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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

Fişa de măsură “Tradiţii” 

 
Titlu măsură: Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor 
comunităţi etnice din Ţinutul Haiducilor 
Cod măsură: 6–M6.2.b/6A 
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR 
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și 
a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la 
obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

La momentul de față, patrimoniul cultural imaterial al comunităţilor 
etnice din GAL se pierde sub acţiunea implacabilă a modernismului. Folcorul, 
sub toate formele sale (muzică, joc, cântec, costume populare tradiţionale) 
dispare din sate care se transformă, încetul cu încetul, în spaţii periurbane. 
Locul său este luat de acte pseudo—artistice, comerciale şi cu viaţă scurtă, care 
nu mai păstrează specificul local şi sunt de o calitate discutabilă. 

În acest context, măsura vine în întâmpinarea comunităţilor etnice din 

GAL Ţinutul Haiducilor, pe care le încurajează să îşi păstreze identitatea 
specifică prin înfiinţarea unor ateliere de creaţie vestimentară populară şi a 
unor ansambluri folclorice tradiţionale.  

Măsura contribuie, totodată, la relansarea turismului în comunităţile 
vizate – structurile sprijinite pot oferi cosutme tradiţionale (ca artizanat şi 
suveniruri locale), respectiv spectacole şi seri tradiţionale, care pot completa 
oferta agroturistică a structurilor de cazare înfiinţate prin măsura 6– M6.2.a/6A 
―Investiţii în activităţi neagricole‖. 

Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând păstrarea identităţii 
culturale şi a diversităţii etnice a Ţinutului Haiducilor). Măsura contribuie, în 
acest fel, la soluționarea problemelor P10, P11 și P14 identificate în analiza 
diagnostic; ea reduce unele dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la 
secțiunile ―Turism și meșteșuguri; patrimoniu cultural‖ şi ―Organizare 
instituţională şi socială‖: 
o Insuficienta valorificare economică a tradiţiilor şi folclorului, ca resursă turistică; 

o Distrugerea patrimoniului cultural imaterial, prin pierderea tradiţiilor şi 

folclorului cu specific local. 

Măsura valorifică unele dintre punctele tari identificate în analiza SWOT 
la secţiunile ―Populaţie‖ şi ―Turism și meșteșuguri; patrimoniu cultural‖ – 
respectiv: 
o Existența unor meșteșuguri și ocupații tradiționale, păstrate din vechime; 

o Diversitatea etnică - în teritoriul GAL-ului trăind, în armonie cu românii, maghiari 

și romi. 
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Măsura contribuie, în acest fel, la atingerea obiectivelor O10, O11 şi O14 
din Strategia de dezvoltare locală. 
 
Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la 
obiectivele transversale și complementaritatea cu alte măsuri din Strategia 
de dezvoltare locală 
 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

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

locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii:  

o Păstrarea identităţii locale a etniilor din GAL Ţinutul Haiducilor; 

o Crearea oportunităţilor de ocupare pentru grupuri vulnerabile; 

o Creşterea atractivităţii turistice a ofertei de turism rural a teritoriului; 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 

dezvoltare economică în zonele rurale 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 6A Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

o Inovare: în cadrul atelierelor de creaţie vestimentară populară, dar şi al 

ansamblurilor folclorice, măsura va stimula atât reproducerea fidelă a portului şi 

folclorului din vechime, cât şi creaţia autentică, inovatoare. În acest fel, se doreşte 

o apropiere a moştenirii etnofolclorice de prezent, pentru a facilita redescoperirea 

acesteia de către localnici şi turişti deopotrivă. 

o Mediu şi climă: atelierele de creaţie vestimentară vor propune variante ale 

costumelor populare adaptate noilor condiţii climatice (de exemplu, haine din in şi 

cânepă, care permit aerisirea adecvată a corpului în zilele foarte călduroase). În 

acest fel se va reduce nevoia de aer condiţionat. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

o Nu e cazul.  

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A ―Investiţii în activităţi neagricole‖,        

7–M7.2.a/6B ―Servicii sociale integrate‖, 7–M7.3.a/6C ―Infrastructură broadband‖, 

7–M7.5.a/6B ―Infrastructură turistică mică‖ şi 16–M16.7.a/6B ―Strategie de 

branding‖, toate contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează 

valoare prin: 
 Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;  

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, 

cultural și natural; 
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 Dezvoltarea identității locale.  

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-
valoare, contribuind la crearea de oportunităţi de antreprenoriat şi ocupare 
pentru persoanele aparţinând grupurilor defavorizate, la păstrarea identităţii 
locale a minorităţilor etnice din GAL Ţinutul Haiducilor şi la creşterea 
atractivităţii ofertelor agroturistice ale teritoriului. Măsura adaugă valoare mai 
ales la nivelul comunităţii rome, ale cărei proiecte sunt prioritare pentru 

finanţare. Ca atare, măsura ―Tradiţii‖ este extrem de relevantă pentru Strategia 
de dezvoltare locală, fiind o etapă esenţială atât pe ramura ―Agroturism‖ din 
circuitul integrat ―Agricultură şi agroturism‖, cât şi ca măsură pentru sprijinirea 
grupurilor vulnerabile. 

