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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea JUDEȚ Tulcea Data 30 august 2017   TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1  

Tipul modific rii Num rul modific rii solicitate2 în anul curent    Modificare simpl   - conform pct.1 2/ 2007       Modificare complex  - conform pct.2        Modificare legislativ  - conform pct.3   
II.  DESCRIEREA MODIFIC RILOR SOLICITATE 1. Corelarea responsabilit ilor echipei de implementare a GAL, care asigur  atribu iile de management/ monitorizare/  evaluare/ control, conform pct. 1, litera  f, g _3 a) Motivele i/sau problemele de implementare care justific  modificarea  

În aceast  sec iune va fi inclus  justificarea privind modificarea solicitat , indicându-se necesitatea i oportunitatea ca aceasta s  fie 
realizat  în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. (1) în edin a comun  a  Comitetului Director i Adun rii Generale din 30 august 2017 s-a aprobat modificarea: a. Fișelor de post ale Compartimentului Administrativ, pentru redistribuirea sarcinilor specifice posturilor: 

- manager GAL, manager financiar i animator/ asistent administrativ, care s  asigure verificarea conformității Cererilor de Plată ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL;  
- manager proiecte GAL, expert monitorizare și expert evaluare, care s  desfășoare 

activități de  verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte;  b. Regulamentului de Organizare și funcționere a GAL, prin introducerea programului de lucru pentru expertul evaluare (consultant extern); Pentru a fi asigurat un management riguros s-au redistribuit activitățile de evaluare și 
monitorizare care trebuiesc a fi îndeplinite pe toată perioada de implementare a SDL. 
Totodtă,  cu respectarea principiului de verificare „patru ochi”, la modificarea responsabilităților, s-a avut în vedere posibilitatea ca cel puțin doi experți din trei,  să 
poată în situații neprevăzute – de exemplu concediu, imposibilitatea exercitării atribuțiilor pe motiv declarare conflict de interese etc, să asigurare cele două activități:  1). asigurarea conformității, elibilității și stabilirii punctajului pentru proiectele depuse 
spre finanțare prin SDL GAL;  2). verificarea conformității cererilor de plată, de către personalul angajat cu CIM.                                                            1 conform î adrării tipurilor de odifi ări din prezentul Ghid. 2 u ărul odifi ării soli itate î  a ul ure t. 3 fie are odifi are va fi o pletată o for  pu telor a, , ,d. 
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b) Modificarea propus  

Se va indica capitolul i sec iunea din SDL care se modific  (implicit capitolele/sec iunile, dac  propunerea de modificare are impact 
asupra mai multor capitole  din SDL), eviden iind modific rile din fiecare sec iune, utilizând op iunea track-changes (urm rire-
modific ri)   
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL:  

 Cap.VII – Descrierea planului de ac iune – în descrierea de la punctul b) RESPONSABILI 
PENTRU IMPLEMENTAREA AC IUNILOR, sunt modificate responsabilit ile  resurselor umane: 

Fi ele de post4 redau detaliat atribu iile i ac iunile de care este r spunz tor fiecare angajat, 
complementar descrierii în structura detaliat  i în capitolul IX Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control:   Manager GAL  este responsabil de întregul management al organiza iei pentru implementarea în bune condi ii a SDL, 
coordonând eficient activit ile  proiectului cu accent pe  rezultate, proceduri de lucru, resurse umane i financiare implicate; asigur  comunicarea i informarea la nivelul întregului teritoriu; 
particip  la evenimentele de promovare i informare organizate; verifică conformitatea CP ale 
proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; ini iaz  si men ine ac iuni de 
cooperare cu alte teritorii i parteneriate, na ionale i transna ionale.  Manager proiecte 
coordoneaz  activit ile de animare, informare i promovare a ac iunilor întreprinse de c tre GAL; organizeaz  i gestioneaz  activit ile de lansare a apelurilor de depunere a cererilor de 
finan are, derularea procesului de evaluare, selec ie i aprobare a cererilor de finan are; 
desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; 
monitorizeaz  implementarea SDL i a proiectelor finan ate de GAL. Manager financiar  
gestioneaz  managementul financiar al SDL; organizeaz  i deruleaz  activit i financiar-
contabile asigurând respectarea normelor financiare; supervizeaz  din punct de vedere financiar, 
derularea contractelor cu furnizorii; întocme te CP ale GAL-ului; verifică conformitatea CP ale 
proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GALcertificarea CP ale proiectelor 
implementate de către beneficiari la nivelul GAL. Expert monitorizare ofer  consiliere cu privire la condi iile de participare în cadrul sesiunilor de depuneri cereri de finan are; desfășoară 
activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecteverifică certificarea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; 
efectueaz  vizite pe teren i monitorizeaz  continuu implementarea proiectelor de c tre beneficiarii GAL-lui. Asistent administrativ/Animator desf oar  activit i de secretariat i 
administrative; organizeaz  întreaga activitate de animare a teritoriului GAL; desf oar  
activit i de informare i promovare a ac iunilor întreprinse de c tre GAL; verifică conformitatea 
CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL particip  la conceperea 
materialelor de promovare/ informare; furnizeaz  materiale pentru actualizarea website-ului GAL. Consilier juridic desf oar  activit i de consiliere i reprezentare juridic  a GAL, în limita 
competen elor stabilite de lege i de fi a postului Expert evaluare (consultant extern ce va fi 
angajat pe perioad  determinat  în timpul perioadei de evaluare a proiectelor), desf oar  
activit i de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte.evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse.  
Pentru implementarea eficient  a SDL, personalul angajat va participa la sesiuni de instruire, 
transfer de cuno tin e fie prin intermediul RNDR, fie prin furnizori de formare profesional , iar                                                            4 Anexa 8 – Atribu iile corespunz toare fiec rei func ii din cadrul echipei de implementare a SDL. 
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liderii locali din teritoriul GAL vor participa la seminarii i grupuri de lucru cu tematica privind implementarea SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 

 Cap.IX – Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare i control a strategiei, în descrierea Echipei de implementare a SDL se fac urm toarele modific ri:  Echipa de implementare a SDL are urm toarea componen  orientativ 5:  (1) Manager GAL (Responsabil administrativ) coordonează activitatea GAL (activități curente și 

mobilizare resurse umane şi financiare); angajează asociația în relația cu terții; administrează relația cu finanțatorul; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; desfășoară activități de monitorizare, evaluare și control intern a SDL.  (2) Manager proiecte (Expert evaluare și verificare) organizează lansarea a apelurilor de selecție 
a măsurilor; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecteevaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; 
este responsabil de monitorizarea implementării SDL și a proiectelor implementate, finanțate prin GAL.  (3) Manager financiar (Responsabil financiar – contabil) se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului; verifică conformitatea certificarea CP ale proiectelor 
implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  (4) Expert monitorizare asigur  activit i de monitorizare continuă a implementării proiectelor 
de către beneficiarii GAL; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte verifică certificarea CP ale proiectelor 
implementate de către beneficiari la nivelul GAL;   (5) Asistent Administrativ/ Animator îndeplinește activități de secretariat și administrative; 
desfășoară activități de animare și promovare a acțiunilor GAL în teritoriu; verifică 
conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  (6) Consilier juridic desf oar  activit i de consiliere i reprezentare juridic  a GAL, în limita 
competen elor stabilite de lege i de fi a postului. (7) Consultan i externi – în care este inclus i Expert evaluare (funcție de necesități și de specificul proiectelor depuse spre finanțare) desfășoară activități  verificare a conformității, 
eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte. de evaluare cereri de finanțare 
și selecția proiectelor depuse.  
GAL va contracta i al i consultan i externi  pentru care vor fi elaborați termeni de referință specifici, în care se vor reg si responsabilit ile principale i termenele limit  de îndeplinire sarcini vizate.   

 Anexa 8 – Atribu iile corespunz toare fiec rei func ii din cadrul echipei de implementare a SDL în cadrul c reia au loc urm toarele modific ri: 
o se modifică atribuțiile din fișele de post pentru experții din cadrul Compartimentului Administrativ: manager GAL, manager proiecte GAL, manager financiar, expert monitorizare, animator/ asistent administrativ, expert evaluare.                                                             5 Pe baza fi elor de post  (anexa 8), la nivelul GAL se va realiza Procedura de recrutare și angajare a personalului. 



4   
                                                                                                               _________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA F I  A     P O S T U L U I    MANAGER GAL  (REPREZENTANT ADMINISTRATIV/ REPREZENTANT LEGAL)  Denumirea postului 
de muncă: MANAGER GAL  (Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal ) Obiectivele specifice 
ale activității de 
muncă  Este responsabil de atingerea scopurilor Asocia iei, în special pentru 

implementarea cu succes a activit ilor programului LEADER. 
 Titularul postului are rolul de a asigura coordonarea general  compartimentului administrativ, organizarea si func ionarea organiza iei cu eficien   maxim  prin angajarea resurselor financiare, tehnologice i umane necesare, în primul rând cele legate de implementarea Strategiei de Dezvoltare a microregiunii 

„Dobrogea de Nord Tulcea” i proiectelor în cadrul GAL. 
 Informare si comunicare. 
 Sprijinirea elabor rii de proiecte. 
 Lansarea apelului de proiecte. 
 Verificare i organizarea procesului de decizie. 
 Monitorizare. Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: Consiliul Director 

Subordon ri: Are în subordine: MANAGER FINANCIAR (Responsabil Financiar) – (contabil);  
MANAGER PROIECTE GAL  (Expert evaluare/ selec ie proiecte) (expert implementare și evaluare proiecte SDL); EXPER MONITORIZARE (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL) ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR  (asistent proiect) 
CONSULTAN I EXTERNI (Sector tehnic) – (experți evaluare/monitorizare - experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții). CONSILIER JURIDIC Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre Consiliul Director Rela ii de munc :  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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Func ionale: Formuleaz  si implementeaz  procedurile de importan  general  pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de organiza ie. În acest sens are rela ii cu angaja ii permanen i, consultan i externi, angaja ii contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selec ie 

a Proiectelor, Adunarea General . De reprezentare: Reprezint  organiza ia fa  de organele de control de specialitate, în rela ia cu  furnizorii, beneficiarii, persoanele / organiza iile din ar  si 
din str in tate cu care intr  în contact în interes de serviciu. 

Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: Responsabilit i, 
sarcini, activit i si ac iuni specifice 
postului de munc :  Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Coordoneaz  eficient activitatea Compartimentului Administrativ, în primul rând cele legate de comunicare i informare i de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
 Asigura comunicarea și informarea destinate locuitorilor i actorilor 

implica i în dezvoltarea teritoriului în leg tur  cu buna func ionare 
a GAL i implementarea tuturor ac iunilor din cadrul strategiei de 
dezvoltare local : întâlniri – conferin e, seminarii, grupuri de lucru, 
afi e/ publica ii, acces baze de date, elaborare i diseminare 
materiale, rela ia cu mass-media. 

 Pune în practic  implementarea SDL, a proiectelor i programelor 
organiza iei, inclusiv ini iaz  noi programe în conformitate cu 
strategia i principiile elaborate de Adunarea General  i Consiliul Director. 

 Se implic  activ în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 
Local , vizând cre terea capacit ii de colaborare la nivel teritorial, 
oferind actorilor locali i reprezentan ilor din diferite domenii de 
activitate, posibilitatea de a lucra i de a interac iona în favoarea 
comunit ilor din teritoriul LEADER. 

 Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL. 
 Particip  la organizarea procedurilor de achizi ie public . 
 Aprob  toate documentele privind conformitatea/ eligibilitatea i 

înainteaz  spre validare Comitetului de selec ie  cererile de 
finan are a proiectelor depuse. 

 Stabile te obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele 
limit  si modalit ile de m surare a gradului de realizare a obiectivelor. 

 Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbun t iri procedurale;  
 Execut  operativ i corect procedurile de gestionare a resurselor financiare. 
 Monitorizeaz  implementarea SDL i evaluarea activit ilor 

desf urate la nivelul GAL-ului i ia decizii legate de depistarea 
problemelor în cadrul implement rii. 

 Comunic  angaja ilor si colaboratorilor valorile si obiectivele 
strategice ale organiza iei. 

 Aprob  referate de investi ii, state de plat  i rapoarte financiare 
ale organiza iei. 

 Aprob  planificarea concediilor de odihn  pentru angaja ii din 
subordine i  evalueaz  periodic munca angaja ilor din subordine. 

 Furnizeaz  informa ii c tre factorii de decizie superiori, dar i c tre organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
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 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Se afl  în rela ii de colaborare: Auditorul, subcontractori Competen ele 

postului de munc :    Cuno tin e de utilizare Ms Office 
 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(englez , francez , german ) 
Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 

 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
 Principiile fondurilor europene 

Cuno tin e privind modul de execu ie a sarcinilor:  Managementul Ciclului de Proiect 
 Cuno tin e despre managementul resurselor umane 
 Cuno tin e despre dezvoltare rural  Rela iile interpersonale:   Dezvolt  mijloace de motivare a personalului din subordine. 
 Asigur  un climat de comunicare si încurajare a ini iativei care c  contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. 
 Propune solu ii de îmbun t ire permanent  a preg tirii profesionale si de specialitate a angaja ilor din subordine. 
 Negociaz  si conciliaz  conflicte si situa ii conflictuale ap rute în rela iile interpersonale. Alte informa ii: Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de 

analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 în management de proiect: min 7 ani; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min 5 ani. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare 

 Specializ ri: management de proiect   Avizat: _________________    LUAT LA CUNO TIN , 
Semn tura                           Semn tura            Reprezentant legal        _________________  Nume/ Prenume _________                       Nume/ Prenume ___________  Data,         Data,          
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                                                                                                            _______________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA   F I  A     P O S T U L U I    MANAGER PROIECTE GAL (Expert evaluare/ selec ie proiecte)  Denumirea postului de 
muncă: MANAGER PROICTE GAL 

(Expert evaluare/ selec ie proiecte) Obiectivele specifice ale 
activității de muncă  Este responsabil de coordonarea tehnic  a implement rii 

Strategiei de Dezvoltare a microregiunii „Dobrogea de Nord 
Tulcea” , de procesul de evaluarea a implement rii SDL. 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organiza iei 
în special pentru implementarea cu succes a activit ilor 
programului LEADER i în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare si comunicare. 
 Sprijinirea elabor rii de proiecte. 
 Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse 
 Monitorizare. 

Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director 
Subordon ri: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) 
Rela ii de munc : 
Func ionale: Are rela ii cu actorii din aria GAL.. În acest sens are rela ii cu 

angaja ii permanen i, consultan i externi, angaja ii contractuali, 
Consiliul Director, Comitetul de Selec ie a Proiectelor, Adunarea 
General . De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezum  la reprezentarea GAL în 
rela iile cu entit ile exterioare în ceea ce prive te proiectele implementate. 

Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: 
Responsabilit i, sarcini, 
activit i si 
ac iuni specifice postului 
de munc : - Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Se implic  activ în atingerea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Local , vizând cre terea capacit ii de colaborare 
la nivel teritorial, oferind actorilor locali i reprezentan ilor din 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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diferite domenii de activitate, posibilitatea de a lucra i de a 
interac iona în favoarea comunit ilor din teritoriul LEADER. 

 Acord  sprijin administrativ i tehnic echipei executive a GAL 
(asigur  comunicarea intern  i extern  cu 
beneficiari/furnizori, clien i, ofer  sprijin în monitorizarea 
activit ilor, elaboreaz  rapoarte, preg te te documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL). 

 Particip  la organizarea procedurilor de achizi ie public . 
 Coordoneaz  activit ile de animare, informare i promovare a 

ac iunilor întreprinse de c tre GAL i gestioneaz   lansarea 
m surilor i apelurilor de propuneri de proiecte, conform calendarului stabilit. 

 Sprijin  activitatea de evaluare, selec ie i aprobare a 
proiectelor în cadrul GAL i organizeaz  edin ele Comitetului 
de Selec ie/ Comisiei de evaluare conform calendarului de lucru stabilit. 

 Particip  la activitatea de lansare a apelurilor de finan are i 
promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 
apelurilor de finan are. 

 Desfășoară activități de verificare a conformității, 
eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte. 

 Realizeaz  verificarea eligibilit ii i conformit ii 
administrative a propunerilor de proiecte primite de c tre GAL. 

 Monitorizeaz  implementarea SDL i evaluarea activit ilor 
desf urate la nivelul GAL-ului, monitorizeaz  stadiul realiz rii 
planului de m suri de informare i publicitate. 

 Particip  la activit ile de monitorizare a proiectelor în 
implementare, conform SDL GAL i solicit rilor AFIR. 

 Monitorizeaz  din punct de vedere tehnic si financiar , si 
raporteaz  la timp asupra realiz rilor si rezultatelor proiectului, 

 Furnizeaz  informa ii c tre factorii de decizie superiori, dar i 
c tre organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Asigur  orice alte atribu ii necesare implement rii tehnice a 

SDL Dobrogea de Nord, pe baza deleg rii de c tre Reprezentantul legal. 
 Se afl  în rela ii de colaborare: Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, 

expert achiziții), Auditorul, Comitetul de Selec ie, Consilierul Juridic. 
Competen ele postului 
de munc :   Cuno tin e de utilizare Ms Office 

 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale 
UE (englez , francez , german ) Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 

 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
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 Principiile fondurilor europene Cuno tin e privind modul 

de execu ie a sarcinilor:  Managementul Ciclului de Proiect 
 Cuno tin e despre managementul proiectelor 
 Cuno tin e despre dezvoltare rural  

Rela iile interpersonale: Contribuie la instaurarea si men inerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informa ii: 
Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 în management de proiect: min 5 ani; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min.1 an. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare 

 Specializ ri: management de proiect, achizi ii publice  Avizat: _________________    LUAT LA CUNO TIN , 
Semn tura          Semn tura            Reprezentant legal        _________________  Nume/ Prenume _________                        Nume/ Prenume ___________  Data,         Data,                           
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                                                                                                            _______________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA   

F I Ş A     P O S T U L U I   MANAGER FINANCIAR (RESPONSABIL FINANCIAR- CONTABIL GAL)  Denumirea postului de 
muncă: MANAGER FINANCIAR/ RESPONSABIL FINANCIAR (CONTABIL GAL)  Obiectivele specifice ale 
activității de muncă  Coordonarea i gestionarea activit ii financiare a GAL – ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea” . 
 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organiza iei în special pentru implementarea cu succes a activit ilor programului 

LEADER i în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 
 Informare i promovarea programelor de finan are derulate de GAL 

prin identificarea canalelor de promovare i informare i preg tirea materialelor necesare. 
 Monitorizarea implement rii ac iunilor în cadrul GAL-ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finan are i 

promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 
apelurilor de finan are. 

 Sprijinirea activit ii de evaluare, selec ie i aprobare a proiectelor în cadrul GAL. 
Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: MANAGER GAL  (Responsabil Administrativ/ Reprezentant legal) Comitetul Director 
Subordon ri: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ/ Reprezentantul legal) 
Rela ii de munc : 
Func ionale: Are rela ii cu actorii din aria GAL.  

În acest sens are rela ii cu angaja ii permanen i, consultan i externi, 
angaja ii contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selec ie a 
Proiectelor, Adunarea General . 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezum  la reprezentarea GAL în rela iile 

cu entit ile exterioare în ceea ce prive te promovarea teritoriului i 
a proiectelor finan ate în GAL. 

Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: 
Responsabilit i, sarcini, 
activit i i ac iuni specifice postului de 
munc :  Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – ului 

„Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Gestioneaz  managementul financiar al SDL, asigurând 

supravegherea i controlul gestiunii financiar - contabile a GAL-ului. 
 Supervizeaz  din punct de vedere financiar, derularea contractelor cu furnizorii. 
 Particip  la organizarea procedurilor de achizi ie public . 
 Particip  la activit ile de informare i consiliere a beneficiarilor. 
 Particip  la activitatea de lansare a apelurilor de finan are i promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 

apelurilor de finan are. 
 Verific  conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GALcererile de plat  ale beneficiarilor care 

implementeaz  proiectele finan ate prin GAL. 
 Realizeaz  cererile de plat  pentru implementarea ac iunilor în cadrul GAL-ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Monitorizeaz  i raporteaz  la timp asupra realiz rilor i rezultatelor proiectului. 
 Furnizeaz  informa ii c tre factorii de decizie superiori, dar i 

c tre organisme de decizie exterioare GAL-ului. 
 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Asigur  orice alte atribu ii necesare implement rii tehnice a SDL 

Dobrogea de Nord, pe baza deleg rii de c tre Reprezentantul legal. 
 Se afl  în rela ii de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), 
Auditorul, Comitetul de Selec ie, Consilierul Juridic. 

Competen ele postului 
de munc :   Cuno tin e de utilizare Ms Office 

 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 
(englez , francez , german ) 

Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 
 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
 Principiile fondurilor europene 

Cuno tin e privind modul 
de execu ie a sarcinilor:  Cuno tin e despre managementul proiectelor 

 Cuno tin e despre dezvoltare rural  
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Rela iile interpersonale: Contribuie la instaurarea si men inerea unui climat de comunicare deschis si transparent. 
Alte informa ii: 
Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 în implementare de proiecte: min 1 an; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min 1 an. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare: economice. 

 Specializ ri: management de proiect, achizi ii publice.   Avizat: _________________    LUAT LA CUNO TIN , 
Semn tura          Semn tura            Reprezentant legal                                   _________________ Nume/ Prenume _______________      Nume/ Prenume ____________________   Data,          Data,                          
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                                                                                                            _________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA  F I  A     P O S T U L U I   EXPERT MONITORIZARE (RESPONSABIL MONITORIZARE PROIECTE IMPLEMENTATE SDL)  Denumirea postului de 
muncă: EXPERT MONITORIZARE (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL ) Obiectivele specifice ale 
activității de muncă  Este responsabil de monitorizarea proiectelor implementate prin GAL „Dobrogea de Nord Tulcea” . 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organiza iei 
în special pentru implementarea cu succes a activit ilor programului LEADER i în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare si comunicare. 
 Consultare i animare teritoriu la nivel local. 
 Proiectarea Strategiei de Dezvoltare Local . 
 Realizarea de studii asupra zonei în cauz  i ac iuni legate de 

consultarea p r ilor interesate în scopul realiz rii strategiei. Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director 
Subordon ri: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Rela ii de munc : Func ionale: Are rela ii cu actorii din aria GAL. În acest sens are rela ii cu angaja ii permanen i, consultan i externi, angaja ii contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selec ie a Proiectelor, Adunarea 

General . De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezum  la reprezentarea GAL în rela iile 
cu entit ile exterioare în ceea ce prive te proiectele implementate. 

Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: 
Responsabilit i, sarcini, 
activit i si  Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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ac iuni specifice postului 
de munc :  Monitorizeaz  lansarea m surilor i apelurilor de propuneri de proiecte, conform calendarului stabilit la nivelul GAL. 

 Efectueaz  vizite pe teren i realizeaz   monitorizarea continu  
a implement rii proiectelor de c tre beneficiari.   

 Particip  la organizarea procedurilor de achizi ie public . 
 Particip  la activit ile de informare i consiliere a beneficiarilor. 
 Particip  la activitatea de lansare a apelurilor de finan are i 

promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 
apelurilor de finan are.  

 Ofer  consiliere cu privire la condi iile de participare în cadrul 
sesiunilor de proiecte, eligibilitatea proiectelor i ale 
aplican ilor, posibilit i de asigurare a cofinan rii proiectelor, etc. 

 Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității 
și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte. 

 Verific  cererile de plat  ale beneficiarilor care implementeaz  
proiectele finan ate prin GAL. 

 Particip  la activit ile de monitorizare a proiectelor în 
implementare, conform SDL GAL i solicit rilor AFIR. 

 Monitorizeaz  din punct de vedere tehnic i raporteaz  la timp 
asupra realiz rilor i rezultatelor proiectului. 

 Furnizeaz  informa ii c tre factorii de decizie superiori, dar i 
c tre organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Asigur  orice alte atribu ii necesare implement rii tehnice a SDL 

Dobrogea de Nord, pe baza deleg rii de c tre Reprezentantul legal. 
 Se afl  în rela ii de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de 
Selec ie, Consilierul Juridic. Competen ele postului 

de munc :   Cuno tin e de utilizare Ms Office 
 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(englez , francez , german ) 
Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 

 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
 Principiile fondurilor europene 

Cuno tin e privind modul de execu ie a sarcinilor:  Managementul Ciclului de Proiect 
 Cuno tin e despre managementul proiectelor 
 Cuno tin e despre dezvoltare rural  
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Rela iile interpersonale: Contribuie la instaurarea si men inerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informa ii: 
Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 în implementare de proiecte: min 1 an; 
 în evaluare proiecte: min 1 an; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min 1 an. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare 

 Specializ ri: achizi ii publice, evaluare proiecte   Avizat: _________________     LUAT LA CUNO TIN , Semn tura        Semn tura            Reprezentant legal,        _________________  Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  Data,             Data,                      
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                                                                                                            _______________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA    

F I Ş A     P O S T U L U I   ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR (ASISTENT ADMINSITARTIV (secretar)/ Animator)  Denumirea postului de 
muncă: ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR  (Asistent administrativ (secretar)/ Animator) Obiectivele specifice ale 
activității de muncă  Coordonarea i realizarea ac iunilor de animare a teritoriului, 

promovarea activit ilor GAL – ului „Dobrogea de Nord Tulcea” 
i gestionarea secretariatului (sprijin administrativ i tehnic asigurat echipei executive). 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organiza iei 
în special pentru implementarea cu succes a activit ilor 
programului LEADER i în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

 Informare i promovarea programelor de finan are derulate de 
GAL prin identificarea canalelor de promovare i informare i 
preg tirea materialelor necesare. 

 Monitorizarea implement rii ac iunilor în cadrul GAL-ului 
„Dobrogea de Nord Tulcea”. 

 Participarea la activitatea de lansare a apelurilor de finan are 
i promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 

apelurilor de finan are. 
 Sprijinirea activit ii de evaluare, selec ie i aprobare a proiectelor în cadrul GAL. 

Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director 
Subordon ri: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) 
Rela ii de munc : 
Func ionale: Are rela ii cu actorii din aria GAL.  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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În acest sens are rela ii cu angaja ii permanen i, consultan i 
externi, angaja ii contractuali, Consiliul Director, Comitetul de 
Selec ie a Proiectelor, Adunarea General . De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezum  la reprezentarea GAL în 
rela iile cu entit ile exterioare în ceea ce prive te promovarea 
teritoriului i a proiectelor finan ate în GAL. 

Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: 
Responsabilit i, sarcini, 
activit i i ac iuni specifice postului de 
munc :  Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Organizeaz  i desf oar  activit ile de animare, informare i 

promovare a ac iunilor întreprinse de c tre GAL „Dobrogea de 
Nord Tulcea” .  

 Elaboreaz  i redacteaz  documente i situa ii, actualizeaz  materialele informative pentru pagina de web a GAL-ului. 
 Informeaz  poten ialii beneficiari i promoveaz  programele de 

finan are derulate de GAL prin identificarea canalelor de 
promovare i informare i preg te te materialele necesare. 

 Particip  la activit ile de informare i consiliere a beneficiarilor. 
 Particip  la activitatea de lansare a apelurilor de finan are i 

promovarea în toate comunit ile micro-regiunii a lans rii 
apelurilor de finan are. 

 Verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de 
către beneficiari la nivelul GAL. 

 Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de 
GAL sau la care particip  reprezentan i ai GAL. 

 Furnizeaz  informa ii c tre factorii de decizie superiori, dar i 
c tre organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Asigur  orice alte atribu ii necesare implement rii tehnice a 

SDL Dobrogea de Nord, pe baza deleg rii de c tre Reprezentantul legal. 
 Se afl  în rela ii de colaborare: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar) – contabil, Expertul monitorizare (Responsabil monitorizare proiecte implementate SDL), Colaboratori externi -Sector tehnic – (experți infrastructură, 
expert financiar, expert achiziții), Auditorul, Comitetul de 
Selec ie, Consilierul Juridic. 

