
 
 

Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare 
aferente  

Strategiei de Dezvoltare Locala  
G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche 

 
 
 
 

Lansare proiect 
CERNA, 23 februarie 2017 



Grupul de Actiune Locala (GAL) Muntii Macinului – Dunarea Vechea este 
un parteneriat public-privat, infiintat in luna august 2016 in baza OUG 
26/2000 si autorizat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
(Autorizatia de functionare nr. 124/16.09.2016) pentru a desfasura 
activitati specifice implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a 
teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche in cadrul Masurii 19 LEADER 
a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020, Sub-
Masurile 19.2 si 19.4.  

Parteneriatul este format din 21 membri fondatori, avand urmatoarea 
structura: 

 9 parteneri publici: UAT Beidaud, UAT Cerna, UAT Daeni, UAT Horia, 
UAT Izvoarele, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Stejaru si UAT Topolog; 

 12 parteneri  privati, care reprezinta interesele a diverse sectoare de 
activitate: agricultura, prestari sevicii, protectia mediului; reprezentarea 
intereselor femeilor si tinerilor, reprezentarea intereselor minoritatilor locale 



 



Asociatia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche 
implementeaza pe parcursul a 36 de luni, in baza Contractului 
de finantare subsecvent nr. 1/ C19401124011623818857, 
semnat in data de 17.11.2016, cu  Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale (AFIR) proiectul Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare 
Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche. Obiectul 
proiectului il constituie acordarea finantarii nerambursabile 
pentru functionarea Grupului de Actiune Locala si pentru 
activitatile de animare in cadrul Sub-Masurii 19.4 "Sprijin 
pentru cheltuieli de functionare si animare".  

Valoarea totala a Contractului de finantare este de 
1.576.921,63 lei echivalent a 348.568,00 euro. 



Activitatile proiectului sunt: 
 
A0. Managementul proiectului: A0.1 Organizarea implementarii 
proiectului; A0.2 Monitorizarea tehnica si financiara a a proiectului; 
A0.3 Realizarea raportarilor/cererilor plata intermediare si finala 
conform Manualului de procedura si instructiunilor emise de 
AMPNDR/AFIR; A0.4 Realizarea achizitiilor si monitorizarea 
consumului 
A1. Instruirea si dezvoltarea de competente privind 
implementarea SDL si participarea la activitatile Retelei 
Nationale/Europene de Dezvoltare Rurala: A1.1. Dezvoltarea 
competentelor angajatilor GAL privind implementarea SDL; A1.2. 
Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea 
SDL, prin seminarii si grupuri de lucru; A1.3. Participarea angajatilor 
GAL/liderilor locali la activitatile organizate de RNDR/ELARD  
 



A2. Promovarea Strategiei de dezvoltare locala a teritoriului 
Muntii Macinului – Dunarea Veche, animarea si informarea 
teritoriului: A2.1 Promovarea SDL;  A2.2 Animarea teritoriului si 
organizarea de sarbatori locale, festivaluri tematice, targuri de 
produse traditionale; A2.3. Informare privind stadiul implementarii 
SDL  
A3. Implementarea si monitorizarea Strategiei de Dezvoltare 
Locala a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche: A3.1 
Elaborarea ghidurilor (inclusiv anexele acestora - formular Cerere 
de finantare, formular buget, Declaratii solicitant etc) si a 
documentatiei specifice apelurilor de selectie; A3.2 Lansarea 
apelurilor de selectie; A3.3 Evaluarea/selectia; A3.4 Monitorizarea 
proiectelor finantate (inclusiv verificarea conformitatii cererilor de 
plata ale beneficiarilor de finantare ai GAL); A3.5 Monitorizarea 
interna si evaluarea SDL. 



GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche va 
asigura implementarea si monitorizarea 
Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, cu o 
valoare de 2.884.209,31 euro, din care 
2.307.368,31 euro reprezinta suma alocata 
finantarii proiectelor prin intermediul celor 
10 Masuri de finantare ale strategiei. 



Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

 Alocare totala: 25.000 euro + 7.690 euro bonus calitate 

 Valoare maxima sprijin: 25.000 euro /proiect 

 Intensitatea sprijinului: 100% 

 Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) 

nr.1303/2013): rambursarea costurilor eligibile 

suportate si platite efectiv 

 Actiuni eligibile: Cursuri de formare profesionala de scurta 

durata (competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol si 

agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia 

mediului si agricultura ecologica etc) 

 



- Beneficiari directi: entitati publice sau private care 
activeaza in domeniul formarii profesionale a 
adultilor si care indeplinesc criteriile de eligibilitate 
si de selectie 

- Beneficiarii indirecti: fermieri (in special cei care 
activeaza in fermele mici), gestionari de terenuri 
agricole, persoane ocupate in agricultura, 
beneficiari de sprijin ai masurii M4/2B, beneficiari 
de sprijin ai masurii M3/2A, fermieri-membrii ai 
formelor asociative constituite prin masura M2/3A 

 

 

Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 



Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Indicatori de monitorizare 

Numarul total al participantilor instruiti: 70 participanti 

Indicatori Leader:  

Din care: 

- minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii 
M4/2B 

- minim 2 fermieri instruiti, beneficiari ai masurii 
M3/2A 

- minim 8 fermieri instruiti, membrii ai formelor 
asociative realizate prin masura M2/3A 



Masura M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii, in vederea 
realizarii de investitii comune a schimburilor de bune practici si a inovarii in 
activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 

 Alocare totala: 200.000 euro + 61.635 euro bonus calitate 

 Valoarea maxima a sprijinului: 100.000 euro/ proiect  

 Intensitatea sprijinului:  90%,100% 

 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

 - rambursarea costurilor eligibile suportate și platite 
efectiv 

 - plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 
bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R 1305/2014 

 



Masura M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii, in vederea 
realizarii de investitii comune a schimburilor de bune practici si a inovarii in 
activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 

Acţiuni eligibile şi neeligibile 
a) Actiuni imateriale : 
Tip de actiuni eligibile  
- actiuni de animare a zonei implicate pentru a face fezabil un proiect 

teritorial colectiv 
- actiuni de constituire, operationalizare si functionare administrativa a 

asocierii/cooperarii 
- realizare de studii / planuri de proiect / planuri de marketing etc 
b) Actiuni materiale 
- Investitii corelate direct cu planul de proiect / planul de marketing 
- Activitaţi de promovare etc 
 
*Actiuni neeligibile specifice: 
Achizitionarea de teren 
Achizitionarea de cladiri 

 



Masura M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii, in vederea 
realizarii de investitii comune a schimburilor de bune practici si a inovarii in 
activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 

Beneficiari direcţi: 

Parteneriate/asocieri constituite din cel putin un partener din 
categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau asociatie de fermieri 
care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: 

- Fermieri; 

- Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

- Organizatii neguvernamentale; 

- Consilii locale. 

Beneficiari indirecţi: 

- Locuitorii teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche 

-Intreprinderi și societati comerciale din domeniul agricol, turism și 
alimentatie publica etc  

-Turistii 



Masura M2/3A – Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii, in vederea 
realizarii de investitii comune a schimburilor de bune practici si a inovarii in 
activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche 

 

Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatatii agricole care primesc 
sprijin pentru participare (….) la 
grupuri/organizatii de producatori : minim 8 

Indicatori Leader:  

- Numar de structuri asociative create: 2 

- Numar de investitii colective sprijinite: 2 

 

 



Masura M3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului – 
Dunarea Veche 

Alocare totala:  30.000 Euro 

Valoarea maxima a sprijinului: 15.000 euro/ 
proiect  

Intensitatea sprijinului: 100% 

Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) 
nr.1303/2013): 

 - Sprijinul va fi acordat sub forma de suma 
forfetara pentru implementarea obiectivelor 
furnizate in planul de afaceri 



Masura M3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului – 
Dunarea Veche 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Sprijinul se acorda pentru ferma mica, cu scopul de a facilita 
dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri. Toate 
cheltuielile propuse in planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru 
și activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului 
de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora. 

Beneficiari direcţi: 

-   Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta 
pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma 
mica* conform definitiei relevante, cu exceptia persoanelor 
fizice neautorizate 

*Ferma mica  este definita conform cap 8.1 din PNDR 2014-2020.. 

 



Masura M3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Muntii Macinului – 
Dunarea Veche 

Beneficiari indirecţi: 

- Familia fermierului 

- Consumatorii locali si turistii  

- Operatorii economici din domenii conexe: turism, 
agroturism, transport, comert etc. 

- Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor 
realizate la bugetul local. 

 

Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatatii agricole /beneficiari sprijiniti: 2 



Masura M4/2B – Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Alocare totala:  270.890 Euro 

Valoarea maxima a sprijinului: 40.000 euro/ proiect  

 Intensitatea sprijinului: 100% 

 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) 
nr.1303/2013): 

 - Sprijin la instalare - va fi acordat sub forma de suma 
forfetara pentru implementarea obiectivelor 
prevazute in Planul de afaceri. 
 



Masura M4/2B – Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Tipuri de acţiuni eligibile 

Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii 
tanarului fermier in baza Planului de Afaceri.  

Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, 
respectand conditiile de eligibilitate prevazute in 
prezenta fisa, inclusiv capitalul de lucru si activitatile 
relevante pentru implementarea corecta a Planului de 
Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 



Masura M4/2B – Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Beneficiari direcţi: 

- tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 
1305/2013*, care se   instaleaza ca unic sefal exploatatiei agricole; 

-  persoana juridica  cu mai multi actionari unde un tanar fermier, 
asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza 
si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste 
deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile 
financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50+1 % din 
actiuni. 

*Art. 2 (1) n -„tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de 
pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine 
competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste 
pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei 
exploatatii 

 



Masura M4/2B – Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea acestora ca fermieri in 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

 
Beneficiari indirecţi: 
- Consumatorii locali si turistii  
- Operatorii economici din domenii conexe: turism, 

agroturism, transport, comert etc.;  
- Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor 

realizate la bugetul local. 
 
Indicatori de monitorizare: 
Numarul de exploatatii agricole /beneficiari sprijiniti: 5 
! Sprijinul se acorda doar exploatatiilor care intra sub incidenta 
definitiei microintreprinderilor si a intreprinderilor mici.  

! Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. 

 
 



Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Alocare totala:  120.000 Euro 

Valoarea maxima a sprijinului: 40.000 euro/ 
proiect  

Intensitatea sprijinului: 100% 

Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) 
nr.1303/2013): 

 - Sprijinul va fi acordat sub forma de suma 
forfetara.  

 



Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Tipuri de acţiuni eligibile 

a)  Creare infrastructura de primire turistica: 

1.Extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 
(inclusiv racordarea la utilitatile publice sau realizarea de puturi forate si fose septice, unde nu 
exista sisteme de canalizare) si dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea in circuitul 
turistic, cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire 
turistice, min 2 camere; 

! pentru structurile de primire turistica create prin proiect, nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
prevazute in planul de afaceri, trebuie sa atinga standardul de calitate de minim o margareta; 

2.Creare si dotare structurile de primire agro‐turistica (se va respecta definitia agro‐ turismului data in 
cadrul Ordinului nr. 65/2013), iar nivelul de confort  şi calitatea serviciilor propuse prin proiect 
trebuie sa  atinga standardul de calitate de minimum o margareta, min 4 camere;   

3. Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitatilor specifice (grupuri sanitare, apa 
curenta, iluminat etc.)  

b) Creare infrastructura turistica de agrement:  

-1. Amenajare stranduri sau piscine, parcuri tematice de tip paint-ball, parcuri aventura, areale de 
echitatie (inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic, cu exceptia celor pentru curse si 
competitii), rafting etc;   

2.  Infiintare centre inchiriere echipamente (biciclete, ATV-uri, undite,schi-uri etc.) 



Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Beneficiari direcţi: 

- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care işi diversifica activitatea prin 
infiintarea unei activitati turistice pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu 
statut minim de PFA);  

- Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici existente din spatiul rural, care işi propun 
activitati turistice pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin; 

- Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de 
finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au 
desfaşurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups). 

! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile 

Beneficiari indirecţi: 

- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca 

- Turistii 

-Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse locale  

-Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea turismului la nivel local favorizeaza aparitia şi 
dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – transport, comert, meşteşuguri 
etc.;  

-Autoritatile publice locale – prin creşterea incasarilor realizate la bugetul local.  



Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Indicatori de monitorizare 

Numarul de locuri de munca nou create: 2 

Indicatori Leader:  

Numar de mici afaceri in turism create: 3 

! Valoarea maxima a sprijinului este de 40.000 
euro /proiect 

! Cheltuiala publica totala: 120.000 euro 

 



Masura M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de 
munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Alocare totala:  300.000 Euro 
Valoarea maxima a sprijinului: 50.000 euro/ 

proiect  
 Intensitatea sprijinului: 100% 
Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) 

nr.1303/2013): 
 - Sprijinul acordat sub forma de suma forfetara 

pentru finantarea infiintarii de noi activitati non-
agricole in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 
Veche (tip start-ups), pe baza unui plan de afaceri 
 



Masura M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de 
munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Tipuri de acţiuni eligibile 

 Sprijinul forfetar se acorda pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 
Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si 
capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a 
Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Lista exemplificativa:  

-  Activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de 
marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; fabricarea de peleti 
si brichete din biomasa etc),  

- Servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, 
consultanta, contabilitate, juridice, audit; alte servicii destinate populatiei din 
spatiul rural etc). 

 Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea 
locala – LEADER si obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare 
Locala, ce vor fi anexate sub forma de "Lista codurilor CAEN eligibile pentru 
finantare in cadrul Masurii 6/6A" la Ghidul Solicitantului. 