Măsura se diferenţiază de sub-măsura similară din PNDR şi are caracter 
inovator prin fixarea unor criterii de eligibilitate și de selecție specifice 
teritoriului atât la nivelul acţiunilor eligibile (vezi punctul 6), cât şi al 
beneficiarilor direcţi (vezi punctele 4 şi 8). 
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
 R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 215/2014; R (UE) nr. 

1305/2013; R (UE) nr. 807/2014; R (UE) nr. 808/2014 

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; Directiva Consiliului Uniunii 

Europene nr. 2000/78/CE; 

 Legea nr. 30/1994; Legea nr. 33/1995; Legea nr. 76/2002; Legea nr. 116/2002; 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000; Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002; Hotărârea 

Guvernului nr. 1071/2013. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 Beneficiari direcţi: 

o Locuitori din mediul rural al Ţinutului Haiducilor care își diversifică (pentru prima 

dată) activitatea, prin înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de cooperative 

meșteșugărești, întreprinderi sociale de inserţie, IMM-uri şi micro-întreprinderi 

activând în domeniile ―Activităţi de creaţie şi interpretare artistică‖ (coduri CAEN 

9001-9003) şi ―Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din 

blană‖ (coduri CAEN 1411-1419); 

o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

demararea, în spațiul rural, a unei afaceri în domeniile ―Activităţi de creaţie şi 

interpretare artistică‖ (coduri CAEN 9001-9003) şi ―Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană‖ (coduri CAEN 1411-1419) – şi care 

solicită finanţare pentru activităţi pe care pe care nu le-au mai efectuat până la 

data aplicării pentru sprijin; 

o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației 

de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat 

activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 Beneficiari indirecţi: 

o Comunităţile etnice în cadrul cărora se implementează proiectele (prioritar, 
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comunităţile de etnie romă). 

 
5. Tip de sprijin 
 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități 

non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Domeniile de activitate acoperite în cadrul măsurii sunt:  
 ―Activităţi de creaţie şi interpretare artistică‖ (coduri CAEN 9001-9003) 

 ―Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană‖ (coduri 

CAEN 1411-1419). 

Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  
 în cazul atelierelor de creaţie populară: construcţia, modernizarea sau achiziţia de 

spaţii pentru realizarea activităţilor, achiziţia de echipamente şi software 

identificate ca necesare în documentația tehnico-economică a proiectului;  

 în cazul ansamblurilor folclorice: dotarea cu costume, instrumente tradiţionale, alte 

elemente de recuzită, staţii de sonorizare moderne, alte echipamente şi software 

identificate ca necesare în documentația tehnico-economică a proiectului (inclusiv 

mijloace de transport pentru deplasarea la spectacole şi festivaluri). 

Acţiuni neeligibile: Investiţii în alte activităţi decât cele prevăzute la codurile 
CAEN 9001-9003 şi 1411-1419); investiţii care nu respectă specificul etnofolcloric 
tradiţional, local. 

 

7. Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 Proiectul trebuie să se încadreze în activitățile sprijinite prin măsură; 

 Sediul social trebuie să fie situat în spațiul rural, pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

 

 Costuri eligibile: 

o Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 

cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital 

de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 Alte angajamente: Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul 

face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau 

prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de 

plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri). 

 

8. Criterii de selecție: 
 Selecția proiectelor va fi organizată pe baza următoarelor principii: 
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o Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu un buget anual 

predefinit, cu selecţie lunară/trimestrială; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai 

ridicat. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Cooperativele meșteșugărești, întreprinderile sociale de inserţie, IMM-urile şi 

microîntreprinderile înfiinţate de reprezentanţi ai comunităţii rome şi/sau care 

angajează cel puțin o persoană de etnie romă; 

o Cooperativele meșteșugărești, întreprinderile sociale de inserţie, IMM-urile şi 

microîntreprinderile ai căror patroni/membri au participat la cursuri de formare în 

cadrul măsurii 1–M1.1.a/1A ―Ţărani lideri‖. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 Contribuţia publică nerambursabilă este de 80.000 Euro. Finanţarea pentru un 

proiect este de minim 10.000 Euro şi maxim 30.000 Euro pentru un proiect. Numărul 

de proiecte estimate a se finanţa este de minim 3 şi maxim 8. Rata sprijinului este de 

100%; 

 Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranşe astfel: 

o 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

o 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

 Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include 

controlul implementării corecte, precum și plata ultimei tranșe. În cazul 

neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

10. Indicatori de monitorizare 
 Indicator: Număr de cooperative meşteşugăreşti, întreprinderi sociale de inserţie, 

IMM-uri şi micro-întreprinderi nou înființate / care îşi diversifică (pentru prima dată) 

activitatea în domeniul cod CAEN 9001-9003 sau cod CAEN 1411-1419 - minim 3; 

 Indicatorul specific LEADER: Crearea de locuri de muncă -  minim 3, din care locuri 

de muncă pentru persoane de etnie romă: minim 1. 

 