Competen ele postului 
de munc :   Cuno tin e de utilizare Ms Office 

 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale 
UE (englez , francez , german ) 

 Competen e de comunicare 
Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 

 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
 Principiile fondurilor europene 
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Cuno tin e privind modul 
de execu ie a sarcinilor:  Cuno tin e despre managementul proiectelor 

 Cuno tin e despre dezvoltare rural  
Rela iile interpersonale: Contribuie la instaurarea si men inerea unui climat de comunicare deschis si transparent. 
Alte informa ii: 
Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 expertiz  dovedit  în animare/ comunicare; 
 în implementare de proiecte: min 1 an; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min 1 an. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare    Avizat: _________________    LUAT LA CUNO TIN , 

Semn tura          Semn tura             Reprezentant legal                                  ________________ Nume/ Prenume _____________      Nume/ Prenume _________________  Data,        Data,                  
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                                                                                                            _______________________________________________________________________________________________________________________  Nr. reg. asoc. 508/253/2015, CIF  30727974, Cont RO 76 BACX 0000 0011 4354 0000 UNICREDIT TIRIAC  BANK suc. TULCEA   F I  A     P O S T U L U I  EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE (CONSULTANT EXTERN)  Denumirea postului de 
muncă: EXPERT EVALUARE/ VERIFICARE (CONSULTANT EXTERN) Obiectivele specifice ale 
activității de muncă  Este responsabil de verificarea eligibilit ii i conformit ii 

administrative a propunerilor de proiecte primite de c tre GAL 
„Dobrogea de Nord Tulcea”, al turi de expertul monitorizare. 

 Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organiza iei în special pentru implementarea cu succes a activit ilor programului LEADER i în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. Pozi ia postului de munc  în cadrul structurii organiza iei: Postul imediat superior: MANAGER GAL (Responsabil Administrativ) Comitetul Director 
Subordon ri: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Persoana desemnat  de c tre MANAGERUL GAL (Responsabilul Administrativ) Rela ii de munc : Func ionale: Are rela ii cu actorii din aria GAL. În acest sens are rela ii cu angaja ii permanen i, consultan i externi, angaja ii contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selec ie a Proiectelor, Adunarea 

General . De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezum  la reprezentarea GAL în rela iile cu entit ile exterioare în ceea ce prive te proiectele implementate. 
Responsabilit i, cuno tin e, rela ii: 
Responsabilit i, sarcini, 
activit i si ac iuni specifice postului 
de munc :  Particip  la activit ile de implementare a activit ilor GAL – 

ului „Dobrogea de Nord Tulcea”. 
 Desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității 

și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte; 
 Realizeaz  verificarea eligibilit ii i conformit ii 

administrative a propunerilor de proiecte primite de c tre GAL. 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
DOBROGEA DE NORD TULCEA   
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 Desf oar  activitate de evaluare si selec ie a proiectelor în cadrul GAL.  
 Particip  la ac iunile de cooperare extern . 
 Asigur  orice alte atribu ii necesare implement rii tehnice a 

SDL, pe baza deleg rii de c tre Reprezentantul legal. 
 Se afl  în rela ii de colaborare cu: Managerul Proiecte (Expert 

Evaluare și Selecție Proiecte), Managerul Financiar (Responsabil financiar), Expertul Monitorizare, Asistentul Administrativ/ Animator, Colaboratori externi - Sector tehnic – (experți 
infrastructură, expert financiar), Auditorul, Comitetul de 
Selec ie, Consilier Juridic. Competen ele postului 

de munc :   Cuno tin e de utilizare Ms Office 
 Cunoa terea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE 

(englez , francez , german ). 
Cuno tin e în leg tur  cu domeniul muncii:   Politica de Coeziune 

 Politica Agricol  Comun  
 Abordarea LEADER la nivel european si na ional 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2007-2013 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020 
 Cadrul Na ional Strategic de Referin  
 Legisla ie specific  proiectelor de investi ii 
 Principiile fondurilor europene 

Cuno tin e privind modul de execu ie a sarcinilor:  Managementul Ciclului de Proiect 
 Cuno tin e despre managementul proiectelor 
 Cuno tin e despre dezvoltare rural  Rela iile interpersonale: Contribuie la instaurarea si men inerea unui climat de comunicare deschis si transparent. Alte informa ii: Experien :  expertiz  dovedit  în realizare de studii de zon  sau elaborare de analize diagnostic sau elaborare/ implementare (inclusiv 

modific ri) de strategii de dezvoltare teritorial ; 
 în implementare de proiecte: min 1 an; 
 în evaluare proiecte: min 1 an; 
 în proiecte de dezvoltare rural : min 1 an. 

Preg tirea necesar  
postului de munc :  Studii superioare 

 Specializ ri: management de proiect, evaluare proiecte.  Avizat: _________________    LUAT LA CUNO TIN , 
Semn tura         Semn tura            Reprezentant legal,        _________________ Nume/ Prenume _________        Nume/ Prenume _____________  Data,             Data,     
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 în ROF se fac  modificări la:  
o Capitolul 7 – Organizarea timpului de munc  i odihn  Art.40. Programul de lucru pentru personalul administrativ al Asociației GAL Dobrogea de Nord Tulcea se stabilește astfel: 

Funcția/ziua  Luni  Marți  Miercuri  Joi  Vineri   Sâmbătă  Duminică  MANAGER GAL                                  (Responsabil administrativ)  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  MANAGER FINANCIAR                    (Responsabil financiar) 4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  MANAGER PROIECTE                     
Expert evaluare/ selecție 

proiecte și responsabil 
evaluarea implementării SDL) 4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  EXPERT MONITORIZARE               (Responsabil monitorizare proiecte implementare SDL) 4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  4 ore  Liber  Liber  ASISTENT ADMINISTRATIV/ ANIMATOR                      (Expert în domeniul 
animării/ promovării/ 
informării în teritoriu  8 ore  8 ore  8 ore  8 ore  8 ore  Liber  Liber  CONSILIER JURIDIC  (Expert in domeniul legislativ) 2 ore  2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Liber Liber EXPERT EVALUARE (Consultant extern) 2 ore  2 ore 2 ore 2ore 2 ore Liber Liber c) Efectele estimate ale modific rii 
În aceast  sec iune va fi indicat efectul generat de modificarea propus , respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  
Modificarea supus  aprob rii este de natur  de asigura pe toat  perioada de implementare a SDL, 
a celor dou  func ii (monitorizare i evaluare), prin exercitarea activit ilor privind: 
1). asigurarea conformității, elibilității și stabilirii punctajului pentru proiectele depuse 
spre finanțare prin SDL GAL;  
2). verificarea conformității cererilor de plată, de către personalul angajat cu CIM, 
care s  aduc  aport la implementarea SDL, rezultatele scontate fiind cele asumate prin SDL 
aprobat .  d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Corec ia operat  nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 
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2. Corectarea erorii materiale, din descrierea membrilor de onoare în structura GAL, 

f r  drept de decizie în ceea ce prive te procesul de implementare i monitorizare a SDL în perioada 2016-2023, conform pct. 1, litera _ a _6 a) Motivele i/sau problemele de implementare care justific  modificarea  
În aceast  sec iune va fi inclus  justificarea privind modificarea solicitat , indicându-se necesitatea i oportunitatea ca aceasta s  fie 
realizat  în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. Prin  Nota nr. 233388/ 04.08.2017 de modificare a SDL nr.1/ 2017, unul dintre puncte a vizat: 
 modificarea Cap.IX – Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare i control a strategiei: - la pct.1 – Adunarea general  a GAL se introduc sintagmele: „membrilor cu drept la vot […] din membrii de onoare fără drept de vot (9 membri). Parteneriatul constituit din cei 15 membri cu drept de vot sunt…”. 
Între membrii enumera i, dintr-o eroare material  a fost inclus UAT comuna Grindu care este membru cu drept de vot, i care i-a aprobat plata cotiza iei care s  sprijine activit ile curente ale GAL. În fapt sunt 9 „membri de onoare”, cel de-al 9-lea este UAT comuna Greci, pentru care s-a aprobat în edin a Comitetului Director i Adun rii Generale din 30 august 2017, aderarea în cadrul GAL ca „membru de onoare”, cu respectarea acelora i drepturi descrise anterior. b) Modificarea propus  
Se va indica capitolul i sec iunea din SDL care se modific  (implicit capitolele/sec iunile, dac  propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), eviden iind modific rile din fiecare sec iune, utilizând op iunea track-changes (urm rire-
modific ri)  
Modificarea propus  nu are impact asupra sec iunilor din SDL, includerea celor 9 „membri de 
onoare” fiind obiectul modific rii simple nr.1/ 2017, în cadrul acestei modific ri se solicit  corectarea erorii materiale, ca între cei 9 membri de onoare s  se enumere comuna Greci i nu comuna Grindu.   c) Efectele estimate ale modific rii 
În aceast  sec iune va fi indicat efectul generat de modificarea propus , respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  Modificarea solicitat   este de natur  a corela informa iile furnizate Nota nr. 233388/ 04.08.2017 
de modificare a SDL nr.1/ 2017 eliberat  de MADR i documentele statutare ale GAL Dobrogea de Nord Tulcea, care  nu au niciun efect asupra implement rii SDL sau la nivelul teritoriului, iar 
rezultatele scontate sunt cele asumate prin SDL aprobat . d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Nu este operat  corec ie pe SDL, i nu exist  impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL Dobrogea de Nord Tulcea.                                                                  6 fie are odifi are va fi o pletată o for  pu telor a, , ,d. 
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3. Înlocuirea S.C. Cocorul Cenu iu S.R.L. cu S.C. Mitu Costel S.R.L. care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Pardina, conform pct. 1, litera _ e_7 a) Motivele i/sau problemele de implementare care justific  modificarea  

În aceast  sec iune va fi inclus  justificarea privind modificarea solicitat , indicându-se necesitatea i oportunitatea ca aceasta s  fie 
realizat  în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. - în edin a Comitetului Director i Adun rii Generale din 3 august 2017 inându-se cont de 
radierea din Registrul Comer ului a S.C. Cocorul Cenu iu S.R.L., care avea calitatea de membru în AGA s-a propus înlocuirea cu S.C. Mitu Costel S.R.L. care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Pardina, cu men inerea condi iilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului sub-m sura 19.2 
i a acordului de parteneriat.  b) Modificarea propus  

Se va indica capitolul i sec iunea din SDL care se modific  (implicit capitolele/sec iunile, dac  propunerea de modificare are impact 
asupra mai multor capitole  din SDL), eviden iind modific rile din fiecare sec iune, utilizând op iunea track-changes (urm rire-
modific ri)   
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: 

 Cap.II – Componen a parteneriatului: - în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuie te S.C. Cocorul Cenu iu S.R.L. cu S.C. Mitu CostelS.R.L., reprezentând în cadrul parteneriatului teritoriul UAT comuna Pardina, pentru componenta privat, respectiv în cadrul paragrafelor: 
o privat (53,33%): 1 reprezentant al întreprinzătorilor privați (comer  cu am nuntul): SC 
Cocorul Cenu iuMitu Costel SRL Pardina; 7 reprezentanți ai grupurilor de producători și 
organizațiilor agricole (apicultură, creșterea animalelor, agricultură - cultivarea legumelor, 
plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu Vasilica PFA-Niculi el, T taru C t lin Florin PFA - Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFA- Ceatalchioi, Asocia ia „Dinoge ia” Luncavi a, S.C.LombardiAgro S.R.L.-I.C.Br tianu, SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- V c reni, SC Prosilva-Serv SRL- Jijila; 
 SC Cocorul Cenu iuMitu Costel SRL reprezint  în parteneriat zona economic  prin comer , 
activitate des întâlnit , în zona rural . 

 Anexa 3 Componen a parteneriatului - în descrierea partenerilor priva i (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de 
selecție) se modific  partenerul S.C. Cocorul Cenu iu S.R.L. cu S.C. Mitu Costel S.R.L., respectiv 
descrierile legate de sediul social i obiectul de activitate: 
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selec ie) Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursal / filial (localitate)1 Obiect de activitate 6. S.C Cocorul 
Cenu iuMitu Costel S.R.L  Sat Pardina, comuna Pardina,  aleea VecheParcului, nr.7, cam.1, parterEtaj P, jude ul Tulcea Comer  cu am nuntul în magazine nespecializate                                                            7 fie are odifi are va fi o pletată o for  pu telor a, , ,d. 
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c) Efectele estimate ale modific rii 

În aceast  sec iune va fi indicat efectul generat de modificarea propus , respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  
Modificarea supus  aprob rii este de natur  a corela informa iile furnizate în documentele statutare ale GAL Dobrogea de Nord Tulcea, respectiv Statutul i Actul Constitutiv, cu 
informa iile descrise în capitolul II i anexa 3. 
Înlocuirea partenerului care s  reprezinte teritoriul comunei Pardina nu are niciun efect asupra 
implement rii SDL sau la nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate prin 
SDL aprobat . d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Modificarea operat  la nivelul Capitolului II i anexa 3 – Componen a parteneriatului - nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL.                                      DI/ 2x/ August 2017 
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Abordarea LEADER este sus inut  prin prioritatea de dezvoltare rural  6B “Încurajarea 
dezvolt rii locale în zonele rurale” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, ce r spunde urm toarelor nevoi de dezvoltare a zonelor LEADER: dezvoltarea 
infrastructurii de bază și a serviciilor; crearea de locuri de muncă; reducerea gradului de 
sărăcie și a riscului de excluziune socială; stimularea și consolidarea dezvoltării locale; 
conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale; acces la rețele TIC; conservarea 
mediului și protejarea ecosistemelor. Func ionând pe baza conceptului LEADER, Asocia ia Grup de Ac iune Local  “Dobrogea de Nord Tulcea” (GAL DN Tulcea) reprezint  spa iul din nordul Dobrogei constituit din 12 unit i administrativ-teritoriale, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în jude ul Tulcea. Microregiunea LEADER “Dobrogea de Nord Tulcea” 
se confrunt  cu acelea i probleme ce caracterizeaz  întregul areal rural românesc i se 
subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice i de dezvoltare economico-social  ale 
regiunii i ale jude ului Tulcea. Teritoriul GAL DN Tulcea este situat integral în arealul Investi iei Teritoriale Integrate Delta Dun rii (ITI). 

