
Munţii Măcinului – Dunărea Veche, 
un teritoriu Leader

Teritoriul Munţii Măcinului – Dunărea Veche este 
s i t u a t  î n  s u d - e s t u l  R o m â n i e i ,  î n  R e g i u n e a  d e 
Dez voltare 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 - 
D u n ă r e a  V e c h e ,  C o n t r a c t u l  d e  f i n a n ţ a r e  s u b s e c v e n t  n r . 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: Februarie 2017
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii 
Europene

Grupul de Acţiune Locăla (GAL) Munţii Măcinului – Dunărea 
Veche este un parteneriat public-privat, in�inţat in august 2016 
in baza OUG 26/2000 și autorizat de catre Ministerul Agriculturii 
ș i  Dez voltăr i i  Rurale  (Autorizaţ ia de funcţ ionare nr. 
124/16.09.2016) pentru a desfășura activitaţi speci�ce 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului 
Munţii Măcinului - Dunărea Veche in cadrul Masurii 19 LEADER a 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, 
Sub-Măsurile 19.2 si 19.4. 
Parteneriatul este format din 21 membri fondatori, având 
urmatoarea structura:
► 9 parteneri publici: UAT Beidaud, UAT Cerna,       
UAT  Daeni ,  UAT  Hor ia ,  UAT  I z voare le,  UAT  Ostrov,     
UAT Peceneaga, UAT Stejaru si UAT Topolog;
► 12 parteneri  privati, care reprezintă interesele a 
diverse sectoare de activitate: agricultură, prestări sevicii, 
protecţia mediului; reprezentarea intereselor femeilor si 
tinerilor, reprezentarea intereselor minoritaţilor locale

Obiectivul generalal Strategiei de Dezvoltare Locală a 
teritoriului Munţii Măcinului - Dunărea Veche este acela de a 
contribui la creșterea standardului de viaţă al locuitorilor, 
pornind de la necesităţile prezentului și răspunzând 
provocărilor viitorului, printr-o dezvoltare echilibrată și durabilă 
din punct de vedere socio-economic, în concordanţă cu 
direcţiile de dezvoltare locale, judetene, regionale, naţionale și 
europene. 
Parteneriatul GAL Munţii Măcinului – Dunărea Veche contribuie 
la dezvoltarea teritoriului vizat, implicandu-se în :
► îmbunataţirea mediului și spaţiului rural, cresterea calităţii 
vieţii si diversificarea activităţilor economice din spatiul rural 
prin implementarea SDL;
► îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa sociale și economice, 
având ca obiectiv crearea unui mediu atractiv si motivant pentru 
toate segmentele de populaţie care trăiesc aici și încurajarea 
menţinerii tineretului în regiune;
► păstrarea peisajului cultural istoric ca și componenta de baza 
a patrimoniului natural si patrimoniului cultural european, 
pentru a contribui la bunastarea umana și la consolidarea 
identităţii regionale  si prin susţinerea meșteșugurilor, serviciilor 
precum și prelucrarea produselor regiunii si promovarea 
acestora;
► susţinerea în teritoriul GAL a unei agriculturi moderne și prin 
promovarea produselor provenite din aceasta regiune;
► contribuirea la dezvoltarea teritoriului GAL în direcţia 
realizării unei regiuni-ţinta pentru un turism rural durabil, 
dezvoltând astfel un cadru economic important în regiunea 
acestora.

Sprijin pentru cheltuieli de
funcţionare şi animare 
aferente Strategiei de
Dezvoltare Locală 
G.A.L. Munţii Măcinului 
– Dunărea 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

,

,



Asociatia GAL Muntii  Macinului  –  Dunarea Veche  
implementeaza pe parcursul a 36 de luni, in baza Contractului de 
finantare subsecvent nr.1 /C19401124011623818857 semnat 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 al carui obiect 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 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-ul 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, dintre care 2.307.368,31euro reprezinta suma 
alocata finantarii proiectelor prin intermediul celor 10 Masuri de 
finantare, respectiv: 

 

► Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din domeniul 
agricol in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche, cu alocare 
totala de 32.690 Euro, valoarea maxima a sprijinului de 25.000 euro 
/proiect si intensitatea sprijinului de 100%;
► 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, cu o alocare totala de 261.635 
Euro, valoarea maxima a sprijinului de 100.000 euro/ proiect si 
intensitatea sprijinului de  90%,100%;
► Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, cu o alocare totala de 30.000 
Euro, valoarea maxima a sprijinului de 15.000 euro /proiect si 
intensitatea sprijinului de 100%;
► Masura M4/2B – Sprijin adresat tinerilor pentru instalarea 
acestora ca fermieri in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche, 
cu o alocare totala de 270.890 Euro, valoarea maxima a sprijinului de 
40.000 euro/proiect si intensitatea sprijinului de 100%;
► Masura M5/6A - Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea 
micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 
Veche, alocarea totala fiind de 120.000 Euro, valoarea maxima a 
sprijinului de 40.000 euro/proiect si intensitatea sprijinului de 
100%;
► Masura M6/6A - Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si 
crearea de locuri de munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 
Veche, cu o alocare totala de 300.000 Euro, valoarea maxima a 
sprijinului de 50.000 euro/proiect si intensitatea sprijinului de 
100%;
► Masura M7/6B - "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche, cu o alocare totala de 888.415,31 Euro, 
valoarea maxima a sprijinului de 100.000 euro/proiect si 
intensitatea sprijinului de 100%;
► Masura M8/6B - Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, cu o alocare totala de 
200.000 Euro,  valoarea maxima a sprijinului de 200.000 
euro/proiect si intensitatea sprijinului de 100%;
► Masura M9/6B – Valorificarea turistica a patrimoniului natural, 
istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului – Dunarea Veche, cu 
o alocare totala de 138.728 Euro , valoarea maxima a sprijinului de 
70.000 euro/proiect si intensitatea sprijinului de 100%;
► Masura M10/6B – Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si 
identitatii minoritatilor din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea 
Veche, cu o alocare totala de 65.000 Euro, valoarea maxima a 
sprijinului de .000 euro/proiect  ntensitatea sprijinului  50  şi i  de
100%.

Prioritatile Locale de Dezvoltare a teritoriului Muntii Macinului - 
Dunarea Veche sunt:
► PL 1 - Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului 
Muntii Macinului – Dunarea Veche
► PL 2 - Cresterea competitivitatii  teritoriul Muntii Macinului – 
Dunarea Veche
► PL 3 - Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul Muntii Macinului 
– Dunarea Veche

Beneficiari directi ai masurilor enuntate anterior pot fi, dupa caz:

► 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
► 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);
► Comunele, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei 
nationale in vigoare;
►  Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre 
comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare 
► Autoritatile publice locale
► ONG-uri care au calitatea de furnizori de servicii sociale 
► GAL-ul 
► Parteneriate constituite intre diverse categorii de bene�ciari 
de mai sus.

! Persoanele �zice neautorizate nu sunt eligibile


