
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 propuse de un parteneriat de beneficiari 
eligibili; 
· Solicitant/parteneriat care pune la dispozitia 
proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru reabilitare, 
modernizare, extinderere si amenajare ca Centru Social 
Multifunctional pentru o perioada mai mare de 10 ani; 
· Investitia propusa prin proiect asigura conditii 
corespunzatoare pentru prestarea a mai mult de doua 
t i p u r i  d e  s e r v i c i i  s o c i a l e ,  i n  c o n fo r m i t a t e  c u 
Nomenclatorului serviciilor sociale; 
· Investitia propusa asigura deservirea grupurilor 
dezavantajate/marginalizate din mai mult de o localitate; 
· Solicitantul prezinta un angajament de a depune, 
pentru sustenabilitate, cerere de finantare in cadrul 
Masurii POCU 5.2 ”Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona 
rurala si/ sau in orase cu o populatie de pâna la 20.000 
locuitori”

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in 
Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure 
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 
resurselor financiare si directionarea masurilor in 
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de 
dezvoltare rurala.

Sume aplicabile si rata sprijinului:
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de 
euro/proiect.
Actiunile imateriale nu vor depasi 10% din valoarea totala 
eligibila a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad 
constructii (ci doar reabilitare), nu vor depasi 5%. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 100% pentru investitiile 
de utilitate publica, negeneratoare de venit.

Indicatori de monitorizare:
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite: min. 50 persoane
Indicatori Leader:
· Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 
pers
· Cheltuiala publica totala: 200.000 euro

Masura M8/6B - Infiintarea unui
Centru Social Muntifunctional

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
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Masura M8/6B -  Infiintarea unui Centru Social  
Muntifunctional in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 
Veche

Descrierea generala a masurii:
Gradul de dezvoltare a  unui teritoriu se masoara in mod 
determinant si prin sistemul de protectie sociala existent, prin 
masura in care mecanismele de redistribuire a veniturilor si 
sistemul serviciilor sociale reusesc sa asigure un nivel de trai 
acceptabil si sanse egale de participare la viata sociala pentru 
toti cetatenii. In acest sens, prin aceasta masura  ne propunem 
oferirea la nivelul teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche a 
unei alternative de servicii integrate la sistemul public de 
s e r v i c i i  s o c i a l e ,  p o r n i n d  d e  l a  a s i s te nt a  p e nt r u  
diminuarea/eliminarea  efectelor de excludere sociala si pana la 
interventii pro-active, de constientizare si de prevenire la nivelul 
populatiei si al potentialelor grupuri dezavantajate. Pentru a 
atinge acest obiectiv, aceasta masura va finanta investitii in 
infrastructura sociala si echipamente specifice, pentru ca 
acestea sa fie in conformitate cu standardele in domeniu. 
Necesitatea masurii rezida din faptul ca la nivelul teritoriului 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, infrastructura fizica de baza 
in domeniul social este aproape inexistenta, interventia publica 
limitandu-se la asigurarea unor ajutoare banesti (venitul minim 
garantat, alocatii etc) sau materiale (ajutoare alimentare etc), 
desi conform statisticilor, rata persoanelor vulnerabile din punct 
de vedere social este foarte ridicata. Astfel, din total populatiei 
de 34645, 9315 sunt persoane cu varsta de peste 60 ani, ceea ce 
reprezinta 26,88 % din totalul populatiei, cu un trend ascendent 
in perioada analizata (a se vedea Tabel nr.1 in Anexa 2). Numarul 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere financiar este de 
asemenea ridicat, un indicator relevand in acest sens fiind 
numarul persoanelor beneficiare ale Programului Operational 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care este de 11424 
persoane.
Un alt aspect care necesita interventie la nivelul teritoriului este 
cel al copiilor aflati in risc social (copii ce provin din familii sarace, 
familii monoparentale, ai caror parinti sunt plecati la munca in 
strainatate sau ai caror parinti au probleme de sanatate, sunt 
consumatori de alcool etc). Astfel, infrastructura sociala cu 
destinatie multifunctionala poate acoperi o gama variata de 
servicii, cu scopul de a ajuta persoanele in dificultate, incepând 
cu primirea lor neconditionata in centru, pâna la rezolvarea 
problemelor specifice cu care acestea se confrunta, temporar 
(materiale, financiare, culturale, juridice si administrative, 
relationale, ocupationale, medicale). Masura este necesara si 