Din punct de vedere al dezvolt rii socio-economice, teritoriul GAL “Dobrogea de Nord” 
Tulcea înregistreaz  un decalaj semnificativ fa  de zonele urbane i se caracterizeaz  prin: 
●deficiențe structurale persistente (pondere mare a popula iei ocupate în agricultur , 
îmb trânirea popula iei, num r mare de exploata ii agricole de subzisten , etc.); 
●valoarea adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; ●productivitatea muncii 
scăzută, în special în agricultura de semisubzisten ; ●spirit antreprenorial slab pentru 
dezvoltarea activit ilor economice; ●o modestă orientare către export; ●insuficienta diversificare a economiei; ●accesul la servicii și infrastructură în urma zonelor urbane; 
●acces limitat la rețelele TIC; ●o pondere ridicată a populației expuse riscului de sărăcie, 
marginalizare și excluziune socială (inclusiv a popula iei provenite din rândul minorit ilor), 
precum i o infrastructură socială slab dezvoltat ; ●riscuri pentru oameni și mediu, ca efecte ale schimb rilor climatice. Teritoriul men ionat se afl  într-un proces de transformare bazat, pe de o parte, pe 
efortul comunit ilor de p strare i conservare a unui patrimoniu natural i cultural unic i, 
pe de alt  parte, pe necesitatea exploat rii durabile a acestui patrimoniu. Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformelor repetate ale Politicii Agricole Comune, creșterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populației și depopularea rurală sunt numai o parte din  factorii care afecteaz  acest teritoriu i care impun implementarea unui program 
orientat spre valorificarea resurselor locale (fizice, umane i financiare) pentru elaborarea 
i punerea în practic  a unei strategii de dezvoltare local  coerente.  Rezultatele analizei SWOT, combinate cu propunerile actorilor locali din teritoriu, au condus la formularea  v i z i u n i i  pentru dezvoltarea microregiunii GAL DN Tulcea: “Un 

teritoriu LEADER atractiv pentru locuitori și vizitatori, dinamic, caracterizat prin 
diversificarea și creșterea competitivității activităților economice și dezvoltarea 
sustenabilă a sectoarelor agricole și non-agricole, ce ține cont de conservarea și 
promovarea patrimoniului natural, cultural și a identității locale nord-dobrogene”. M i s i u n e a Asocia iei GAL DN Tulcea este de a oferi cadrul coerent de dialog între 
toate p r ile interesate în atingerea viziunii de dezvoltare a teritoriului Leader, constituindu-se în factor de sprijin pentru implementarea unei strategii care s  aduc , prin intermediul proiectelor finan ate, rezolvarea nevoilor locale ale comunit ilor. Totodat , GAL DN Tulcea devine promotorul imaginii acestui areal unic, în plan na ional i interna ional, prin ac iuni care s  inteasc  atingerea viziunii, contribuind la:-dezvoltarea 
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economiei locale, crearea și menținerea de locuri de muncă, reducerea gradului de excluziune socială; -susținerea sectoarelor agricole și non-agricole competitive; -gestionarea, conservarea și exploatarea durabilă a resurselor naturale; -întărirea 
cooperării între microregiunea Dobrogea de Nord și regiuni similare. S c o p u l  Strategiei de Dezvoltare Local  (SDL) GAL Dobrogea de Nord Tulcea este menținerea populației în zona Dobrogei de Nord prin dezvoltarea unor activități economice 
sustenabile (agricole și non-agricole) și prin creșterea atractivității zonei pentru localnici 
și, deopotrivă, pentru vizitatori, turiști și investitori, vizând îmbunătățirea condițiilor de viață și păstrarea identității locale a teritoriului. Se au în vedere efectele procesului de 
sc dere demografic , plecarea popula iei tinere i active din teritoriu, declinul economic, 
necesitatea înt ririi sentimentului de apartenen  la comunitate, necesitatea înt ririi 
spiritului de asociere, precum i efectele sociale ale schimb rilor care se produc în toate zonele din acest teritoriu. Obiectivul general al SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea este dezvoltarea durabil  i 
inteligent  a economiei locale din teritoriul GAL DN Tulcea, cu favorizarea 
competitivit ii i respectarea principiilor asociativit ii, conserv rii resurselor de 
mediu i incluziunii sociale, în perioada de programare 2014 – 2020.  În concordan  cu obiectivele formulate în cadrul regulamentelor Uniunii Europene (UE) 
i programului LEADER, strategia GAL Dobrogea de Nord Tulcea î i propune s  contribuie, 

prin m surile pe care le are în vedere, la atingerea obiectivelor specifice: 
 OS1 SDL: Diversificarea activităților economice, promovarea formelor 

asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază pentru creșterea 
calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 

 OS2 SDL: Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din 
teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 

Pe lâng  cele dou  obiective specifice men ionate, un al treilea OS3 SDL va viza 
cooperarea locală și transnațională, cu scopul transferului de informații și expertiză în domenii specifice de interes. Obiectivele vor fi atinse, astfel, i prin participarea la 
activit i de cooperare cu alte teritorii cu nevoi i caracteristici asem n toare. Prin implementarea SDL, teritoriul GAL DN Tulcea va deveni o zon  rural  european  LEADER tradi ional  i inovativ  în acela i timp, int  ce va fi atins  cu implicarea i eforturile comune ale actorilor locali. Prin implicarea direct  a celor 15 parteneri, SDL va viza, cu prioritate, dezvoltarea activit ilor economice non-agricole, valorificarea poten ialului agricol al zonei, inovarea, sus inerea biodiversit ii i valorificarea acesteia 
prin turism i agroturism, formarea profesional , asocierea, cooperarea i, nu în ultimul 
rând, cre terea calit ii vie ii în comunit ile din teritoriu, prin crearea de locuri de munc  i îmbun t irea serviciilor de baz  pentru popula ie. Toate ac iunile descrise în SDL GAL DN Tulcea sunt în acord deplin cu prevederile Strategia Na ional  pentru Dezvoltarea 
Durabil  a României i ale Programului Na ional se Dezvoltare Rural  (PNDR) 2014 - 2020, 
cu Strategia Integrat  de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii (SIDD DD) i cu conceptul LEADER. Printr-o abordare teritorial  de jos în sus, printr-un plan de dezvoltare integrat i multisectorial, printr-un schimb eficient de cuno tin e i informa ii la nivel na ional i transna ional, teritoriul GAL DN Tulcea va deveni, a adar, un areal cu un nivel de via  ridicat al locuitorilor, ce va atrage turi ti i, deopotriv , investitori interesa i de resursele 
naturale înc  insuficient valorificate ale microregiunii. 
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CAPITOLUL I 
Prezentarea teritoriului  
i a popula iei acoperite – analiza diagnostic  
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Teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA este situat în partea de nord/nord-vest a jude ului Tulcea, acoperind o suprafa  total 1 de 1.457,06 km2. Este alc tuit din 21 
comunit i (20 sate, 1 ora ) constituite în 11 comune i 1 ora , astfel: comunele Greci; 
I.C. Br tianu; Grindu; Jijila cu re edin a la Jijila i satul apar in tor Garvăn; Luncavi a cu re edin a la Luncavița, sat apar in tor Rachelu; Niculi el; Smârdan;  Somova cu re edin a la Somova, sate apar in toare Mineri, Parcheș; V c reni; Pardina; Ceatalchioi cu re edin a la Ceatalchioi, sate P tl geanca, Plauru, S lceni; ora ul Isaccea – cuprinde ora ul Isaccea i satele Revărsarea i Tichilești.  Situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, teritoriul propus se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice i de dezvoltare ale regiunii2 i ale jude ului Tulcea, oferind un poten ial natural ridicat datorit  apropierii i includerii în una dintre cele mai cunoscute i vizitate regiuni ale rii – Delta Dun rii(DD) 3. Microregiunea LEADER DN Tulcea face parte din teritoriul ITI Delta Dun rii, cunoscut ca Regiunea Delta Dun rii, caracterizat  prin zone locuite dispersate, în majoritate sate mici, i suprafe e naturale cu valoare ecologic  
ridicat . Regiunea DD înregistreaz  mari discrepan e demografice, de densitate i structur  pe vârste, dar i socio-economice; de ine un patrimoniu natural i cultural unic, un mediu sensibil i un poten ial turistic ridicat. Profilul economic este caracterizat, în principal, de 
agricultur , viticultur , apicultur , cre terea animalelor, turism, pescuit i domenii legate de resursele naturale.  

Specificitatea geografic  este dat  de a ezarea în apropierea fluviului Dun rea, cu 
vecin t ile: la nord - jude ul Gala i, bra ul Chilia Veche i Ucraina, la vest – Dun rea, Unitatea Administrativ Teritorial  (UAT) M cin i jude ele Gala i i Br ila; la sud - bra ul 
Dun rea Veche, Valea Teilor, Hamcearca, Izvoarele, Nalbant, Frec ei i Maliuc; la est – UAT Chilia-Veche. Teritoriul este separat în dou  zone distincte, cea aflat  la vest de Municipiul Tulcea, de-a lungul Dun rii, în amonte - zona continental  înalt , i cea aflat  la est - zona umed  joas , pe bra ul Chilia.  Cu toate acestea, întreg teritoriul GAL are continuitate i caracteristici relativ omogene. Continuitatea teritorial  i existen a, în teritoriu, a ora ului Isaccea ca zon  ce 
asigur  sus inerea economic  a comunelor prin dezvoltarea continu  a unor rela ii optime de tip urban–rural i rural–urban, reprezint  factori importan i în procesul de conturare a SDL teritorial . Se observ  preponderen a, în ora ul inclus în teritoriu, a activit ilor agricole, care nu pot fi finan ate prin m surile PNDR specifice mediului rural. Omogenitatea teritoriului este dat  de:  

 existen a activit ilor agricole tradi ionale, ca principale ocupa ii;  
 pondere mare a agriculturii de subzisten ;  
 activit tile agricole se îmbin  în propor ii diferite cu pescuitul, legumicultura, 

cre terea animalelor, apicultura, prelucrarea resurselor naturale;  
 industrie în mic  m sur  (unit i de exploatare a materialelor de construc ie);  
 mici unit i de prelucrare a produselor agricole i animaliere.   Popula ia total  a teritoriului este de 35.325 locuitori4 concentra i în zona rural , cu o densitate de 24,24 locuitori/ km² (C.S. 1.1), mai mic  comparativ cu media pe jude  (25,1 locuitori/km2). Dintre cele apte comune monosat, exist  patru a c ror popula ie nu 

