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Denumirea măsurii – Acțiuni de integrare a minorităților etnice  

(inclusiv minoritatea romă) 

CODUL Măsurii – Măsura M6.5 / 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 integrării grupurilor și minorităților etnice în 

viața societății. 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

 asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților 

etnice, în special a etniei rome; 

 Asigurarea accesului la infrastructura necesară exprimării și manifestării specifice; 

 sprijinirea promovării vizibilității grupurilor minorităților etnice și a realizărilor acestora. 

 

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 minorităților etnice din 

mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia romă. 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Complementaritatea cu măsura M6.4 este definită 

de destinația tipului de infrastructură (exclusiv socială) și de natura și tipul beneficiarilor 

indirecți, aparținând exclusiv grupurilor marginalizate. În cazul măsurii M6.3, tipul de intervenție, 

investițiile în principal în infrastructură și natura beneficiarilor direcți și indirecți, realizează 

delimitarea complementarității cu măsura M6.5 dedicată exclusiv acțiunilor de integrare a 

minorităților etnice, inclusiv etnia romă. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M6.5 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 integrare socială și culturală le aduc și contribuie la 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 minoritățile etnice în scopul multiplicării efectului produs de acestea și 

a creșterii șanselor de integrare economică și socială sustenabilă pentru populația de alte etnii, in 

special de etnie romă. 

 

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. 

 

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 

 Comune; 

 Asociații și fundații. 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

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

 

• Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate 

 

6.Tipuri de acţiuni eligibile  

 

 Organizare de evenimente ocazionate de sărbători sau obiceiuri și tradiții; 

 Achiziționarea de costume tradiționale, instrumente muzicale, scenă, instalații de 

sonorizare și lumini, corturi de evenimente (inclusiv dotarea acestora); 

 Achiziționarea sau producerea de materiale specifice în scopul promovării; 

 Organizarea de ateliere de transmitere a tradițiilor și meșteșugurilor; 

 Organizare de zile deschise în producerea de produse tradiționale, artizanale și 

meșteșugărești; 

 Producerea și distribuirea de materiale informative și de promovare; 

 Servicii de formare/calificare; 

 Servicii de consiliere si integrare socio-profesionala; 

 

 

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: 

 achiziționarea de echipamente; 

 achiziționarea de costume tradiționale, instrumente muzicale, scenă, instalații de 

sonorizare și lumini, corturi de evenimente (inclusiv dotarea acestora); 

 achiziționare de rechizite; 

 plata experților; 

 transport; 

 organizarea activităților; 

 realizare de materiale informative și promoționale;  

 alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului 

 

8. Criterii de selecţie 

 caracterul etnic al beneficiarilor, cu prioritate pentru populația de etnie romă 

 numărul populației țintă;  

 

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. 
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10. Indicatori de monitorizare  

 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare Valoare 

6B 

Populația netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

80 

6B 
Număr de locuri de muncă nou 

create 
0 

 

 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 

Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea minorităților etnice din mediul rural bazat pe 

moștenirea culturală, tradiții, obiceiuri, specificități și meșteșuguri sau produse artizanale și 

culturale ale acestora, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din etnia romă. 
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