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Cadrul de politici publice  
 -atât PAC 2014-2020 cât și PNDR 2014-2020 (PNDR) au în vedere 
promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale.  

  

 -una din prioritățile de politici publice pentru Grupurile de Acțiune 
Locală (axa LEADER) în actuala perioadă de programare a fondurilor 
europene o reprezintă incluziunea socio-economică a grupurilor 
vulnerabile prin intermediul unor proiecte integrate (servicii sociale, 
medicale, educaționale, de ocupare, în domeniul locuirii, a combaterii 
discriminării etc), care se vor finanța multi-fond (PNDR+POCU) 

  



Cercetare strategiile GAL-urilor 

 Cercetarea s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie 2017 și a vizat 
toate Grupurile de Acțiune Locală (GAL) de pe teritoriul României. 

 Studiul și-a propus sa colecteze informații despre felul în care Grupurile 
de Acțiune Locală și-au propus să sprijine persoanele aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile dezavantajate din zona 
rurală 

 În total, au fost trimise invitații de completare a chestionarului la 239 de 
GAL-uri. Dintre acestea, au răspuns întrebărilor 152 de GAL-uri 
(aproximativ 64% dintre ele). 



Rezultate pe scurt 

 - Aproximativ 72% dintre GAL-uri au în strategiile de dezvoltare locală și 
măsură de sprijin pentru grupuri vulnerabile 

 - Serviciile sociale/ medicale se regăsesc ca măsură de sprijin în 68 
(62%) dintre GAL-uri, măsuri care privesc formarea profesională, 
antreprenoriat, accesul pe piața muncii în aproximativ o treime dintre 
GAL-uri, iar păstrarea tradițiilor, meșteșugurilor va fi finanțată printr-o 
măsură de sprijin de un sfert din GAL-uri. 

 - Beneficiarii acestor măsuri sunt de cele mai multe ori ONG-urile și 
autoritățile publice. 



Ați inclus în strategia GAL-ului măsura / măsuri de 
sprijin/integrare a grupurilor vulnerabile? 
N=152 de GALuri, (răspuns unic) 

Nu; 42; 28% 

Da; 110; 72% 



În ce constă această măsură de sprijin? 
N=152 de GALuri, (răspuns multiplu) 
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Cine pot fi beneficiarii măsurii/ măsurilor? 
N=152 GALuri, (răspuns multiplu) 

14 GAluri 

[VALUE] GALuri 

[VALUE] GALuri 

[VALUE] GALuri 

0 20 40 60 80 100 120

Altele

Entități economice 

Autorități locale 

ONGuri

Unități de cult: 7 GALuri 
GAL-uri (în cazul în care nu există alți 

solicitanți): 8 GAL-uri 
Composesorate: 1 GAL 



 
 

Exemple de abordări și proiecte de integrare a 
grupurilor vulnerabile prix axa LEADER din alte 

state UE (2007-2013) (I) 

 -în Polonia, în pregătirea ghidurilor de apeluri destinate comunității roma, membrii 
acesteia au participat la consultări, împreună cu ONG-urile pentru definitivarea 
criteriilor de selecție pentru proiecte; 

  

 -Spania a creat un grup interministerial de discuție între autoritățile de 
management ce coordonează ESF, ERDF și EAFRD și Punctul Național de Contact 
pentru Roma pentru o abordare comprehensivă a noii programării; 

  

 -În regiunea Zala din Ungaria, au fost create centre de resurse pentru dezvoltarea 
locurilor de muncă, cu ajutorul asociațiilor, ONG-urilor și a altor stakeholderi din 
regiune. Prin intermediul acestora, romii din regiune au avut acces la training-uri și 
sesiuni de consultare  pentru planificarea și crearea unei afaceri. Rezultatul a 
constat în crearea a cinci cooperative sociale și îmbunătățirea activității a altor trei 
cooperative deja existente; 

  



 
 

Exemple de abordări și proiecte de integrare a 
grupurilor vulnerabile prix axa LEADER din alte 

state UE (2007-2013)(II) 
 -Ungaria a finanțat un program de training pentru persoane de etnie roma, pentru a le 
capacita în a depune proiecte pe axa LEADER; 

  

 -Italia a finanțat din FSE programul ”Promovarea instrumentelor de incluziune socială și 
luptă împotriva discriminării etniilor Roma, Sinti și Camminanti”, cu scopul de a le 
facilita participarea acestor minorități în procesele de dezvoltare economică și socială 
finanțate prin politica de coeziune în regiunile Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia și 
Puglia; 

  

 -în Scoția, în cadrul GAL-ului Okney, un ONG a implementat un proiect de consiliere și 
orientare în carieră 1 la 1, beneficiari fiind tineri dezavantajați din comunitate 

  

 -tot în Scoția, o întreprindere socială, Clydeside Community Initiatives (CCI) a primit 
finanțare prin intermediul GAL-ului pt a oferi educație vocațională în domeniul agricol 
adulților cu probleme de sănătate mentală; 

  



 
 

Exemple de abordări și proiecte de integrare a 
grupurilor vulnerabile prix axa LEADER din alte 

state UE (2007-2013)(III) 
 -ferma socială (care farm) Future Roots, finanțată prin intermediul GAL-ului Dorset, UK 

 -grupul țintă: tineri cu probleme psihice și tulburări de comportament, care deprind 
skill-uri soft (munca în echipă, comunicare, rezolvarea problemelor, planificare), dar 
și abilități practice în agricultură. 

 http://www.futureroots.net 
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