dep e te 1.400 de locuitori, cu un teritoriu administrativ important ca suprafa .                                                             1 Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului GAL DN Tulcea - indicator context C3, Reg. UE 808/2014 (anexa 4). 2 Raportul Eurostat 2015, pentru Regiunea Sud-Est, PIB-ul pe cap de locuitor se apropie de 50% din media UE28. 3 Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului. 4 Anexa 2 – Fi a de prezentare a teritoriului GAL DN Tulcea- indicatori de context C1 i C4, Reg. UE 808/ 2014 (anexa 4). 
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Exist  4 localit i cu Indicele de Dezvoltare Uman  Local  (IDUL) mai mic de 55 (zone 
s race): Grindu, Luncavi a, Niculi el si Smârdan (C.S. 1.2)5. Din totalul popula iei, 94,49% 
reprezint  români, 1,32% de etnie rom , iar între 0,05% - 0,27%  de alte etnii. Se înregistreaz  un “exod rural” al popula iei, caracterizat prin plec rile, în special a tinerilor, 
din mediul rural spre cel urban sau spre str in tate, datorit  factorilor socio-economici. 
Pentru evitarea depopul rii teritoriului în perspectiv , este necesar  formularea unor 
m suri de contracarare a cauzelor responsabile de aceast  tendin  negativ . Se impune 
îmbun t irea condi iilor de trai, dezvoltarea economico-social  i crearea perspectivelor 
de afirmare profesional  a tinerilor speciali ti în teritoriu, în scopul re inerii i chiar atragerii de popula ie din exterior. Sporul natural pentru teritoriul GAL DN Tulcea este în 
sc dere, având constant valori negative (-210 în 2011, -229 în 2014), fenomen explicat de 
natalitatea sc zut  (292 n scu i vii în 2011, 304 în 2014) i decesele într-un num r mare (502 deceda i în 2011, 533 în 2014)6. Dinamica natural  a popula iei urmeaz  o curb  
descendent , cauzele fiind legate de îmb trânirea popula iei i de standardul modest al nivelului de trai datorat dezvolt rii economice precare. În timp ce, în 2011, 59,12% din popula ie reprezenta categoria cu vârste 15-59 de ani, acest grup a crescut la 62,80%, în paralel cu sc derea grupei de 0-14 ani. În acela i timp, s-a constatat cre terea ponderii popula iei vârstnice, grupa de vârst  mai mare sau egal  cu 60 de ani, de la 16% la 21,94%; 
sc derea natalit ii - în anul 2011, media de 8,3‰ comparativ cu 9,2‰ la nivel na ional.  Cu privire la asisten a social  pentru protec ia copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, a celor cu handicap şi a oric ror persoane aflate în dificultate, se constat  nevoia 
de asigurare a unor servicii specifice în teritoriu, chiar dac  la nivel de UAT exist  compartimente cu responsabilit i pe acest domeniu. Sunt înregistra i 131 copii cu masur  de protec ie în cadrul serviciilor de asisten , 66 copii cu dizabilit i si 11 copii care p r sesc sistemul de protec ie; totodat , sunt înregistrate 74 persoane adulte care beneficiaz  de aceste servicii7. Anchetele sociale din prim rii relev  un num r de 77 copii cu risc de abandon şcolar, 368 copii din familii monoparentale şi 333 copii din familii cu unul sau doi 
p rin i pleca i în str in tate8. Serviciile de s n tate sunt asigurate în teritoriu prin 18 cabinete medicale, deservite de 18 medici şi 17 asistente medicale9.  Teritoriul analizat este situat pe unit ile geomorfologice ale Dobrogei de Nord. 
Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunit i morfostructurale bine diferen iate - Lunca Dunării, Munții Măcinului i Podișul Nord-Dobrogean, care se înscriu în limitele de altitudine 0–350 m. Lunca Dun rii se desf oar  pe teritoriile comunelor Smârdan, 
I.C.Br tianu, Jijila, V c reni, Luncavi a, Somova, Ceatalchioi i Pardina, precum i în 
vecin tatea comunei Greci - teritoriu în prezent puternic antropizat, desec rile transformând cadrul natural într-o zon  agricol  întins .  În teritoriu exist  o serie de rezerva ii naturale de diferite categorii de importan : a) de interes mondial - Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii - sit UNESCO; b) de interes național, 11.584,70 ha - Parcul Na ional Mun ii M cinului, situri ale re elei ecologice europene Natura 2000 (C.S. 1.3) - 10 localit i cu suprafe e Natura 2000, SCI = 565,978 ha si SPA = 598,94 ha; c) de interes local. Sub aspect climatic, teritoriul GAL DN Tulcea are o clim  
continental  de step , cu caracter colinar. Semnele de ertific rii sunt vizibile, de la un an la altul iernile fiind tot mai blânde i verile secetoase, cu temperaturi ce dep e c 400C i                                                            5Ghidul solicitantului – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunz toare. 6 Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 7 Sursa: Adresa DGASPC Tulcea nr. 6636 / 28.03.2016 8 Sursa: R spuns UAT-uri la adresa O.D.S.A. nr. 25 / 11.04.2016. 9 Sursa: Adresa nr. 275717.03.2016 Direc ia de S n tate Public  Tulcea. 
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precipita ii sc zute, zona confruntându-se cu efectele înc lzirii globale. Teritoriul face parte din zonele cu un important poten ial pentru aplica iile electroenergetice ale energiei solare, respectiv 1300–1350 kWh/m2/an10. Vântul este cel mai dinamic element al climei, reprezentând, în acela i timp, un poten ial important pentru activit i de utilizare a 
energiei eoliene în economia local .  Condi iile pedo-climatice ale teritoriului au impus o structur  proprie asupra modului de folosin  a terenurilor, cu predominan a fondului forestier în unele comune din vestul teritoriului GAL DN Tulcea sau a unor suprafe e importante de p uni naturale i teren 
agricol în partea central  a teritoriului. Au fost favorizate activit ile de silvicultur , 
cre terea animalelor, viticultur  sau de practicare a anumitor culturi.  Suprafa a agricol  a teritoriului este de 80.006 ha11, din care exploatate doar 38.720,37 ha (în 2.208 exploata ii agricole)12; din suprafa a exploatat , 80% este în ferme mici (între 1-10 ha), neconforme cu standardele comunitare, de inute de persoane fizice i bazate pe tradi iile specifice satului românesc, prezentând un nivel tehnic i un sistem de 
valorificare dep ite, cu un grad redus de inovare. Teritoriul GAL DN Tulcea este caracterizat printr-un poten ial viticol ridicat, datorit  climei i tipurilor de sol favorabile vi ei de vie – Podgoria Sarica Niculi el, cu cele dou  centre viticole – Niculi el (cu suprafe e în 4 UAT-uri din teritoriul GAL) i M cin (pe dou  UAT-uri), este recunoscut  în plan na ional i interna ional pentru soiurile cultivate. Suprafa a total  de vii i pepiniere viticole este de 3.172 ha13. Pe teritoriul DN Tulcea exist  o baz  melifer  foarte bun . Pe lâng  culturile ecologice de floarea-soarelui, în Parcul Na ional Mun ii M cin exist  una dintre cele mai 
întinse p duri de tei din ar . Stuparii din DD i zonele adiacente beneficiaz  de flora 
spontan  pentru producerea mierii. Teritoriul este caracterizat printr-o diversificare redus  a economiei, o dependen  
major  de agricultura de subzisten  i slaba calificare a resurselor umane. De i majoritatea popula iei este ocupat  în agricultura, nu sunt înregistrate firme în acest domeniu, activit ile fiind practicate doar pentru consumul propriu i, marginal, pentru pia . Ponderea omerilor în popula ia stabil  (între 18 – 62 ani) este de 3,43%14, valoare 
care nu reflect  situa ia real  în teritoriu - mare parte din popula ia ocupat  în agricultur  
nu este declarat  la Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de  Munc  Tulcea (AJOFM). For a de munc  rural  trebuie reorientat  c tre alte activit i, în special în domeniul serviciilor, acest demers poate fi întreprins doar prin con tientizare, informare i instruire. În teritoriu, facilit ile pentru educa ie i formare continu  i medierea accesului pe pia  al for ei de munc  au fost îmbun t ite prin proiectele implementate de Asocia ia de 
Dezvoltare Durabil  a  Jude ului Tulcea (ADDJ Tulcea) dar, chiar şi în aceste condi ii, 
num rul redus de astfel de ac iuni conduce la omaj de descurajare i ocupare preponderent  în agricultura de subzisten .Pe teritoriul GAL-ului nu exist  nici un centru de formare / recalificare, iar ONG-urile existente în mediul urban învecinat nu acoper  
aceast  nevoie.  Domeniul de activitate prezent în toate comunele din teritoriu este comer ul, 23,67% din total firme fiind reprezentat de unit i specializate în comer ul cu am nuntul, cu vânzare predominant  de produse alimentare, unit ile, în marea lor majoritate, fiind                                                            10 Sursa: Studiul privind evaluarea poten ialului energetic actual al surselor regenerabile de energie din România. Zona II de 
radia ie solar . Zonele 2 i 3 pentru viteza medie anual  a vântului (9-10 m/s); Adresa nr. 12501/ 23.10.2013 Agen ia pentru 
Protec ia Mediului. 11 Sursa: Adresa nr. 597 / 11.03.2016  Direc ia pentru Agricultur  Tulcea. 12 Sursa: Adresa nr. 4149 / 18.03.2016 Agen ia de Pl i i Interven ii pentru Agricultur . 13 Sursa: Adresa nr. 1227 / 17.03.2016, Directia Jude ean  de Statistic  Tulcea 14 Sursa: Adresa nr. 2537 / 22.03.2016 Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Tulcea. 
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magazine s te ti de dimensiuni foarte mici15. Prestatorii de servicii în domeniul agriculturii sau industriei sunt în num r mic. Institu iile financiare au birouri/ agen ii doar în Isaccea, activitatea de creditare fiind foarte sc zut . Se înregistreaz  un num r redus de servicii pentru popula ie – hoteluri/ alte facilit i de cazare în special în zona Parcului Mun ii 
M cinului, restaurante i alte activit i de servicii de alimenta ie. Poten ialul natural al teritoriului – Delta Dun rii i zonele adiacente, Parcul Na ional Mun ii M cinului - reprezint  un motor pentru dezvoltarea turismului. În teritoriu exist  7 localit i cu resurse naturale i antropice mari i foarte mari16. Dezvoltarea turismului rural este limitat  de infrastructura 
turistic  insuficient , de condi iile nesatisf c toare de cazare, precum i de problemele legate de accesibilitatea spre zonele cu poten ial turistic. În teritoriul GAL DN Tulcea au fost înfiin ate dou  centre de informare turistic . C ile de comunica ii: teritoriul este str b tut de 3 drumuri na ionale - DN22 (E87), DN22D i DN22E cu acces direct pentru 8 UAT-uri i drumuri jude ene pentru accesul c tre celelalte comune precum i c tre obiectivele turistice, culturale i ecumenice. Trebuie 
subliniat c  accesul c tre i dinspre localit i este optim - distan ele se parcurg pe drumuri 
în stare bun , cu excep ia comunelor din Delta Dun rii, pentru care accesul la re edin a de jude  se face pe drumul jude ean 222N aflat în curs de modernizare i propus spre asfaltare în perioada 2016-2020. Acest fapt face ca accesul pentru locuitorii din delt  s  fie anevoios, 
datorit  travers rii bra ului Tulcea cu bacul sau alupe speciale. Nu exist  c i de comunica ie feroviar  i aerian ,  conexiunile cu calea ferat  se fac doar prin Gala i, Br ila 
sau Tulcea, iar accesul aerian prin Aeroportul „Delta Dun rii” Tulcea - distan a medie fa  de aeroport este de cca. 80 km. Teritoriul are acces la transportul naval pe Dun re, la Isaccea existând un port de pasageri i marf , iar la Pardina i Ceatalchioi existând pontoane de acostare pentru navele de pasageri. Privitor la patrimoniul arhitectural i cultural, teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea cuprinde câteva dintre cele mai importante situri arheologice din nordul Dobrogei – vestigii ale a ez rilor grece ti, dave getice sau cet i i a ez ri din perioadele roman  i romano–
bizantin , ale c ror ruine se g sesc pe traseul ce str bate teritoriul17.  

Exist , de asemenea, monumente arhitecturale sub forma l ca elor de cult, vechi de câteva secole: o geamie, “triunghiul” m n stirilor ortodoxe Celic-Dere, Saon i Coco , basilica paleo-cre tin  Niculi el. Trebuie men ionate, totodat , obiceiurile i tradi iile culturale ale diferitelor na ionalit i (ucraineni, italieni, turci, romi, ru i-lipoveni), acestea 
fiind dovada identit ii comunit ilor rurale care, pe lâng  dorin a de dezvoltare 
economic , au în vedere nevoia de conservare a patrimoniului cultural unic. Anumite 
me te uguri tradi ionale care, odinioar , se reg seau pe tot teritoriul dobrogean, au fost 
uitate în ultima perioad  de timp, motiv pentru care este oportun s  se dezvolte mici unit i 
de prest ri servicii/ ateliere de artizani, care s  perpetueze i s  promoveze tradi iile i 
meste ugurile specifice (fier ritul, dulgheritul; împletitul fibrelor vegetale, b tutul stufului; h mur rie, potcov rie, etc.). Exist  în teritoriu 11 c mine culturale, din care 9 func ionale (dintre ele 6 fiind renovate)18.                                                            15 Sursa: Adresa nr. 36703 / 30.10.2015, Direc ia General  a Finan elor Publice Tulcea (din datele oferite, exist  469 de firme înregistrate pe teritoriul GAL DN Tulcea). 16 Sursa: OUG nr. 142 / 2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na ional, sec iunea VIII - Zone turistice. 17 Sursa:  Broșură editată în cadrul proiectului ARHETUR, implementat de Institutul de Cercet ri Eco-Muzeale în parteneriat 
cu Direc ia Jude ean  pentru Cultur , Culte i Patrimoniul Cultural Na ional Tulcea, Consiliul Jude ean Tulcea, Muzeul de 
Arheologie ODESSA, Agen ia Regional  de Cooperare Transfrontalier  a Dun rii de Jos, Re eaua Na ional  a Muzeelor din România. 18 Sursa: R spuns Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea, cu privire la starea c minelor culturale în teritoriul GAL DN Tulcea. 
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Sumarizând, analiza-diagnostic relev  urm toarele aspecte ce caracterizeaz  nivelul de dezvoltare socio-economic , pia a for ei de munc  i, în general, profilul teritoriului Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea: 
 insuficien a infrastructurii la scar  mic  - c i de acces, alimentare cu ap , canalizare, spa ii sociale, culturale, de sport i agrement (nevoi solu ionate în SDL prin M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B); 
 nivel de dezvoltare sc zut al serviciilor de baz  pentru popula ie (M1/ 6B, M3/ 6B); 
 densitate sc zut  a popula iei; risc major de depopulare a satelor (spor natural negativ 

i migrarea tinerilor); risc de accentuare a îmb trânirii popula iei (M4/ 6B, M6/ 2B); 
 sc derea ratei de activitate a popula iei în vârst  (M2/ 1C, M4/ 6B, M5/ 6A); 
 limitarea oportunit ilor de munc  în afar  de activit ile tradi ionale specifice agriculturii; dependen a popula iei de activit ile agricole (M2/ 1C, M5/ 6A); 
 lipsa acut  a locurilor de munc  (M2/ 1C, M5/ 6A, M6/ 2B, M8/ 6B); 
 nivel educa ional al adul ilor redus i acces la educa ie continu  sc zut (M2/ 1C); 
 insuficien a for ei de munc  calificat , existen a for ei de munc  necalificat , ocupat  preponderent în agricultura de subzisten  (M2/ 1C); 
 ineficien a activit ilor agricole datorit  tehnicii agricole învechite - utilaje i mijloace de recoltare/ procesare/ depozitare a produselor agro-alimentare (M6/ 2B, M7/ 2A); 
 interes sc zut pentru introducerea de noi tehnologii; neutilizarea surselor de energie verde (M4/ 6B, M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 valoare ad ugat  sc zut  a produselor agro-alimentare (M6/ 2B, M7/ 2A);  
 suprafa  agricol  mare, necorespunz tor exploatat ; poten ial viticol important, necesar a fi exploatat /dezvoltat /revigorat (M7/ 2A); 
 nivel foarte sc zut al activit ii antreprenoriale (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 insuficienta diversificare a activit ilor economice; nevoia înfiin rii unor activit i non-agricole specifice teritoriului (M5/ 6A); 
 risc de dispari ie a tradi iilor locale; pierderea me te ugurilor i îmb trânirea me terilor 

populari, precum i înregistrarea unui interes sc zut pentru practicarea meseriilor tradi ionale de c tre popula ia tân r  (M3/ 6B, M5/ 6A); 
 diversitate de etnii i tradi ii culturale în teritoriu, necesar a fi conservate/ promovate coerent (M3/ 6B); 
 inexisten a unor structuri asociative eficiente de promovare/ valorificare a activit ilor economice locale; structurile existente nu sunt func ionale datorit  lipsei culturii unor astfel de organiza ii privind asociativitatea/ cooperarea (M8/ 6B); 
 spa iu rural complementar zonelor urbane, cu peisaje valoroase i patrimoniu natural important - diversitatea i identitatea peisajului trebuie protejate, iar investi iile 

trebuie s  aduc  valoare ad ugat  teritoriului existent (M5/ 6A); 
 insuficienta promovare a poten ialului natural, turistic i de vizitare; grad redus de 

cunoa tere a no iunilor de management, marketing, legisla ie; lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice (M2/ 1C, M5/ 6A, M8/ 6B); 
 insuficien a resurselor financiare în asigurarea sprijinului real împotriva marginaliz rii 

i excluderii sociale, mai ales în cadrul minorit ii rom  (M1/ 6B).      
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Componen a parteneriatului  



  
Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

_________________________________________________________________________________   

Ini iativa înfiin rii Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea a fost a ADDJ  Tulcea, în 2012 fiind semnat Acordul de Parteneriat (AP) ce acoperea un teritoriu format din 10 UAT-uri, care a fost actualizat în anul 2015, cu scopul acces rii sub-m surii 19.1 LEADER, când s-a extins teritoriul la 12 UAT-uri. Realizarea SDL pentru microregiunea 
Dobrogea de Nord Tulcea reprezint , astfel, replicarea la nivel de microregiune a ceea ce s-a realizat la nivel de UAT, prin proiectul „Delta Regioplan – planificarea strategic  
participativ  a dezvolt rii regionale rurale în jude ul Tulcea” (finan at prin Programul Opera ional de Dezvoltare a Capacit ii Administrative i implementat de ADDJ Tulcea), respectiv crearea unui cadru unitar i integrat pentru realizarea de strategii de dezvoltare 
local  la nivel de comun , armonizate cu Planul de Dezvoltare Regional  Sud-Est. În cadrul AP semnat pentru accesarea sub-m surilor 19.1 i 19.2, se disting parteneri care activeaz  în domenii diferite de activitate: ●public (6,67%): 1 autoritate publică locală: UAT comuna Grindu; ●privat (53,33%): 1 reprezentant al întreprinzătorilor privați (comer  cu 
am nuntul): SC Cocorul Cenu iu Mitu Costel SRL Pardina; 7 reprezentanți ai grupurilor de 
producători și organizațiilor agricole (apicultură, creșterea animalelor, agricultură - 
cultivarea legumelor, plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu Vasilica PFA-Niculi el, 
T taru C t lin Florin PFA - Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFA- Ceatalchioi, Asocia ia 
„Dinoge ia” Luncavi a, SC Lombardi Agro SRL-I.C.Br tianu, SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- V c reni, SC Prosilva-Serv SRL- Jijila; ●societate civil  (33,33%): 1 reprezentant al grupurilor defavorizate (femei): Asocia ia „Eliot House”-Tulcea, punct lucru Somova; 1 reprezentant al minorităților: Comunitatea Italian  „Friulana” - Greci; 1 reprezentant pentru protecția mediului: Asocia ia „Natura Zâmbe te” Luncavi a; 1 reprezentant în domeniul social: Asocia ia „Unitate pentru S n tate” – Isaccea; ●entit i provenite din afara spa iului eligibil LEADER (6,67%): 1 asociație de dezvoltare 
intercomunitară ce asigur  consultan  pentru realizarea de proiecte cu finan are 
european : ADDJ Tulcea. Partenerii priva i, precum i partenerii reprezentan i ai societ ii 
civile reprezint  93,34% (C.S. 2.1) atât la nivelul parteneriatului cât i la nivel decizional Adunarea General  a Asocia ilor (AGA) i 20% în Comitetul Director (CD), iar entit ile provenite din mediul urban reprezint  13,33% la nivel decizional.  