Masura M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de 
locuri de munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Tipuri de acţiuni neeligibile  
 - Nu sunt eligibile cheltuielile cu  achizitionarea de 

utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de 
prestare de servicii agricole, in conformitate cu 
Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, precum 
si producerea si comercializarea produselor din Anexa I 
la Tratat. 

 - Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri investitiile 
aferente activitatii turistice (ce vor fi finantate distinct 
in cadrul Masurii 5/6A) 

 - Nu sunt eligibile achizitiile de utilaje/echipamente 
second hand. 
 



Masura M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de 
munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Beneficiari direcţi: 

-  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din teritoriul 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi diversifica activitatea 
prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatial rural pentru 
prima data (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt 
eligibile; 

-  Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente in teritoriul 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi propun activitati non-
agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii 
pentru sprijin(start-ups); 

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi din teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche, infiintate in anul depunerii aplicatiei 
de finantare, sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au 
desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-
ups). 

 



Masura M6/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de 
munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Indicatori de monitorizare 

Numarul de locuri de munca nou create: 6 

Indicatori Leader:  

Numar de mici afaceri non agricole nou create: 6 

! Valoarea maxima a sprijinului este de 50.000 
euro /proiect 

! Cheltuiala publica totala: 300.000 euro 

 



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

 Alocare totala:  500.000 euro + 388.425,31 euro bonus 
calitate 

 Valoarea maxima a sprijinului: 100.000 euro/ proiect  

 Intensitatea sprijinului: 100% 

 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare 
sau a unei garantii echivalente corespunzatoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2014 



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

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). 

 



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

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 



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

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 



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

Indicatori de monitorizare 
- Populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite : min 7.500 
persoane 

Indicatori Leader:  
Numar de infrastructuri publice 

imbunatatite/proiecte finantate: 5 
! Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 euro 

/proiect 

! Cheltuiala publica totala: 500.000 euro + 
388.425,31 euro bonus calitate 

 



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

 Alocare totala:  200.000 Euro 

 Valoarea maxima a sprijinului: 200.000 euro/ proiect  

 Intensitatea sprijinului: 100% 

 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 
efectiv 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 
bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea 
avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 
1305/2014 



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

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 

- Achizitionarea de teren 

- Achizitionarea de cladiri 

- Investitii in centre sociale existente, - Investitii in infrastructura sociala cu componenta rezidentiala 



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

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) 



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

Indicatori de monitorizare 

Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite : min 50 
persoane 

Indicatori Leader:  

Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 
200 persoane 

! Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 
euro /proiect 

! Cheltuiala publica totala: 200.000 euro 



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

 Alocare totala:  138.728 Euro 

 Valoarea maxima a sprijinului: 70.000 euro/ proiect  

 Intensitatea sprijinului: 100% 

 

 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 
efectiv de solicitant;  

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 
echivalente corespunzatoare procentului de 100% din 
valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si 
art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

 



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

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) 



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

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. 



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

Indicatori de monitorizare 

Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite : min 2.000 
persoane 

Indicatori Leader:  

Numar de infrastructuri turistice 
create/imbunatatite: 2 

! Valoarea maxima a sprijinului este de 70.000 euro 
/proiect 

! Cheltuiala publica totala: 138.728 euro 
 



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

 Alocare totala:  65.000 Euro 
 Valoarea maxima a sprijinului: 50.000 euro/ proiect  
 Intensitatea sprijinului: 100% 

 
 Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv 
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 

bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea 
avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 
1305/2014 



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

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 



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

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) 

 



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

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 

Tip de actiuni neeligibile : 

-  Achizitionarea de teren 



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

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. 

 



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

Indicatori de monitorizare 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite : min 500 persoane (apartinand minoritatilor 
locale) 

 
Indicatori Leader:  
Numarul actiunilor culturale integrate pentru integrarea 

minoritatilor locale implementate : 1 
Numarul minoritatilor beneficiare ale actiunilor de integrare: 

min 3 
! Valoarea maxima a sprijinului este de 50.000 euro /proiect 

! Cheltuiala publica totala: 50.000 euro + 15.000 euro 
bonus calitate 

 



Vă mulțumim! 
 

 
 

 

Pentru informații suplimentare despre Asociatia G.A.L Muntii 

Macinului – Dunarea Veche, contactați-ne: 

str. Scolii, nr. 2, localitatea Cerna, judetul Tulcea 

Tel/Fax: 0374.088.605 

Mob: 0746.290.266 

E-mail: office@aspir-leader.ro 

www.galmuntiimacinului.ro 
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