
Munţii Măcinului – Dunărea Veche, 
un teritoriu Leader

Teritoriul Munţii Măcinului – Dunărea Veche este situat în sud-estul României, în
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Dobrogea, în nord-vestul judeţului Tulcea. 
Geogra�c se încadrează în Podişul Dobrogei de Nord, cunoscut şi sub denumirea
 de Orogenul Nord Dobrogean, la graniţa vestică a teritoriului a�ându-se 
Dunărea Veche - Braţul Măcin. Teritoriul cuprinde 16 comune din judeţul Tulcea 
Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanţu, Hamcearca, Horia,
Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia şi 
Valea Teilor, cu un număr de 34645 locuitori şi o densitate medie de 22,50
locuitori/km�. Suprafaţa totală a teritoriului este de 1539,83km�, reprezentând
aproximativ 18% din suprafaţă totală a judeţului.

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare aferente Strategiei de 
Dezvoltare Locală G.A.L. Munţii Măcinului – Dunărea Veche”, implementat de Asociaţia G.A.L. Munţii Măcinului - Dunărea 
Veche, Contractul de finanţare subsecvent nr.1 C19401124011623818857/17.11.2016, finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, Sub-măsura 19.4 - ”Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”
Publicat: Martie 2017
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Criterii de selectie GAL: 
· Proiecte care cuprinde actiuni dedicate pentru 
min. 3 minoritati etnice din teritoriu, dintre care cel 
putin una este minoritatea roma; 
· Parteneriate care pun la dispozitia proiectului in 
mod gratuit spatii/cladiri pentru amenajare ca muzee 
etnografice/centre mestesugaresti demonstrative etc 
pentru o perioada mai mare de 10 ani; Proiecte care 
sustin actiunile dezvoltate si promovate in cadrul 
proiectului (gen festivalul inter-etnic) si dupa 
incetarea finantarii europene.

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in 
Ghidul Solicitantului si  vor avea in vedere 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 
u r m a r i n d  s a  a s i g u r e  t r a t a m e n t u l  e g a l  a l 
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor 
f i n a n c i a r e  s i  d i r e c t i o n a r e a  m a s u r i l o r  i n 
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de 
dezvoltare rurala.

Sume aplicabile si rata sprijinului:
Valoarea maxima a sprijinului este de 50.000 de 
euro/proiect.
Intensitatea sprijinului este de:
· 100% pentru investitii negeneratoare de venit
· 100% pentru investitii generatoare de venit cu 
utilitate publica.

Indicatori de monitorizare:
P o p u l a t i a  n e t a  c a r e  b e n e f i c i a z a  d e 
servicii/infrastructuri imbunatatite: min.  500 
persoane (apartinand minoritatilor locale)
Indicatori Leader:
· Numarul actiunilorculturale integrate pentru 
integrarea minoritatilor locale implementate:1
·  Numarul minoritatilor beneficiare ale actiunilor de 
integrare: min 3
Cheltuiala publica totala: 50.000 euro + 15.000 
euro bonus calitate.

Masura M10/6B - Pastrarea si afirmarea
culturii, limbii si identitatii minoritatiilor

din teritoriul
Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Pentru informaţii suplimentare despre
GAL MUNŢII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE, contactaţi-ne:
ASOCIAŢIA GAL MUNŢII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE
Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Şcolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA, 
CP 827045
Telefon: 0746.290.266, 0742.246.827, 0742.246.828, 
0742.246.824
E-mail: office@aspir-leader.ro; office@galmuntiimacinului.ro
Website: www.galmuntiimacinului.ro

PROIECT FINANŢAT DE
UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
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Masura M10/6B - Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si 
identitatii minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - 
Dunarea Veche 

Descrierea generala a masurii:
La nivelul celor 16 comune ale teritoriului Muntii Macinului-
Dunarea Veche se inregistreaza, conform  statisticii INS 
"Populatia stabila dupa etnie  - judete, municipii, orase, 
comune", 6 minoritati nationale (rusi-lipoveni - 2072 locuitori, 
greci - 898 locuitori, romi - 342 locuitori, turci - 57 locuitori, 
ucraineni - 27 locuitori, maghiari -  3 locuitori), la care se adauga 
grupurile etnice informale (comunitatile istorice romanesti), 
reprezentative pentru aceasta zona, respectiv aromanii si 
meglenoromanii.
Masura ”Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii 
minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche” 
isi propune finantarea actiunilor integrate care asigurarea 
incluziunea socio-culturala a locuitorilor teritoriului apartinând 
minoritatilor. Plus valoarea acestei masuri rezida si din 
promovarea teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche ca 
spatiu al multietnicitatii si multiculturalitatii, ca un tinut unde, 
de sute de ani, diferite etnii convietuiesc in pace. Promovarea 
este necesara si  contribuie la incubarea si dezvoltarea 
turismului in teritoriu. Astfel, integrarea culturala a minoritatilor 
asociata cu turismul devine un factor important al cresterii 
coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului-
Dunarea Veche.