Prin activitatea desf urat , membrii parteneriatului au demonstrat interes i implicare 
activ  în sectoarele din care provin, pentru dezvoltarea economiei locale în concordan  cu 
specificul microregiunii GAL DN Tulcea i în scopul men inerii tinerilor în teritoriu:  ADDJ Tulcea a fost înfiin at  în anul 2008, cu scopul scrierii i realiz rii de proiecte de dezvoltare 
local  pentru membrii asocia iei, în vederea rezolv rii problemelor de infrastructur  de 
ap /ap  uzat , rutier , educa ional , social , a ez minte culturale sau dispensare umane. 
ADDJ Tulcea demonstreaz  un lung proces de implicare al turi de  comunit ile locale în stabilirea priorit ilor i participarea la deciziile importante pentru întreaga comunitate, sprijinind membrii asocia iei în implementarea a 21 de proiecte în valoare de aproximativ 
130 mil. lei. ADDJ Tulcea a scris i implementat 5 proiecte proprii finan ate din fonduri structurale, în valoare total  de aprox. 6,6 mil. lei, prin care s-au realizat 46 de Strategii 
de Dezvoltare Local , 104 diagnoze organiza ionale la nivel de UAT, peste 5.000 persoane informate/consiliate în leg tur  cu pia a muncii, peste 600 de absolven i instrui i, aproximativ 1.600 de absolven i ai diverselor tipuri de cursuri de formare profesional  (din care 208 func ionari publici) i 196 angaja i în urma acestor cursuri, achizi ii de mobilier, 
mijloace de transport, echipamente TIC, domeniu i site asocia ie.  Obiectivele Asocia iei 
”Natura zâmbe te” (C.S. 2.5) sunt p strarea unui mediu înconjur tor curat şi s n tos, 
gestionarea durabil  a terenurilor în concordan  cu folosin a acestora, conservarea 
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peisajului natural i diversit ii biologice, formarea unei educa ii ecologice în rândul popula iei rurale. Din anul 2006 de când a fost înfiin at , asocia ia a fost motorul mai multor ac iuni pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost creat : ”Con tientizare public  i educa ie ecologic  privind ocrotirea speciilor protejate din Parcul Na ional Mun ii 
M cinului” proiect finan at prin Administra ia Fondului pentru Mediu; ” ara lui Andrei: 
sistemul de salubrizare i gestionare a de eurilor în rezerva ia natural  Valea Fagilor, comuna Luncavi a, jude ul Tulcea”, proiect finantat de OMV Petrom; ”Campania na ional  
Let’s do it Romania” ecologizare gropi de euri menajere.  Asocia ia Eliot House (C.S. 2.3, C.S. 2.4) a fost înfiin at  pentru a contribui la atingerea unor obiective precum sprijinirea 
i reprezentarea femeilor din mediul rural, sprijinirea tinerilor i categoriilor defavorizate, instruirea/ formarea profesional , organizarea/ derularea de campanii de informare în domenii de interes statutare. Asocia ia este activ  i a organizat sesiuni de formare 

profesional , a participat la numeroase activit i i campanii de con tientizare i promovare 
a egalit ii de anse între genuri, precum i pentru respectarea drepturilor femeii. Din 2013 face parte, în calitate de membru fondator, din ”Re eaua de sprijin pentru femei din Regiunea Sud-Est” în cadrul proiectului ”Promoveaz  Femeia”, finan at prin Programul Opera ional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, al turi de beneficiarii Agen ia Na ional  de Ocupare a For ei de Munc  i Instituto de Formacion Integral.  Comunitatea 
Italian  Friuliana este singurul reprezentant în teritoriu a unei minorit i (C.S. 2.2) i 
confer  parteneriatului, al turi de Asocia ia Eliot House i de Asocia ia „Unitate pentru 
s n tate”, o mai mare reprezentare a minorit ilor i grupurilor care se afl  în situa ia de a fi marginalizate, defavorizate sau cu risc de excluziune. UAT Comuna Grindu a reu it, 
prin numeroasele proiecte finalizate i în curs de finalizare, rezolvarea, într-o mare masur , 
a nevoilor legate de identitate cultural , infrastructur  social , rutier , alimentarea cu ap , 
colectarea i epurarea apelor uzate în sistem centralizat, prin accesarea de programe finan ate atât european cât i de la bugetul de stat, având astfel un rol mobilizator pentru comunitate. SC Cocorul Cenu iu Mitu Costel SRL reprezint  în parteneriat zona 
economic  prin comer , activitate des întâlnit , în zona rural .  Obiectul de activitate al firmei SC Ebc Universal SRL îl reprezint  produc ia în sere i distribu ia florilor, arborilor i 
arbu tilor ornamentali. De la an la an, suprafa a serelor s-a m rit, propor ional cu cifra de afaceri, dovedindu-se un vector de dezvoltare local .PFA Moruzov Nicoleta este activ în 
zona reprezentat , iar accesarea de fonduri europene într-o zon  atât de izolat  arat  c  acest partener are un rol de ini iator în dezvoltarea local . Mocanu Vasilica PFA are ca 
obiect de activitate cre terea albinelor pentru produc ia de miere i este membru activ i implicat al Asocia iei Cresc torilor de Albine din România-filiala Tulcea. Dac  la înfiin are 
num rul de familii de albine era de 25, gra ie acces rii de fonduri Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural  (FEADR), num rul de familii a crescut la 65, dovedind dorin a i 
reu ita de dezvoltare, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale din zon . PFA 
T taru C t lin, SC Borg SRL, SC Prosilva-Serv SRL i SC Lombardi Agro SRL sunt de asemenea reprezentan i ai sectoarelor agricol i silvic care prin activitatea desf urat  contribuie la men inerea agriculturii ca ramur  de baz  pentru zona rural .  Asocia ia 
agricol  ”Dinoge ia”(C.S. 2.6) este un exemplu de bun -practic  în teritoriul GAL DN Tulcea, contribuind semnificativ la dezvoltarea fenomenului de asociativitate - din 1999 
promoveaz  realizarea unei agriculturi moderne i eficiente pentru dezvoltarea economic  
i cre terea produc iei animale i vegetale pentru cei 21 de membri (societ i agricole i persoane fizice) ale c ror exploata ii însumeaz  5.634 ha.   
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            CAPITOLUL III 

Analiza SWOT  (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 
oportunit ilor i amenin rilor)  
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ANALIZA SWOT* PUNCTE TARI PUNCTE SLABE TERITORIU 
 Accesibilitate optim  la trei 

drumuri na ionale - DN22 (E87), 
DN 22D i DN 22E. (M5/ 6A); 

 Prezen a în apropiere a unor poli 
urbani de atrac ie – Tulcea, 
Gala i, Br ila, M cin - cu impact pozitiv asupra schimburilor 
comunit ilor locale cu 
exteriorul (m rfuri, educa ie, 
locuri de munc , etc.).  

POPULA IA 
 Popula ie cu spirit de 

apartenen  la comunitate i 
ini iative gospod re ti; 

 Concentrare de na ionalit i i grupuri etnice - interferen e 
culturale i varietate de tradi ii si obiceiuri avantaj pentru 
dezvoltarea unor leg turi de cooperare extinse (M3/ 6B,  M8/ 6B); 

 For  de munc  disponibil ;  
 P strarea tradi iilor 

comunit ilor locale (M3/ 6B,  M8/ 6B). ECONOMIA –sectoare non-agricole 
 Industria extractiv  este 

reprezentat , cu preponderen , 
de extrac ia pietrei pentru 
construc ii, unele dintre cele mai 
bune cariere de piatr  din România fiind pe raza jude ului Tulcea, pe teritoriul GAL DN Tulcea; 

 Resurse locale suficiente pentru 
dezvoltarea comunit ilor; 

 Preocuparea i deschiderea 
autorit ilor locale pentru 
stimularea i sprijinirea mediului de afaceri (M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B, M6/ 2B; M7/ 2A); 

TERITORIU 
 Gradul relativ redus de implicare a cet enilor i 

autorit ilor în proiecte vizând protec ia mediului ambiant în teritoriu; 
 Întârzierea implement rii unui sistem integrat de 

gestionare a de eurilor; 
 Localit i cu sisteme de alimentare cu ap  i ap  uzat  incomplete sau neconforme (M4/ 6B); 
 Lipsa intabul rii unei p r i importante din terenurile 

intravilane i extravilane; 
 Lipsa de coordonare la nivel local a ac iunilor de 

promovare a poten ialului natural i a valorilor de patrimoniu istoric si cultural (M3/ 6B). 
POPULA IA 
 Densitatea sc zut  a popula iei din teritoriu; 
 Depopularea satelor (spor natural negativ i migrarea 

tinerilor spre centre urbane i str in tate) (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 For  de munc  tân r  necalificat , ocupat  în 

agricultura de subzisten  (M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Nivel sc zut de trai i disponibilit i reduse ale 

popula iei locale de a demara afaceri proprii (M5/ 6A); 
 Nivelul relativ redus al preg tirii colare i 

profesionale a majorit ii locuitorilor teritoriului (M2/ 1C); 
 Dispari ia me te ugurilor i îmb trânirea me terilor 

populari, precum i interesul sc zut pentru 
practicarea meseriilor tradi ionale de c tre popula ia 
tân r  (M3/ 6B, M5/ 6A); 

 Insuficien a resurselor financiare în asigurarea 
sprijinului real împotriva marginaliz rii i excluderii sociale (M1/ 6B, M2/ 1C); 

 Decalaj între preg tirea oferit  de coal  i adaptarea 
la cererea pie ei muncii (M2/ 1C); 

 În unele localit i, infrastructura colar  nu dispune 
de minimul de utilit i (ap  curent , grupuri sanitare); 

 Slaba implicare a familiilor din mediul rural în via a 
copilului de vârst  colar  (M1/ 6B); 

 Num r redus de programe de consiliere  privind temele sociale – violen a în familie, consumul de 
alcool, consumul de droguri i orientare profesional  (M1/ 6B); 

 Cre terea num rului persoanelor care solicit  sau pentru care se impune ajutor social (M1/ 6B); 
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 Terenuri i spa ii disponibile 
pentru activit i economice în teritoriu (M5/ 6A). ECONOMIA –agricultur   

 Condi ii pedoclimatice favorabile legumiculturii, culturilor de 
cereale i de plante tehnice ( M6/ 2B, M7/ 2A); 

 Zon  recunoscut  pentru Podgorii - Sarica Niculițel (M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Condi ii favorabile pentru 

dezvoltarea zootehniei i în special ovine (M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Condi ii favorabile pentru 

apicultur   (M6/ 2B, M7/ 2A); ECONOMIA –turism  
 A ezarea privilegiat  în 

apropierea Parcului Na ional 
Muncii M cinului, cu un poten ial foarte mare pentru turismul ecologic (M5/ 6A,  M8/ 6B);  

 Existen a unor rezerva ii 
naturale cu o valoare ecologic  
important  ( M5/ 6A,  M8/ 6B); 

 Patrimoniul cultural-istoric 
alc tuit din obiective variate ce 
au valoare turistic : cetatea 
Dinoge ia, “triunghiul 
m n stirilor ortodoxe” tulcene - Celic-Dere, Saon i Coco , Basilica paleo-cre tin  de la 
Niculi el, monumente istorice i 
de art , tradi ii i obiceiuri ale 
diferitelor na ionalit i 
(lipoveni, ucraineni, turci, t tari, aromâni), situri etnografice, arheologice, biserici, muzee (M3/ 6B, M8/ 6B). 

 Diversitatea floristic  i 
faunistic  terestr , atrac ia pentru practicarea diferitelor forme de turism - peisagistic, 
tiin ific, birdwatching, de 

vân toare  (M6/ 2B,  M8/ 6B);  
 Gastronomie tradi ional  

specific  (M5/ 6A,  M8/ 6B).  
 Lipsa unor anumite categorii de servicii specializate, cum ar fi cele adresate victimelor violen ei în familie 

sau cele pentru minorii cu tulbur ri grave de comportament (M1/ 6B); 
 Inexisten a politicilor de atragere si men inere a tinerilor in teritoriu (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Sc derea ratei de activitate a popula iei în vârst . ECONOMIA –sectoare non-agricol 
 Lipsa locurilor de munc  în teritoriu sau în proximitatea acestuia; 
 Baza antreprenorial  insuficient dezvoltat  (M1/ 6B, M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Insuficien a informa iilor privind pia a economic  (M8/ 6B); 
 Capital insuficient pentru retehnologizare (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Investi ii autohtone i str ine insuficiente;  
 Nivel redus de dezvoltare a sectorului IMM (M5/ 6A, M7/ 2A); 
 Interes sc zut pentru introducerea de noi tehnologii; neutilizarea surselor de energie verde (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –agricultur   
 Inexisten a unor structuri de promovare i valorificare a produselor agro-alimentare locale; 
 Grad redus de utilizare a inova iilor (M6/ 2B); 
 Nivel redus de accesare a finan rilor pentru 

agricultur  (intern sau extern); 
 Nivel tehnic i sistem de valorificare tradi ional  

dep ite – f r  contracte pe produs, lipsa unei burse agricole; 
 M rimea exploata iilor este de dimensiuni mici i neconforme cu standardele comunitare; 
 Îmb trânirea for ei de munc  în domeniu; 
 Asocia ii ale produc torilor slab reprezentate; 
 Terenuri cultivate cu vi -de-vie necesar a fi revigorate; (M6/ 2B, M7/ 2A) 
 Terenuri agricole nevalorificate corespunz tor ( M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –turism  
 Lipsa serviciilor de ghidaj turistic; 
 Num r redus de organiza ii de promovare a turismului (M5/ 6A);  
 Infrastructura de cazare agroturistic  insuficient  i la standarde joase (M5/ 6A);  
 Grad redus de cunoa tere a no iunilor de 

management, marketing, legisla ie (M2/ 1C); 
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ECONOMIA –infrastructur  
 Accesibilitate optim  pe c i rutiere cu un standard de calitate înalt (M4/ 6B); 

 Aeroportul „Delta Dun rii” aflat 
lâng  localitatea Mihail 
Kogalniceanu, în vecin tatea teritoriului GAL (M4/ 6B,  M8/ 6B); 

 Existen a re elei de distribu ie a energiei electrice în toate 
localit ile teritoriului; 

 Acoperirea cvasitotal  a 
suprafe ei teritoriului de servicii 
de telefonie mobil . 

