
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 incluse intr-o strategie de promovare la 
nivel national /regional / judetean / local sau Leader; 
· Proiecte conectate cu un obiectiv turistic 
consacrat; 
· Proiecte care acopera o zona omogena;  
· Proiecte care contribuie la promovarea identitatii 
locale; 
· Proiecte care raspund simultan la 2 sau mai multe 
tipuri de actiuni eligibile; 
· Proiectele promovate de parteneriate; 
· Proiecte care promoveaza obiective din mai multe 
localitati componente ale GAL.

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in 
Ghidul Solicitantului și  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  ș 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 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%. 

Indicatori de monitorizare:
·  Populatie neta/turisti  care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 2000 
persoane
Indicatori Leader:
·   N u m a r  d e  i n f r a s t r u c t u r i  t u r i s t i c e 
create/imbunatatite: 2
·  Cheltuiala publica totala: 138.728 euro

Masura M9/6B - Valorificarea
turistica a patrimoniului natural,

istoric si cultural al teritoriului
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 M9/6B - Valorificarea turistica a patrimoniului 
natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii 
Macinului - Dunarea Veche 

Descrierea generala a masurii:
Strategia de Dezvoltare Locala elaborata la nivelul 
teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche a identificat 
dezvoltarea turismului ca o prioritate, dat fiind 
potentialul turistic existent in teritoriu. Acest potential 
justifica sprijinul financiar acordat reabilitarii  
infrastructurii turistice si valorificarii patrimoniului 
natural, istoric si cultural,  pentru  includerea acestora in 
circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii 
turistilor. Implementarea acestei masuri contribuie la 
imbunatatirea gradului de atractivitate a  teritoriului si, 
indirect, la crearea  de noi locuri de munca. Investitiile in 
turism si cultura vor permite teritoriului sa foloseasca 
avantajele oferite de potentialul turistic si patrimoniul 
cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii, 
pentru a-si imbunatati avantajele competitive, atat pe 
piete traditionale cat si pe piete noi, in formare. 
Valorificarea  atractiilor turistice din teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche (naturale - Rezervatia Parcul 
National Muntii Macinului, Lacul Iacobdeal, culturale - 
manisfestari folclorice, festivaluri consacrate (Festivalul 
international al pastoritului - Sarighiol de Deal, Cosia - 
Cerna etc), istorice (Cetatea Troesmis, situri arheologice) 
poate contribui la cresterea  economica a acestui teritoriu 
in declin, prin favorizarea aparitiei si dezvoltarii firmelor 
locale,  transformand areale cu competitivitate 
economica scazuta in zone atractive pentru investitori. 
Pentru ca aceste resurse si atractii naturale sa aduca venit 
si plus de valoare trebuie sa fie sustinute de infrastructura 
necesara de cazare (spatii de cazare) si de facilitati 
"publice" specifice turismului. Valorificarea atractiilor 
turistice este in mare parte limitata de calitatea 
infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor, in general, si a 
serviciilor de agrement, in special, toate acestea 
constituind obstacole major in dezvoltarea turismului. 
Aceasta masura isi propune sa constribuie la dezvoltarea 
(incubarea) activitatilor turistice din teritoriul Muntii 

Macinului - Dunarea Veche prin punerea in valoare a 
potentialului turistic si realizarea unui turism competitiv.

Valoarea adaugata a masurii: 
Masura contribuie la:
· Stimularea activitatilor turistice generatoare de venit in 
teritoriul GAL si implicit la cresterea competitivitatii 
economice a teritoriului;
· Promovarea identitatii locale si culturale;
 Pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;
· Valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului.

Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile: 
Actiuni materiale: 
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate 
publica precum si crearea /modernizarea infrastructurilor 
conexe de utilitate publica; 
- Construirea / modernizarea punctelor  (foisoarelor) de 
observare / filmare / fotografiere;
-  Construirea/modernizarea cailor de acces la 
principalele obiective turistice de tip natural, istoric, 
cultural, arhitectural etc.
- Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de 
utilitate publica; 
- Construirea de piste pentru cicloturism; 
- Renovarea obiectivelor turistice (case memoriale, 
muzee, obiective de patrimoniu - biserici, cu includerea 
acestora in circuitul turistic) 
- Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee 
turistice, tematice (ex: “drumul vinului”, al "olaritului”, al 
„cioplitorilor in lemn”) etc
Actiuni imateriale: 
- Actiuni de realizare materiale de informare si 
promovare (cataloage, brosuri, harti, postere, situri web, 
CD-uri, DVD-uri etc). 

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); 
· ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in 
vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la 
asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare).

Beneficiari indirecţi: 
· Antreprenorii din domeniul turismului (structurile de 
cazare si alti prestatori de servicii turistice); Turistii; 
· Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse 
locale; 
· Operatorii economici din domenii conexe – 
dezvoltarea turismului la nivel local favorizeaza aparitia si 
dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii 
conexe – transport, comert, mestesuguri etc. 

Conditii de eligibilitate: 
· Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria 
beneficiarilor eligibili; 
· Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni ale 
Masurii; 
· Investitia sa se realizeze in teritoriul Muntii Macinului - 
Dunarea Veche; 
· Solicitantul trebuie  sa demonstreze oportunitatea si 
necesitatea investitiei si impactul acesteia asupra 
tursimului din teritoriu; 
· Solicitantul se angajeaza sa includa investitia in 
circuitul turistic; 
· Proiectul propus este in conformitate cu normele de 
mediu; 
· Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure 
intretinerea/ mentenanta investitiei pe o perioada de 
minim 5 ani de la ultima plata; 
· Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului 
nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si 
nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de 
finantare.  


