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Denumirea masurii 
Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatiilor 

din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Codul masurii M10/6B 

Tipul masurii 
X INVESTITII  

X SERVICII 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

La nivelul celor 16 comune ale teritoriului Muntii Macinului-

Dunarea Veche se inregistreaza, conform  statisticii INS "Populatia 

stabila dupa etnie  - judete, municipii, orase, comune", 6 

minoritati nationale (rusi-lipoveni - 2072 locuitori, greci - 898 

locuitori, romi - 342 locuitori, turci - 57 locuitori, ucraineni - 27 

locuitori, maghiari -  3 locuitori), la care se adauga grupurile 

etnice informale (comunitatile istorice romanesti), reprezentative 

pentru aceasta zona, respectiv aromanii si meglenoromanii. 

Masura ”Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii 

minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche” isi 

propune finantarea actiunilor integrate care asigurarea 

incluziunea socio-culturala a locuitorilor teritoriului apartinând 

minoritatilor. Plus valoarea acestei masuri rezida si din 

promovarea teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche ca 

spatiu al multietnicitatii si multiculturalitatii, ca un tinut unde, 

de sute de ani, diferite etnii convietuiesc in pace. Promovarea 

este necesara si  contribuie la incubarea si dezvoltarea turismului 

in teritoriu. Astfel, integrarea culturala a minoritatilor asociata 

cu turismul devine un factor important al cresterii coeziunii 

economice si sociale a teritoriului Muntii Macinului-Dunarea Veche  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala 

al Reg(UE) 

1305/2013 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor 

si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea  de locuri 

de munca 

1.3.Obiectivele 

specific locale al 

masurii 

- construirea de parteneriate in vederea dezvoltarii si 

promovarii bunelor relatii culturale interetnice; 

- promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si 

religioase; 

- cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile 

nationale, precum si intre majoritate si minoritatile 

nationale; 

- promovarea unor politici de combatere a intolerantei pe 

criterii etnice si religioase; 

- cooperarea cu autoritatile locale in vederea promovarii 

intereselor minoritatilor  

1.4. Contributie la  

prioritatea/ 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii  economice in zonele rurale 
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prioritatile 

prevazute la art.5, 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

1.5. Contibutia la 

Prioritatile SDL 

(locale) 

PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale in teritoriul Muntii 

Macinului – Dunarea Veche 

1.6. Masura 

corespunde 

obiectivelor art. 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Masura 10/6B corespunde Art. 35  

1.7. Contributia la 

domeniile de 

interventie 

6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale, cu accent pe urmatorul 

aspect: 

(b) incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale; 

1.8. Contributia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Inovare 

Actiunile masurii noastre vor integra urmatoarele elemente ale 

conceptului de inovare in integrarea minoritatilor: 

-  protectia minoritatilor raportata la dezideratul cultivarii 

identitatii distincte, pentru a contribui la promovarea diversitatii 

culturale a societatii, care, la rândul sau, asigura climatul sanatos 

pentru buna convietuire si coexistenta intre ”majoritate” si 

”minoritate”; 

- diversitatea culturala, prin prezervarea si promovarea identitatii  

membrilor unei minoritati nationale, si integrarea in societatea 

careia ii apartin membrii minoritatilor nationale nu se exclud 

reciproc, ci sunt doar fetele ale aceleiasi monede, in antiteza cu 

orice politica de asimilare, respectiv de segregare. 

- Interculturalitatea, ca expresie a dialogului interactiv intre 

culturi, intre comunitati cu valori culturale diferite, contribuie 

fara indoiala la definirea unui spatiu de convietuire pasnica, 

tolerant, integrator, dinamic, creator si chiar progresist  

Mediu si clima 

Operatiunile finantate vor urmari reducerea impactului asupra 

mediului cât mai mult posibil. 

1.9. Complementa

ritate cu alte 

masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M 7/6B; M9/6B 

 

1.10. Sinergia cu 

alte masuri din 

SDL 

Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013): 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M6/6A; M7/6B, 
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M8/6B; M9/6B 

Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL):  

PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale in teritoriul Muntii 

Macinului – Dunarea Veche: M2/3A 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 prevenirea marginalizarii si integrarea culturala a minoritatilor; 

 promovarea identitatii locale si culturale; 

 pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - 

Dunarea Veche; 

 valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; 

 stimularea activitatilor turistice generatoare de venit in teritoriul Muntii Macinului - 

Dunarea Veche si implicit la cresterea competitivitatii economice a teritoriului; 

 Stimularea comercializarii serviciilor locale 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea  nr. 33/1995 pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor 

nationale, incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995 

Legea nr.  26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii 

asezamintelor culturale;  

Legea nr. 410/2005 privind  acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial, adoptata la Paris la 17 octombrie 2003; 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Hotarârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari 

directi 

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. 