ORGANIZAREA SOCIAL  I 
INSTITU IONAL  

 Comunicare între autorit ile 
locale i cet eni; 

 Multiculturalitatea i existen a 
mo tenirii sociale i spirituale ale etniilor (M1/ 6B, M3/ 6B); 

 Existen a unor strategii pentru dezvoltarea durabil  a fiec rei 
comune cuprins  în teritoriul GAL DN Tulcea.  

 Necunoa terea limbilor de circula ie interna ional  de 
c tre cei implica i în turism (M2/ 1C); 

 Oferta redus  de pachete turistice complexe (M8/ 6B);  
 Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice (M8/ 6B).  ECONOMIA -infrastructur  
 Re ele de distribu ie a gazelor naturale doar la Jijila i Isaccea; 
 Infrastructura necorespunz toare, absen a aliment rii 

cu ap / canaliz rii, starea improprie a multor drumuri comunale (M4/ 6B); 
 Inexisten a re elei de distribu ie a internetului de 

band  larg  în majoritatea localit ilor din teritoriu –
detaliate în anexa „pete albe” ANCOM. 

ORGANIZAREA SOCIAL  I INSTITU IONAL  
 Lipsa de promovare a unor programe de colaborare 

între institu iile locale i organiza iile neguvernamentale din teritoriu   (M2/ 1C, M8/ 6B); 
 Lipsa de interes a unei p r i a autorit ilor locale de a 

dezvolta colabor ri (M8/ 6B). 
OPORTUNIT I AMENIN RI TERITORIU  

 Datorit  pozi iei geografice, condi ii favorabile 
agriculturii în gospod rii individuale sau asociative de mici dimensiuni (M6/ 2B, M7/ 2A); 

 Dezvoltarea unor programe ale autorit ilor 
jude ene i centrale destinate mediului rural;  

 Programe de finan are ale Uniunii Europene 
destinate dezvolt rii mediului rural, în special 
pentru protec ia mediului, pentru reabilitarea patrimoniului cultural i infrastructur  social ; 

 Dezvoltarea formelor de agroturism, turism 
ecologic i turism de ni ; 

 Includerea unor arii importante din teritoriu în Programul Natura 2000;  
 Încadrarea ariei geografice a teritoriului în aria de eligibilitate a programului de finan are LEADER i 

ITI Delta Dun rii; TERITORIU 
 Cre terea  necontrolat  a volumului 

traficului rutier i a nivelului de poluare; 
 Efectele negative ale înc lzirii globale; 
 Extinderea suprafe elor construite în 

defavoarea spa iilor verzi; 
 Înstr inarea terenurilor agricole; 
 Cre terea presiunii asupra 

biodiversit ii în condi iile unei 
dezvolt ri socio-economice necontrolate; 

 Cre terea presiunii asupra resurselor 
naturale regenerabile i a resursei peisagistice; 

 Neaplicarea politicilor na ionale de promovare a turismului organizat în 
rezerva iile naturale. 
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 Existen a unui program jude ean pentru 
gestionarea de eurilor. 

POPULA IA 
 Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale 

destinate form rii i reconversiei profesionale (M2/ 1C);   
 Îmbun t irea standardelor educa ionale ale 

popula iei din mediul rural; 
 Sprijin financiar pentru întreprinz torii locali (M5/ 6A); 
 Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unor 

me te uguri tradi ionale, facilit i acordate 
speciali tilor care doresc s  lucreze în mediul rural(M3/ 6B); 

 Existen a ONG-urilor care se pot implica în 
domeniu, promovarea voluntariatului ca form  de 
implicare activ  în problemele comunit ii (M8/ 6B); 

 Parteneriate public – privat  constituite în vederea 
cre rii de servicii sociale (M1/ 6B); 

 Existen a unor echipe de speciali ti ce acord  
consultan  în vederea ob inerii unor finan ri sau 
a implement rii proiectelor existente.  ECONOMIA –sectoare non-agricole 

 Poten ial pentru dezvoltarea formelor de producere a energiei eoliene, realizarea de parcuri industriale de tip green field; 
 Constituirea de parteneriate public-privat, locale-externe (M5/ 6A, M8/ 6B); 
 Dezvoltarea sectorului IMM (M5/ 6A). ECONOMIA –agricultur   
 Infuzie de capital în retehnologizarea agriculturii: 

ma ini i utilaje agricole pentru culturile de câmp 
i zootehnie i pentru depozitele de produse agricole (M6/ 2B, M7/ 2A);  

 Facilit i în ob inerea de credite de produc ie i 
investi ii;  

 Cererea crescut  de produse ecologice, cre terea cererii pentru culturi tehnice destinate în special 
ob inerii bio-combustibililor (M6/ 2B, M7/ 2A); 

 Organizarea de cursuri de instruire intensiv  
pentru persoanele ocupate în agricultur  (M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A);  

 Concentrarea suprafe elor de teren agricol prin 
acordarea rentei viagere sau prin alte modalit i; 

 Scheme de finan are prin PNDR pentru 
microîntreprinderi, turism i agricultur . 

POPULA IA 
 Migra ia masiv  a tineretului c tre 

zonele urbane sau în afara rii (M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Îmb trânirea popula iei; 
 Proceduri greoaie de accesare a 

fondurilor destinate întreprinz torilor din mediul rural; 
 Presiunea economic  - accentuarea 

gradului de s r cie; 
 Cre terea num rului familiilor 

destr mate, în care se manifest  vicii 
(alcoolul, cer etoria, vagabondajul) (M1/ 6B); 

 Cre terea num rului de persoane 
aflate în dificultate: copii abandona i, 
abuza i, neglija i sau delicven i, a persoanelor adulte cu probleme, a 
persoanelor cu dizabilit i (M1/ 6B); 

 Schimb rile succesive de legisla ie în 
domeniu, care perturb  o desf urare 
coerent  i echilibrat  a activit ilor specifice; 

 Managementul defectuos sau fragmentat al resurselor umane. ECONOMIA - sectoare non-agricole  
 Presiunea produselor din UE asupra 

pie ei interne  (M5/ 6A); 
 Lipsa pie elor de desfacere  (M5/ 6A, M8/ 6B).  ECONOMIA –agricultur    
 Extinderea fenomenului de depopulare a unor teritorii agricole  (M6/ 2B, M7/ 2A); 
 Pierderea din cultur  a unor plante 

tradi ionale  (M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –turism  
 Reducerea sau eliminarea unor 

facilit i fiscale  (M5/ 6A); 
 Managementul defectuos al 

patrimoniului natural i cultural (M2/ 1C, M3/ 6B, M5/ 6A); 
 Insuficienta folosire a oportunit ilor pentru dezvoltarea turismului rural  (M5/ 6A,  M8/ 6B); 
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ECONOMIA –turism  
 Realizarea de parteneriate public-privat cu scopul 

promov rii turismului durabil (M5/ 6A); 
 Interesul administra iei publice pentru dezvoltarea turismului (M5/ 6A); 
 Sprijinirea de ini iative locale i centrale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice prin diverse 

programe i înfiin area de centre de informare 
turistic  (M5/ 6A); 

 Extinderea re elei de ferme i gospod rii autorizate pentru practicarea agro-turismului (M5/ 6A); 
 Reabilitarea monumentelor i ansamblurilor 

culturale, istorice i de arhitectur  (M3/ 6B); 
 Cre terea interesului pentru ecoturism si 

agroturism i pentru obiectele de artizanat (M3/ 6B, M5/ 6A). ECONOMIA –infrastructur   
 Programe comunitare ale UE pentru sprijinirea 

dezvolt rii infrastructurii în mediul rural (M4/ 6B); 
 Programe guvernamentale pentru încurajarea 

ini iativelor locale (M4/ 6B); 
 Globalitatea  comunic rii i inform rii prin dezvoltarea accesului la internet.  ORGANIZAREA SOCIAL  I INSTITU IONAL  
 Abordarea democratic  a GAL-ului ”Dobrogea de 

Nord Tulcea” permite consolidarea institu ional  a 
structurilor i entit ilor locale; 

 Oportunit i de finan are pe diferite direc ii de 
cooperare intern  i extern , de dezvoltare a 
rela iilor etniilor. 

 Subestimarea importan ei preg tirii de specialitate în turism (M3/ 6B, M5/ 6A,  M8/ 6B). ECONOMIA –infrastructur   
 Incapacitate organizatoric  de 

absorb ie a fondurilor alocate (M4/ 6B); 
 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în teritoriu, 

datorit  infrastructurii fizice neadecvate (M4/ 6B);  
 Dificult i în sus inerea costurilor de 

investi ie pentru proiectele majore în domeniul infrastructurii (M4/ 6B). 
ORGANIZAREA SOCIAL  I 
INSTITU IONAL  
 Reducerea capacit ii autorit ilor 

locale în ceea ce prive te dezvoltarea 
unor parteneriate institu ionale (M8/ 6B); 

 Neaplicarea strategiilor regionale i 
jude ene ar putea genera o neaplicare a strategiilor locale, cu influen  
asupra  dezvolt rii teritoriului. 
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CAPITOLUL IV 
Obiective, priorit i i domenii de interven ie  
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Strategia de Dezvoltare Local  a microregiunii “Dobrogea de Nord” Tulcea se adreseaz  
comunit ilor locale i sectorului privat, care au manifestat disponibilitate de colaborare 
pentru realizarea obiectivelor prezentei strategii i pe care le sus in. Prin intermediul consult rilor cu to i partenerii GAL DN Tucea (publici, priva i, societate civil ) au fost 
stabilite obiectivele, priorit ile de dezvoltare rural  i domeniile de interven ie ale teritoriului, fundamentate pe baza analizei diagnostic a teritoriului i analizei SWOT.  Obiectivul general al SDL GAL DN Tulcea este dezvoltarea durabil  i inteligent  a 
agriculturii i economiei locale din teritoriul GAL DN Tulcea, cu favorizarea 
competitivit ii i respectarea principiilor conserv rii resurselor de mediu i a incluziunii sociale, în perioada de programare 2014 – 2020.  În concordan  cu programul LEADER i cu obiectivele formulate în cadrul regulamentelor UE, SDL GAL DN Tulcea va contribui, prin m surile pe care le propune, la 
atingerea urm toarelor obiective specifice: 

 OS1 SDL: Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, 
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 

 OS2 SDL: Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din 
teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. De asemenea, se are în vedere i obiectivul specific OS3 SDL ce vizeaz  cooperarea - modalitate de a face schimb de experien  i de a înv a din proiectele altor regiuni sau 

ri, pentru a stimula i sprijini inova ia prin dobândirea de competen e noi.   Obiectivele asumate care vor asigura îndeplinirea principalelor nevoi identificate la nivelul teritoriului se concretizeaz  în 8 m  s u r i incluse în SDL, corelate cu domeniile de interven ie, priorit ile i obiectivele de dezvoltare rural , ce vor finan a proiecte specifice, inând cont de p r i o r i t   i l e de dezvoltare ale GAL DN Tulcea:  
 P1 SDL – Încurajarea dezvolt rii infrastructurii i serviciilor pentru popula ie, inând cont de necesitatea reducerii s r ciei i a promov rii incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorit ii de dezvoltare rural  P6, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- pilonilor SIDD DD: - Pilonul I Protejarea mediului (Eficientă energetică - OS5); - Pilonul II Sprijinirea economiei locale (Turism – OS17, OS18, OS19; Agricultură și dezvoltare 

locală - OS24, OS26); -Pilonul IV Asigurarea serviciilor publice (Incluziunea și protecția 
socială - OS47, OS48, OS49). M1/ 6B Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale de baz  pentru popula ie (alocare 

financiar  8,43%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim , prin dotarea infrastructurii sociale cu sisteme care  utilizeaz  energie regenerabil ; Inovare, prin înfiin area infrastructurii sociale inexistente în prezent sau realizarea investi iilor în 
infrastructura social  insuficient dezvoltat , la nivelul comunit ilor rurale din teritoriu.  Indicatori specifici GAL: -1 infrastructur  social ; -4 beneficiari/ an apar inând 
minorit ilor locale (în special minoritatea rom ) – din grupul int . 
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M3/ 6B Conservarea patrimoniului cultural i promovarea tradi iilor locale (alocare 
financiar  4,68%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale:  Mediu i clim , prin dotarea 
infrastructurii culturale i cu sisteme care utilizeaz  energie regenerabil ; Inovare, cultura 
fiind domeniul care stimuleaz  inovarea în toate sectoarele economice prin dezvoltarea 
aptitudinilor creative ale localnicilor i prin crearea de noi servicii i produse. 
Indicatori specifici GAL:1 c min cultural creat/ modernizat; 1 eveniment cu specific local. M4/ 6B - Înfiin area, extinderea i îmbun t irea infrastructurii locale la scar  mic  (alocare 
financiar  18,72%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim ,  prin utilizarea 
eficient  a resurselor regenerabile, îmbun t irea calit ii apei potabile, reducerea  
polu rii mediului, îmbun t irea instala iilor de colectare i tratare a apelor uzate; Inovare, sprijinul acordat înfiin rii/ îmbun t irii infrastructurii i a serviciilor locale de baz  cre te 
atractibilitatea în zonele rurale, încurajeaz  spiritul antreprenorial permi ând accesul la 
serviciilor noi i la tehnologii inovatoare.  Indicatori specifici GAL:  minim 4 UAT-uri sprijinite. M8/ 6B – Constituirea i promovarea formelor asociative (alocare financiar  1,75%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim : Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri va contribui la protec ia mediului i atenuarea 
schimb rilor climatice; Inovare, ac iunile desf urate prin aceast  m sur  au un rol extrem 
de important deoarece acestea sprijin  inovarea şi faciliteaz  dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbun t i un anumit produs sau serviciu. Indicatori specifici GAL: 1 asocia ie constituit / promovat .  
 P2 SDL – Diversificarea activit ilor economice i crearea de locuri de munc  în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorit ii de dezvoltare rural  P6 / DMI 6A, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- pilonului SIDD DD: Pilonul II Sprijinirea economiei locale (Turism - OS19; Agricultură și 

