
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: 
· Solicitantii care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investitie similara; Proiectele care 
promoveaza investitii care au inclusa o componenta 
de mediu; 
· Proiecte care deservesc mai mult de o localitate; 
· Proiecte depuse in parteneriat;
· Proiecte care promoveaza investitii in infrastructura 
de valorificare a produselor locale; 
· Proiecte care se incadreaza intr-o strategie de 
dezvoltare locala, judeteana, regionala, LEADER; 
Proiectele care promoveaza actiuni inovative (solutii 
noi/inovative la probleme vechi).

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in 
Ghidul  S olicita ntului  si  vor avea in ve dere 
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:
Intensitatea sprijinului este stabilita astfel :
- 100% pentru investitii negeneratoare de venit;
- 100% pentru investitii generatoare de venit cu 
utilitate publica;
Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public 
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 
pâna la 100%, fara a depasi valoarea maxima de 
100.000 Euro.

Indicatori de monitorizare:
Populatie neta care beneficiaza de ser vici i/ 
infrastructuri imbunatatite: min. 7.500 persoane
Indicatori Leader:
· Numar de infrastructuri publice imbunatatite/ 
proiecte finantate: 5
·  Cheltuiala publica totala:  500.000 euro + 
388.425,31 euro bonus calitate

Masura M7/6B – "Cosul" serviciilor
de baza in 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
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Masura M7/6B – "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche

Descrierea generala a masurii:
Pornind de la analiza SWOT a teritoriului Muntii Macinulu - 
Dunarea Veche care releva o serie de lipsuri in ceea ce priveste 
infrastructura de baza a teritoriului si de la documentul ”Lista 
UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare”, conform caruia 14 
comune din cele 16 ale teritoriului se incadreaza in categoria de 
"zone sarace" - indicele de dezvoltare umana locala (IDUL), cu 
valori mai mici sau egale cu 55, indicele dezvoltarii umane 
reflectand realizarile obtinute prin mijloace umane primare in trei 
dimensiuni fundamentale: - o viata lunga si sanatoasa; - o 
educatie adecvata si un standard de viata decent (in corelatie cu 
factorii care contribuie la calitatea vietii, si anume bunastarea 
materiala, calitatea populatiei si calitatea sistemului social) si 
continuand cu conceptul de "Cos minim de consum lunar", 
introdus in România prin OUG nr. 217/2000 privind aprobarea 
cosului minim de consum lunar, in cadrul caruia sunt 
nominalizate o serie de servicii (apa, canal, salubritate, energie 
electrica, energie termica sau alte surse de energie, abonament 
radio-tv, telefon, transport de calatori, servicii medicale, impozite 
si taxe), Masura 7/6B "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche finanteaza infrastructura care sa 
asigure servicii de baza pentru locuitorii teritoriului Muntii 
Macinului - Dunarea Veche si, nu in ultimul rand, sa faciliteze 
accesul acestora la aceasta infrastructura. Astfel, in cosul 
serviciilor de baza, am identificat urmatoarele investitii cu impact 
esential in imbunatatirea calitatii vietii si in cresterea atractivitatii 
si interesului pentru teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche:
- modernizarea si extinderea infrastructurii fizice rurale de baza la 
scara mica (infratructura de drumuri, reteaua publica de 
alimentare cu apa si canalizare, reteaua de energie 
electrica/termica/gaz/ deseuri) care influenteaza in mod direct 
dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, 
crearea de oportunitati ocupationale;
- renovare/modernizare si extinderea infrastructurii scolara, 
medicale si sociale (gradinite, crese, scoli, centre sociale existente, 
dispensare, centre medico-sociale etc);
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de 
transport (statii asteptare calatori), infrastructura aferenta 
serviciilor publice de asigurare a sigurantei locuitorilor (sisteme 
de supraveghere (camere de supraveghere etc), serviciilor 
publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszapezire, 
intretinere spatii verzi, salubrizare etc); 
- infiintarea/ dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a 
produselor locale (piete agro-alimentare etc);

- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii 
recreationale pentru populatia teritoriului (parcuri, terenuri de 
sport, piste de biciclete, locuri de joaca copii si alte spatii/investitii 
publice de agrement);
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii legate de 
mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale 
(camine culturale si alte spatii de derulare a manifestarilor 
culturale destinate locuitorilor).
Masura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de 
declin socio–economic, la imbunatatirea nivelului de trai si la 
stoparea fenomenului de depopulare din teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche prin reducerea decalajelor majore 
dintre mediul rural si cel urban.

Valoarea adaugata a masurii:
Masura contribuie la:
· imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor teritoriului 
Muntii Macinului - Dunarea Veche;
· pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;
· valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului;
· atragerea de investitiilor in teritoriu;
· diminuarea tendintei de declin socio–economic;
· stoparea fenomenului de depopulare din teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche prin reducerea decalajelor majore de 
infrastructura dintre mediul rural si cel urban.
 
Tipuri de acţiuni eligibile: 
 Actiuni materiale : 
- infiintarea / extinderea infrastructurii rutiere de interes local;
- infiintarea / extinderea infrastructurii de apa/apa uzata;
- infiintarea, amenajarea, modernizare, dotare spatiilor publice 
recreationale (locuri de joaca copii, parcuri, terenuri de sport etc); 
- renovarea/modernizarea si extinderea infrastructurii scolare, 
medicale si sociale (gradinite, crese, scoli, centre sociale existente, 
dispensare, centre medico-sociale etc);
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de 
transport (statii asteptare calatori etc);
- renovarea cladirilor publice (ex.primarii), inclusiv investitii in 
sisteme de producere si furnizare de energie din surse 
regenerabile, amenajari de parcari publice, spatii afisaj informatii 
publice etc;
- infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii aferente 
serviciilor publice de asigurare a sigurantei locuitorilor (sisteme 
de supraveghere (camere de supraveghere etc);
- achizitionare echimente/utilaje utilizate de serviciile publice 
locale conexe infrastructurii de baza (de deszapezire, intretinere 

spatii verzi, salubrizare, vidanjare etc); 
- infiintarea/ dezvoltarea si dotarea infrastructurii de 
valorificare a produselor locale (piete agro-alimentare, spatii 
targuri etc).
Actiuni imateriale: 
- realizare proiect tehnic, studii de fezabilitate/memorii 
justificative si alte documentatii necesare implementarii 
proiectului, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala , in 
limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar pentru 
proiectele care nu prevad constructii (ci doar reabilitare), in limita 
a 5% .

Tipuri de acţiuni neeligibile: 
- Achizitionarea de teren; 
- Achizitionarea de cladiri; 
- Investitii in centre sociale existente; 
- Actiuni ce genereaza cheltuielile prevazute, in art.69(3) al Reg. 
UE nr.1303/2013.
 
Beneficiari direcţi: 
· Comunele, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei 
nationale in vigoare; 
· Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre 
comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare 
(Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 
26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare). 

Beneficiari indirecţi: 
· Populatia locala; 
· Intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in teritoriu; 
· ONG-uri din teritoriu. 

Conditii de eligibilitate: 
· Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 
· Investitia se realizeaza in teritoriului Muntii Macinului - 
Dunarea Veche;
· Solicitantul trebuie  sa demonstreze oportunitatea si 
necesitatea socio-economica a investitiei; Proiectul propus este 
in conformitate cu normele de mediu; 
· Investitia care prevede constructie, modernizarea si/sau 
extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 
specific locala; 
· Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/ 
mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data 
ultimei plati; 