4.2. Beneficiarii 

indirecti 

- populatia minoritara a teritoriului; 

- populatia locala majoritara; 

- turistii; 

- intreprinderile locale; 

- structurile de cazare. 

5. Tip de sprijin (conform 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 
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echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2014 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

a) 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, ateliere de lucru, festivaluri, 

concursuri, tabere tematice, sarbatori locale etc); 

- actiuni de informare, animare, promovare (realizare de materiale de informare 

- pliante, ghidul minoritatilor etc; materiale de promovare - mape, bloc-notes, 

pix, pliante, broșuri, banner, materiale inscriptionate - tricou/bluza, sapca, 

geantă/rucsac etc, pagina web, materiale audio si video promovare platită prin 

social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare 

echipamente, personalizare auto, etc); 

- realizare de studii, cercetari, monografii etc 

b) Actiuni materiale 

- achizitionarea de dotari (cort si mobilier specific, scena mobila, sistem de sonorizare, 

sistem de lumini, sistem de inregistrare audio/video, costume traditionale, 

instrumente muzicale etc) necesare derularii proiectului; 

- lucrari de renovare/amenajare/dotare 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) 

 

Reprezinta cheltuieli eligibile specifice: transportul, cazarea si masa participantilor, 

închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului, cheltuieli 

pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor, cheltuieli 

pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile, cheltuieli cu plata 

auditorului, cheltuielile de personal si cheltuielile administrative, aferente perioadei 

de realizare a actiunii/proiectului cultural. 

Cheltuielile de personal si cheltuielile administrativetrebuie sa indeplineasca 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 (de ex. 
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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. 

*Actiuni neeligibile specifice: 

- Achizitionarea de teren 

- Achizitionarea de cladiri 

Cheltuieli eligibile si neeligibile ale masurii vor fi detaliate in Ghidul solicitantului. 

7. Conditii de eligibilitate 

 Solicitantul este un parteneriat format din minim doua entitati juridice, conform 

descrierii de la pct 4, dintre care cel putin una reprezinta interesele unei 

minoritati etnice din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; 

 Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul va depune un acord de cooperare/parteneriat care face referire la o 

perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda 

finantarea; 

 Solicitantul va prezinta un plan de actiune pentru atingerea obiectivelor masurii, 

respectiv integrarea culturala a minoritatilor teritoriului; 

 In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea de muzee/expozitii etnografice, 

solicitantul va depune un angajament prin care va obtine pana la rambursarea 

cererii finale avizul de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, conform Legii 

muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, 

 In cazul manifestarilor artistice, Solicitantul va prezinta un Aviz din partea Directiei 

Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural privind incadrarea actiunilor 

in Patrimoniul Cultural Imobil al minoritatii  respective sau certificat emis de INP 

(Institutul Național al Patrimoniului) pentru elementele/ acțiunile care aparțin 

patrimoniului neclasat (mobil, imobil și imaterial);  

 Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o perioada de maxim  3 ani; 

 Proiectul propus de parteneriat trebuie sa fie prevazut intr-o strategie locala 

8. Criterii de selectie 

- Proiecte care cuprinde actiuni dedicate pentru min. 3 minoritati etnice din 

teritoriu, dintre care cel putin una este minoritatea roma; 

- Parteneriate care pun la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru 

amenajare ca muzee etnografice/centre mestesugaresti demonstrative etc pentru o 

perioada mai mare de 10 ani; 

- Proiecte care sustin actiunile dezvoltate si promovate in cadrul proiectului (gen 

festivalul inter-etnic) si dupa incetarea finantarii europene. 

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 



 

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│          

Tel:0742246828│E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – 

Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 
2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016 

masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Investitiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public 

negeneratoare de profit si investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

Valoarea maxima a sprijinului este de 65.000 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului este de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

10. 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 

Cheltuiala publica totala: 65.000 euro  

 


