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Denumirea masurii: Infrastructură pentru integrarea minoritatilor locale 
CODUL Masurii - M4/6B 
Tipul masurii: 
X INVESTITII 
□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, ta domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a compiementaritatii cu alte masuri din SDL 

Structura etnica a populatiei de pe teritoriul GAL Valea AmpoiuLui-Valea Muresului in baza 
recesamantului populatiei din 2011 este reprezentata in majoritate de romani 94,05/0, 
celelalte etnii au o cifra si o proportie mica, spre exemplu romi 619 locuitori -1,71%, maghiari 
97 de locuitori - 0,27%, germani 28 locuitori/ 0,08%, alte minoritati si nedeclarati 3,96%. 
Comunitatile de pe teritoriul GAL-lui care cuprind minoritati etnice sunt: Zlatna (romi 344, 
maghiari 30), Almasu Mare (romi 6), Blandiana (romi 16), Metes (maghiari 8, romi 6), Pianu 
(maghiari 3, germani 10), Sasciori (maghiari 7, romi 31),Sibot (romi 70), Vintu de Jos (maghiari 46, 
romi 81, germani 4), Romos (maghiari 3, romi 55, germani 12). 
In realitate numarul cetatemlor de etnie roma este mult mai mare, dar acestia nu s-au declarat 
cu ocazia recesamantului. 

Infrastructura de baza precara si serviciile de baza neadecvate constituie principalul 
element care mentine decalajul accentuat dintre zonele unde predomina cetateni de etnie 
roma si restul teritoriului. Acestea reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a 
dezvoltarii zonelor cu minoritati in special zonele unde predomina minoritatea roma. Desi 
autoritatile pulbice locale au facut si fac eforturi pentru a nu face discriminare intre cetateni 
mai sunt zone unde infrastructura este mai putin dezvoltata, in unele zone exista 
infrastructura de apa dar nu exista drumuri asfaltate si/sau balastate (strazile si/sau utitele 
unde sunt situate locuintele minoritati rome), iar in alte zone exista drumuri dar nu exista apa. 
Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comum'tatii rome din teritoriul GAL . 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazut 
in Reg. (LJE) nr. 1305/2013,la art. 4 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: Îmbunatatirea conditiilor de viata pentru 
minoritatea roma, prin accesul la infrastructura. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice 
in zonele rurale. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

Masura Contribuie la Domeniul de intervenfie: 6B - Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale; 

Masura contribuie la obiectivele transversale în conformitate cu art. 5, Reg. (UE)nr. 

1305/2013): Inovare 

O infrastructura imbunatatita permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza 
spiritul antreprenorial si inovator chiar si in randul cetatenilor de etnie roma. Acordarea de 
sprijin dezvoltarii  infrastructurii de baza, in special,  a celei rutiere,  a 



sistemului de alimentare cu apa si canalizare, este esential pentru dezvoltarea 
comunitatilor de romi. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementary cu : M1/6B" 
Servicii de baza pentru economia si populatia rurala" si M5/6B "Dezvoltarea infrastructure 
sociala destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" in contextul adresarii unor 
beneficiari directi comuni si indirecti cu precadere insa membrii ai grupurilor vulnerable, 
marginalizate sau cu nevoi specifice. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarele masuri 
propuse in cadrul SDL : M1/6B "Servicii de baza pentru economia si populatia rurala" si 
M5/6B"Infrastructure sociala destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" 
deoarece contribuie la realizarea prioritati P6 din Reg. UE 1305/2013. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Acoperirea teritoriala din punct de vedere al tipurilor de actiuni si al potentialilor 
beneficiari, inclusiv a facilitarii accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de alta parte 
asigurarea unui sistem eficient de implementare care sa conduca la o buna administrare si in final 
la o dezvoltare echilibrata si durabila. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislate UE:Directiva 2000/60/CE; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 
1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013 ; R (CE) nr. 1083/2006; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014 
; R (UE) Nr. 1305/2013; Directica Consiliului Uniuni Europene nr 2000/43/CE; 

Legislație Națională 

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 ; Legea nr. 1/2011; Hotararea Guvernului nr. 866/2008; Legea 
nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Ordinul nr. 2260 din 
18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. Hg 383/2015; Legea 116/2002; 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 

Beneficiari directi 
Unitatile administrativ teritoriale(Comuna, sau Oras) de pe teritoriul GAL care au ca populatie 
stabila minoritati in special minoritate roma declarata sau nu in cadrul recesamantului din 
2011; In cazul minoritatii rome nedeclarata la Recesamantul populatiei si locuintelor 2011 
se pot utiliza si date furnizate de alte institutii publice (prefectura, primarie, directia de 
asistenta sociala si protectie a copilului, inspectorate scolare judetene, directia de educatie din 
cadrul primariilor, etc.) 

Beneficiarii indirecți: 

Populatia locala, membrii grupurilor marginalizate (in special minoritatea roma) ONG-uri   care 
doresc sa contribuie la dezvoltarea acestor grupuri marginalizate din teritoriu GAL prin 
proiecte depuse pe alte linii de finantare. 

5. Tip de sprijin 
In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 
Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si 
art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze în maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad construcții - montaj si in limita a 5% 
pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. 



 

Costurre generate ocazionate de proiect vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Actiuni eligibiie: prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii in 
infrastructure pentru minoritatea roma realizate in teritoriul GAL VA-VM astfel : 

- Înfiintarea si/sau extinderea reteiei publice de iluminat din energie regenerabila si sau 
conventională; 
- Constructia sau reconstructia de facilitati de ingrijire si educationale;  
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea reteiei de drumuri(strazite si/sau ulitele 
unde sunt situate locuintele minoritati rome). 
- Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata pentru minoritatea roma(cu precadere 
in   zonele unde restul cetatenilor din localitate au acces la aceasta infrastructură). 

Neeligibile 
Contributia in natura;  
Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 
Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie. 
Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand"; 

7. Conditii de eligibilitate 

Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
Solicitantul nu trebuie sa fie in insolvents sau in incapacitate de plata; 
Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada 
de minim 5 ani, de la ultima plata;  
Solicitantul trebuie sa aiba in vedere evitarea segregarii 
Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura;  
Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL, in zonele cu minoritate roma; 
Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General 
Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile 
aprobate pentru apa/apa uzata. 

8. Criterii de selectie 

Principiul prioritizarii tipului de investitii 
Proiecte cu impact micro-regional; 
Proiectele care vizeaza colective de tineri 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 
49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna 
utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile 
Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru 
acesta masura. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-
uri care sunt negeneratoare de venit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apa uzata, 
sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303 

10. Indicatori de monitorizare 



Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: aproximativ 200 
locuitori de etnie roma; 
Numar de UAT in cadrul careia se fac investitiile: minim 1 UAT; 
Cheltuieli publice: 62.500 euro; 

 


