
Denumire Masură Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea 

Ceahlău prin educaţie 

Codul Măsurii M 4 / 6B 

Tipul Măsurii x Investiţii    Servicii           Sprijin Forfetar 

1.Descrierea generală a Măsurii 

Masura contribuie la integrarea comunităţii rrome, în special copii, existente pe teritoriul 

microregiunii Ceahlău. Integrarea comunităţii rrome reprezintă pe lângă componenta socială şi o 

responsabilitate a comunităţilor locale şi implicit a G.A.L. Ceahlău, care, prin scopul său 

principal, şi anume rezolvarea problemelor comunităţii pornind de jos în sus, işi poate aduce 

aportul la îmbunătăţirea situaţiei cetaţenilor români de etnie rroma din teritoriul microregiunii. 

Având în vedere că educaţia constituie unul din mijloacele prioritare destinate combaterii 

sărăciei  în care se află o mare parte a etniei rrome, Măsura, işi propune sa finanţeze proiecte de 

servicii de educare a copiilor rromi de vârsta preşcolara şi şcolara în cadrul unor tabere tematice. 

Taberele se vor adresa exclusiv copiilor de etnie rroma şi vor aborda teme adaptate vârstei şi 

nevoilor grupului ţintă, respectiv igiena, educaţia civică, protecţia mediului înconjurator, 

dezvoltare de abilităţi. 

Măsura va contribui la incluziunea prin educare a copiilor rromi, la creşterea accesului la 

programe educaţional-culturale, la combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar în rândul 

etniei rrome. 

Obiectivele de 

dezvoltare rurală 

(conform Reg. UE 

1305/2013, art. 4) 

Obiectiv 3  Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 

locuri de muncă  

Obiectivele specifice ale 

Măsurii 

Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea calităţii vieţii a 

comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU prin  promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei şi a oricarei discrimînari. 

Obiective specifice: 

1.Facilitarea accesului etniei rrome la educaţie 

2.Creşterea sanselor de integrarea a copiilor rromi preşcolari în 

şistemul educational 

3.Combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar prin 

conştientizarea în rândul copiilor de etniei rrome a importanţei 

educaţiei în dezvoltarea personală şi încluziunea în societate 

Contribuţia la 

Prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5 din 

Reg. UE 1305/2013 

P6 Încurajarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele prevăzute în 

Reg. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg. 1305/2013 

Contribuţia la domeniile 

de intervenţie Măsurii 

19.2 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele transversale 

Mediu, climă şi inovare 



ale Reg. UE 1305/2013 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

- 

 Sinergia dintre măsurile 

propuse prin SDL 

M1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER  din 

GAL Ceahlău; 

M 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de 

bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării 

microregiunii Ceahlău; 

M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului 

la servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău 

(Centre comunitare multifuncţionale); 

M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic  şi protejarea 

moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL 

Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului; 

M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea 

Ceahlău. 

M10/6B Imbunătăţirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 

a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice şi în sectorul privat din microregiunea Ceahlău 

Valoarea adaugată a 

Măsurii 

Organizarea taberelor/centrelor comunitare destinate copiilor de 

etnie rroma pe teme de igienă, educaţie preşcolară şi şcolară, 

protecţia mediului înconjurător, dezvoltare de abilităţi îi va ajuta pe 

aceştia sa obţină o serie de aptitudini  care să le permită ulterior să ia 

parte şi să se implice la activităţile şcolare , precum şi să fie mai uşor 

integraţi în clase.  

Astfel se urmăreşte integrarea copiilor rromi în cerinţele educaţionale 

şi, în subsidiar, combaterea absenteismului şi abandonului şcolii, pe 

care o consideră un mediu neatractiv şi greu de înţeles. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

1.1 Legislaţia europeană: 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013  

1.2 Legislaţia Naţională 

Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile vizate 

Beneficiari direcţi 

(aplicanţi) 

Entităţi private:  

 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare 

 Întreprinderi sociale  

 GAL Ceahlău 

Beneficiari indirecţi 

(grup ţintă) 

 Copiii români de etnie rroma 

 

Tip de sprijin  (conf. 

Art. 67 din Reg. UE 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 



1303/2013) Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf 

cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013. 

Acţiuni eligibile Pentru proiecte de Investiţii: 

- Infiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea taberelor comunitare, 

centrelor comunitare pentru copii, pentru desfasurarea de activitati 

de educatie, informare si crestere a constientizarii probblemelor 

legate de igiena, protectia mediului inconjurator,  sportive si alte 

activitati recreative; crearea de ateliere de creatie (pictura, dansuri, 

cantat instrumente muzicale, etc)  

-  

Acţiuni neeligibie Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor 

care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic; 

TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil. 

Condiţii de eligibilitate -  Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău; 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili; 

-  ONG-ul să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL  Ceahlău; 

- Dovada apartenentei la grupul tinta a copiilor de etnie rroma, in 

proportie de 100%, in etapa de depunere a proiectului 

- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de 

acţiuni prevăzute prin Masură. 

 In cadrul infrastructurii create prin proiectul de investitii, se va 

desfasura cel putin una din activitatile urmatoare: 

        - activități de informare și creștere a conștientizării problemelor 

legate de igienă, protecția mediului înconjurător;sportive si alte 

activitati recreative 

        - ateliere de creație (pictură, dansuri, cântat la instrumente 

muzicale, etc.) 

- Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa 

investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată, precizand 

sursa de finantare.  

- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele 

SAPARD/FEADR; 

- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, 

dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este 

reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale 

şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea 

definitivă a instanţei de judecată; 

Criterii de selecţie - Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii 

Ceahlău şi să deserveasca mai multe UAT-uri din teritoriu; 

- Proiecte cu impact micro-regional;  

- Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 

investiţie similară; 

- Proiectul propune soluţii inovative pentru atingerea 

obiectivelor propuse; 



- Proiecte care deservesc comunităţi de etnie rroma cu o 

populaţie cât mai mare . 

Sume aplicabile şi rate 

de sprijin 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru investitii negeneratoare de venituri si nu 

va depasi 70.000 euro/proiect. 

Pentru investitiile generatoare de venituri, intensitatea sprijinului 

public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile si 

nu va depasi 70.000 euro/proiect 

Îndicatori de 

monitorizare 

Numărul copiilor care participă la acţiunile proiectului; 

Numarul copiilor care au abandonat scoala sau se afla in risc de 

abandon, s-au intors intr-o forma de invatamant ca urmare a 

participarii la activitatile desfasurate. 

 


