarea părinților. Dat fiind faptul, că activitatea educațională va fi realizată în 

mai multe direcții,  se poate spune, că se va realiza un fel de club pentru mame cu copii, dar, 

datorită faptului că majoritatea activităților pune centrul de greutate pe educarea copiilor, 

vorbim totuși de ”club” preșcolar. Aici copii derulează, după în program prestabilit, activități 

educative în mod jucăuș, în care sunt implicați și părinții. Totodată se caută posibilitatea de a 

organiza cursuri și adulților (în afara acestui program) pe diferite teme, cum ar fi elemente de 

gospodărire, igienă, educație familiară, etc. După necesități, locul unde se desfășoară activitatea 

educaționale poate fi dotată cu o spălătorie, grupul social poate fi extins cu baie, și poate fi 

atașată o bucătărie, care pe de o parte asigură alimente pentru copii, pe de altă parte prezintă 

baza unor cursuri pentru mame în domeniul gospodăririi familiare. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

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 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 

4.1. Beneficiari direcţi 

 Populația de etnie romă și de alte etnii 

 Comune,  
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 Asociații și fundații,  

 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Grupuri marginalizate 

 

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

• Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv  

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

 

Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație:  

 construirea cladirilor 

 modernizarea clădirilor;  

 amenajarea terenurilor;  

 dotarea clădirilor 

 

Activități educative:  

 achiziționarea de echipamente;  

 achiziționare de rechizite;  

 software (conform unei analize de nevoi locale);  

 transporturi ocazionale în vederea realizării programelor speciale  

 

Alte tipuri de activități pentru:  

 organizarea activităților de sărbătoare;  

 cursuri pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare 

familiară, etc.  

 

Alte activități:  

 realizare de materiale informative și promoționale;  

 realizare de materiale educaționale;  

 realizare de studii și evaluări  

 

7. Condiţii de eligibilitate 

 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și 

prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală: 

 construirea si/sau modernizarea clădirilor 

 amenajarea terenurilor 

 dotarea clădirilor 

 obținerea avizelor de funcționare 
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 achiziționarea de echipamente 

 achiziționare de rechizite 

 plata experților  

 transport  

 organizarea activităților  

 realizare de materiale informative și promoționale  

 realizare de materiale educaționale 

 studii și analize 

 alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului 

 

 

 

8. Criterii de selecție 

 

 caracterul de dificultate, respectiv marginalizare socială al beneficiarilor; 

 numărul populației deservite; 

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 

este de până la 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații non-guvernamentale, iar 

în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%. În cazul în care participarea la 

program este asigurată în mod gratuit, intensitatea sprijinului este de 100% și pentru această 

categorie. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare Valoare 

6B 

Populația netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

50 

6B 
Număr de locuri de muncă nou 

create 
2 

 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 

Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor și a persoanelor vârstnice din 

grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din 

etnia romă. 

 

 

mailto:office@tara-zarandului.ro