Valoarea adaugata a masurii:
· prevenirea marginalizarii si integrarea culturala a 
minoritatilor;
· promovarea identitatii locale si culturale;
· pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;
· valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului;
· stimularea activitatilor turistice generatoare de venit in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche si implicit la 
cresterea competitivitatii economice a teritoriului;
· stimularea comercializarii serviciilor locale.

Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile: 
Actiuni imateriale : 
Tip de actiuni eligibile: 
- Initierea /dezvoltarea de parteneriate intre minoritatile din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche in vederea pastrarii 

si afirmarii culturii, limbii si identitatii proprii; 
- Dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului 
cultural al minoritatilor; 
- Conceperea si implementarea unor actiuni de sprijinire a 
exprimarii culturale a minoritatilor teritoriului, in scopul 
revigorarii, afirmarii si promovarii identitatii etnice (organizare 
seminarii, conferinte, atelire de lucru, festivaluri, concursuri, 
tabere tematice etc); 
- Actiuni de animare, promovare; 
- Realizare de studii si cercetari etc 
Actiuni materiale:  
- Achizitionarea de dotari (cort, scena mobila, sistem de 
sonorizare, sistem de inregistrare video, costume traditionale, 
instrumente muzicale etc) necesare derularii proiectului; 
- Lucrari de renovare/amenajare a spatiilor puse la dispozitia 
proiectului in mod gratuit pentru o perioada de minim 10 ani 
pentru infiintarea de muzee etnografice care sa reflecte istoria, 
cultura si traditia minoritatii respective, inclusiv centre 
mestesugaresti specifice etniilor din teritoriu, demonstrative; 
- Achizitionare de echipamente pentru expunerea si 
protectia patrimoniului etnic cultural (ex. vitrine, postamente, 
sisteme de alarma etc); 
- Transportul si masa participantilor; 
- Realizare de materiale de informare si promovare (pliante, 
ghidul minoritatilor etc).

Reprezinta cheltuieli eligibile cheltuielile de personal si 
cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a 
actiunii/proiectului cultural, care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:
- Sunt aferente exclusiv perioadei de realizare a actiunii 
/proiectului cultural; 
- Sunt justificate ca fiind oportune si necesare pentru 
realizarea actiunii/proiectului cultural; 
- Sunt angajate in cadrul proiectului si deservesc exclusiv 
proiectul (cheltuieli cu utilitatile -apa, gaz, curent etc.  aferente 
perioadei proiectului pentru spatiile inchiriate in acest scop; 
lucrari de adaptare a instalatiilor la tehnica specifica folosita 
exclusiv pentru proiect; cheltuieli de organizare (paza, 
protectie, ordine, salvare, P.S.I etc.) la locatiile in care se 
deruleaza evenimentele pentru perioada desfasurarii 
evenimentelor etc; 
- Reprezinta max. 20% din totalul finantarii nerambursabile 
acordate. 

Tipuri de actiuni neeligibile: 
- Achizitionarea de teren;
- Achizitionarea de cladiri.

Beneficiari direcţi: 
· Parteneriate/asocieri constituite din cel putin o entitate 
juridica (ONG sau alta forma juridica definita conform legislatiei 
in vigoare) care reprezinta interesele unei minoritati din 
teritoriul Muntii Macinului  si  un partener din categoriile de mai 
jos: 
- Organizatii neguvernamentale; 
- Autoritati publice locale; 
- Asociatii ale autoritatilor publice locale. 

Beneficiari indirecţi: 
· Populatia minoritara a teritoriului; 
· Populatia locala majoritara; 
· Turistii; 
· Intreprinderile locale;
· Structurile de cazare. 

Conditii de eligibilitate: 
· Solicitantul este un parteneriat format din minim doua 
entitati juridice, conform descrierii de la pct 4, dintre care cel 
putin una reprezinta interesele unei minoritati etnice din 
teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; 
· Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 
· Solicitantul va depune un acord de cooperare/parteneriat 
care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu 
perioada pentru care se acorda finantarea; 
· Solicitantul va prezinta un plan de actiune pentru atingerea 
obiectivelor masurii, respectiv integrarea culturala a 
minoritatilor teritoriului;
· In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea de 
muzee/expozitii etnografice, solicitantul va depune un 
angajament prin care va obtine pana la rambursarea cererii 
finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, 
conform Legii muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003,
· In cazul manifestarilor artistice, Solicitantul va prezinta un 
Aviz din partea Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si 
Patrimoniu Cultural privind incadrarea actiunilor in Patrimoniul 
Cultural Imobil al minoritatii  respective; 
· Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o 
perioada de maxim  3 ani;
· Proiectul propus de parteneriat trebuie sa fie prevazut intr-o 
strategie locala.