relevanta prin faptul ca isi propune sa reduca fenomenul de 
marginalizare pe toate palierele sale, extinzand gama serviciilor 
de sociale si de integrare asigurate in mod traditional de 
instituriile publice abilitate si, contribuind  in acelasi timp la 
cresterea tolerantei fata de grupurile vulnerabile, prin 
implicarea comunitatii in activitatile specifice de socializare care 
se vor desfasura in Centru. 

Valoarea adaugata a masurii:
Masura contribuie in mod direct la:
· reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor 
vulnerabile identificate la nivelul comunitatilor rurale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (serviciile sociale ce 
urmeaza a fi prestate in cadrul centrului social au drept rezultat 
prevenirea sau limitarea marginalizarii prin derularea de actiuni 
de consiliere, de constientizare si sensibilizare sociala, de sprijin 
in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate 
etc);
· rezolvarea unor probleme sociale cu rezultat in reducerea 
decalajelor intre grupuri sociale,  promovarea egalitatii de sanse 
(facilitând reintegrarea efectiva a beneficiarilor pe piata muncii), 
a nediscriminarii (fiind admisi in centru deopotriva barbati sau 
femei, indiferent de rasa sau religie) a tolerantei;
· asigurarea complementaritatii cu investitiile publice facute 
la nivelul centrelor rezidentiale (aflate in afara teritoriului Muntii 
Macinului - Dunarea Veche), prin asigurarea furnizarii unor 
servicii in sistem dezinstitutionalizat si care vor duce la 
imbunatatirea conditiei sociale a beneficiarilor si redefinirea lor 
ca membri ai societatii;

Tipuri de acţiuni eligibile: 
Investitii in infrastructura de servicii sociale fara componenta 
rezidentiala (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de 
consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine 
sociale etc.)
a) Actiuni materiale:
- Constructie, dotare si echipare cladire noua ca Centru social 
multifunctional;
- Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si echipare 
cladire existenta in vederea functionarii ca Centru social 
multifunctional nou-infiintat;
b) 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 specifice:
- Achizitionarea de teren;
- Achizitionarea de cladiri;
- Investitii in centre sociale existente;
- Investitii in infrastructura sociala cu componenta 
rezidentiala.

Beneficiari direcţi: 
· Autoritatile publice locale; 
· Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre 
doua sau mai multe comune, infiintate conform legislatiei 
nationale in vigoare; 
· ONG-uri care au calitatea de furnizori de servicii sociale; 
· GAL-ul; 
· Parteneriate constituite intre categoriile de beneficari de mai 
sus.

Beneficiari indirecţi:
· Persoanele din comunitatile rurale din teritoriul Muntii 
Macinului-Dunarea Veche aflate in dificultate sau vulnerabilitate 
sociala (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, 
familii cu copii, persoane varstnice, persoane cu diferite adictii, 
persoane din comunitatile izolate, somerii de lunga durata etc). 

Conditii de eligibilitate: 
· Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 
· Solicitantul se incadreaza in categoria furnizorilor autorizati 
de servicii sociale sau depune o declaratie pe proprie 
raspundere ca se va autoriza ca furnizor de servicii sociale pana 
la data finalizarii proiectului; 
· Investitia se realizeaza in teritoriului Muntii Macinului - 
Dunarea Veche; 
· Investitia propusa prin proiect asigura conditi i  
corespunzatoare pentru prestarea a minim doua tipuri de 
servicii sociale, in conformitate cu Nomenclatorului serviciilor 
sociale; 
· Proiectul propus trebuie sa fie prevazut intr-o strategie 
locala; 
· Solicitantul trebuie sa  se angajeze ca  va asigura 
mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la 
data ultimei plati.