dezvoltare locală - OS24);  M5/ 6A - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activit ilor non-agricole (alocare 
financiar  22,93%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim ,  prin adoptarea solu iilor de utilizare a energiei din surse regenerabile sau cu consumuri sc zute de energie; Inovare, prin înfiin area de activit i economice în domenii inexistente ori slab reprezentate, la nivelul teritoriului.  Indicatori specifici GAL: 7 proiecte finan ate.  
 P3 SDL - Cre terea viabilit ii exploata iilor i a competitivit ii agriculturii i industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, prin sprijinirea inov rii,  corespunde: 
- priorit ii de dezvoltare rural  P2, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- Pilonului II al SIDD DD, Sprijinirea economiei locale (Agricultură și dezvoltarea rurală - OS23, OS24, OS27)19.                                                            19Sursa: SIDD DD, Rezumatul tehnic, pag. 182 – 187. 
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M6/ 2B Agricultur  competitiv  prin reînnoirea genera iilor de fermieri (alocare financiar  11,70%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim , inând cont c  se 
faciliteaz  investi iile pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea 
de eurilor, a reziduurilor, precum i a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
ser  i de amoniac în agricultur , adaptarea fermelor la schimb rile climatice i reducerea 
vulnerabilit ii acestora; Inovare, deoarece se faciliteaz  procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar pentru tinerii fermieri deschi i s  aplice tehnologii noi.  Indicatori specifici GAL: 1 exploata ie care sprijin  revigorarea culturilor viticole. M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (alocare financiar  5,62%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim , sprijinul vizând 
adaptarea fermelor mici la schimb rile climatice i reducerea vulnerabilit ii acestora prin 
adoptarea unor culturi rezistente la schimb ri climatice i minim  interven ie asupra solului, 
economisirea apei în agricultur , adoptarea de surse de înc lzire bazate pe biomas , reducerea emisiilor de amoniac prin investi ii în ferm ; Inovare, sprijinul acordat exploata iilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe pia , i adoptarea 
unor tehnici i metode noi cât i a unor tehnologii inovatoare.  Indicatori specifici GAL: 1 exploata ie care sprijin  revigorarea culturilor viticole. 
 P4 SDL – Încurajarea transferului de cuno tinte i a form rii profesionale în domeniul agricol în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorit ii de dezvoltare rural  P1, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- Pilonului II al SIDD DD,Sprijinirea economiei locale (Agricultură și dezvoltarea rurală OS23). M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilit ilor i competen elor profesionale în domeniul 
agricol (alocare financiar  1,17%) 
M sura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu i clim , deoarece 
transferul de cuno tin e joac  un rol important în în elegerea i asumarea, de c tre fermieri, a angajamentelor privind protejarea biodiversit ii în zonele Natura 2000, precum i a ac iunilor de adaptare la efectele schimb rilor climatice i de reducere a concentra iei 
de GES din atmosfer ; Inovare, transferul de cuno tin e i informarea faciliteaz  
dezvoltarea, folosirea i transferul de idei, produse sau tehnologii noi, pentru a îmbun t i sistemele de produc ie, produsele i serviciile.  Indicatori specifici GAL: 20 tineri instrui i/ 10 membri ai asocia iilor de produc tori. Obiectivul de dezvoltare rurala 1  Priorit i de 

dezvoltare rural   Domenii de interven ie   Masuri în cadrul SDL  GAL DN Tulcea  Indicatori de rezultat Favorizarea 
competitivit ii agriculturii  P1 1C M2/ 1C Num rul total al participan ilor la cursurile de instruire: 75  P2 2A M7/ 2A Num rul de exploata ii agricole /  beneficiari sprijini i: 8 P2 2B M6/ 2B  Num rul de exploata ii agricole /  beneficiari sprijini i: 8 Obiectivul de dezvoltare rurala 3  Priorit i de 

dezvoltare rural   Domenii de interven ie  Masuri în cadrul SDL GAL DN Tulcea  Indicatori de rezultat Ob inerea unei 
dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunit ilor rurale, inclusiv crearea si men inerea de locuri 

de munc  P6 6A M5/ 6A Num rul de locuri de munc  create:7 P6 6B M1/ 6B Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ 
infrastructuri îmbun t ite: 50 beneficiari  P6 6B M3/ 6B Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ 
infrastructuri îmbun t ite: minim 1.000 locuitori P6 6B M4/ 6B Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ 
infrastructuri îmbun t ite: minim 10.000 locuitori P6 6B M8/ 6B Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ 
infrastructuri îmbun t ite:100 persoane 
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CAPITOLUL V 
Prezentarea m surilor 
Demonstrarea valorii ad ugate. Caracterul integrat i inovator.  
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Strategia de Dezvoltare Local  Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea propune 
m suri care se încadreaz  în dou  obiective de dezvoltare rural , în conformitate cu 
reglement rile Reg. UE 1305 / 2013, ce urm resc cre terea atractivit ii microregiunii 
LEADER prin dezvoltarea durabil  i inteligent  a economiei locale.  Interven iile ce vor fi sprijinite în cadrul SDL, cu prioritate cele din sectorul serviciilor destinate popula iei i antreprenoriatul local, vizeaz  implementarea de solu ii inovatoare la nevoile de dezvoltare ale teritoriului GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 
M sura M1/ 6B  CREAREA  I  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  (C.S. 3.1,  C.S. 3.2, C.S. 4.5) încurajeaz  crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale 
necesar  în vederea asigur rii serviciilor de specialitate la nivelul comunit ilor rurale de pe teritoriul GAL. Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, încadrate în Prioritatea 6, DI 6B, vor contribui în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmeaz  a fi prestate în cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ limitarea marginaliz rii, prin derulare de ac iuni de consiliere, de con tientizare i sensibilizare social , de sprijin în vederea men inerii în comunitate a persoanelor în dificultate.  
M sura contribuie, de asemenea, la reducerea gradului de excluziune social  a grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunit ilor rurale, fiind adresat  i minorit ilor locale 
(în special minoritatea rom ). 
Denumire m surii CREAREA I DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE  
Codul m surii M1/ 6B 
Tipul m surii    INVESTI II   SERVICII  SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL 
Dezvoltarea insuficient  sau inexisten a infrastructurii sociale de baz , în majoritatea 
localit ilor din micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea, este una dintre cauzele care 
limiteaz  accesul popula iei la serviciile de asisten  i suport pentru asigurarea nevoilor 
de baz  în spa iul rural, aspect ce se r sfrânge i asupra situa iei  socio-educa ionale a locuitorilor din mediul rural.  
M sura  M1/6B  CREAREA  I  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  r spunde nevoilor 
identificate în teritoriu legate de lipsa sau dotarea necorespunz toare a infrastructurii 
necesare asigur rii serviciilor sociale destinate diferitelor categorii de persoane aflate în situa ii de dificultate sau vulnerabilitate social  (servicii sociale fără cazare20, exemple: Centre de zi pentru familie cu copii/ Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie/ Centre de preparare și distribuire a hranei 
pentru persoane în risc de sărăcie etc.).  
Obiectivul m surii vizeaz  dezvoltarea socio-economic  a teritoriului prin realizarea 
infrastructurii serviciilor sociale de baz  pentru satisfacerea unor nevoi ale comunit ii 
locale (îmbun t irea condi iilor de via  pentru popula ie, asigurarea i accesibilitatea serviciilor sociale).  
Realizarea m surii conduce la inversarea tendin elor de declin economic i social i de depopulare a zonelor rurale, contribuind la asigurarea nevoilor de baz  ale persoanei, prin 
realizarea infrastructurii sociale în localit ile din teritoriul micro-regiunii GAL DN Tulcea, 
în care nu exist  sau unde sunt insuficient dezvoltate (inclusiv dotarea), prevenindu-se                                                            20 Hot rârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de 

organizare i func ionare a serviciilor sociale. 
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riscul de abandon colar i institu ionalizarea copiilor proveni i din familii cu nivel de trai 
foarte sc zut, într-un cadru în care beneficiaz  de protec ie, ocrotire, de premisele unei 
dezvolt ri psihosociale optime, etc. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i a comunit ilor 

rurale, inclusiv crearea i men inerea locurilor de munc . 
1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Diversificarea activit ilor economice, promovarea formelor asociative, îmbun t irea 
infrastructurii i serviciilor de baz , pentru cre terea calit ii vie ii popula iei i reducerea 
gradului de excluziune social  în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL  Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii s r ciei i a dezvolt rii economice în zonele rurale. 
1.5. M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20 (b), (d), (g) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6. Contribu ia la Domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B  Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 1.7. Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : prin dotarea infrastructurii sociale cu  sisteme care  utilizeaz  energie 
regenerabil . Inovare: prin înfiin area infrastructurii sociale inexistente în prezent sau realizarea investi iilor în infrastructura social  insuficient dezvoltat , la nivelul comunit ilor rurale din teritoriul GAL DN.  
 M sura M1/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, 
valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice 
îmbun t ite, Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice. 
1.8. Complementaritate cu alte m suri din SDL -  
1.9. Sinergia cu alte m suri din SDL - se asigur  sinergia M1/ 6B cu m surile M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B  2. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura contribuie în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmeaz  a fi prestate în cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ limitarea 
marginaliz rii, prin derulare de ac iuni de consiliere, de con tientizare si sensibilizare 
social , de sprijin în vederea men inerii în comunitate a persoanelor în dificultate. 
M sura contribuie la reducerea gradului de excluziune social  a grupurilor vulnerabile 
identificate la nivelul comunit ilor rurale. 3. Trimiteri la alte acte legislative Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale – republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare; Legea asisten ei sociale nr. 292 din 
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2011 a asisten ei sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare; Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia social ; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit ii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot. nr. 867/ 2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru 
de organizare i func ionare a serviciilor sociale. Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/ 2013 – (art.20, art.35), Reg. (UE) nr. 807/ 2014, Reg. (UE) nr.1407/ 2013. 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i - APL-uri i asocia iile acestora; - ONG-uri de pe teritoriul acoperit de GAL; - Parteneriate între APL i ONG (furnizori de servicii sociale); - GAL (acesta poate aplica pentru aceast  m sur  doar dac  în urma unicului apel de 
selec ie nu au fost depuse cereri de finan are din partea având ca titulari categoriile anterioare). 4.2. Beneficiari indirec i/ grup int  - persoanele din comunit ile rurale de pe teritoriul GAL, aflate în dificultate sau 
vulnerabilitate social , inclusiv minorit ile locale (în special minoritatea rom ) – 
beneficiari ai serviciilor sociale f r  cazare21 spre exemplu: copii din familii aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială și reprezentanții legali ai acestora, persoane din 
comunitățile izolate sau  defavorizate, etc.. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv; 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii echivalente 
corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/ 2013. 6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
Sprijinul acordat în cadrul m surii vizeaz  urm toarele ac iuni eligibile:  Investi ia sprijinit  prin proiect va crea/ moderniza/ extinde infrastructura social  necesar  
în vederea asigur rii serviciilor  de specialitate la nivelul comunit ilor rurale de pe teritoriul GAL: - Crearea infrastructurii sociale și dotarea acesteia; - Modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale și dotarea acesteia.  
Serviciile i activit ile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii sociale f r  cazare descrise în Nomenclatorul serviciilor sociale, cu prioritate fiind finan ate proiectele 
care asigur :  - consiliere psihosocial  pentru copiii din familii aflate în risc de s r cie i excluziune 
social  i consiliere familial  (activit i de dezvoltare personal , de formare i dezvoltare a deprinderilor de via  independent , activit i de consiliere suportiv ; consiliere pentru integrare-reintegrare social ); - consiliere psihosocial  pentru prevenirea violen ei în familie;  - supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educa ie informal  i non-formal , educa ie extracuricular ; - campanii informare i sensibilizare a popula iei;                                                            21 Hot rârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de 

organizare i func ionare a serviciilor sociale. 
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- alte activit i: informare, evaluare i elaborare plan de interven ie, 
integrare/reintegrare social , asisten  medical  primar , orientare voca ional , 
reintegrare colar , transport, mas , distribuire alimente, hran  rece, ajutoare 
materiale, sp l torie, usc torie, cur enie, alte activit i administrative etc.  7. Condi ii de eligibilitate 
 solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria furnizorilor autoriza i de servicii sociale 

sau s  depun  o declara ie pe proprie r spundere de a se autoriza ca furnizor de servicii 
sociale pân  la data finaliz rii proiectului; 

 solicitantul nu trebuie s  fie în insolven  sau incapacitate de plat ; 
 solicitantul se angajeaz  s  asigure între inerea/mentenan a investi iei pe o perioad  de minim 5 ani, de la ultima plat ; 
 solicitantul se angajeaz  s  asigure dou  ac iuni/ servicii sociale prin investi ia finan at ; 
 solicitantul se angajeaz  s  asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finan are, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului 
Opera ional Capital Uman 2014-2020; 

 investi ia în infrastructura social  se încadreaz  în tipul de sprijin prev zut prin m sur ; 
 investi ia se realizeaz  în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL DN Tulcea; 
 dotare cl dirilor se realizeaz  i cu echipamente care utilizeaz  tehnologii inovatoare (energie verde). 
 investi ia vizeaz  ca grupul int  s  includ  i persoane apar inând  minorit ilor locale 

(în special minoritatea rom ) – min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor sociale f r  cazare. 8. Criterii de selec ie 
 solicitan ii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investi ie similar  în ultimii 5 ani; 
 proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de dou  tipuri de servicii/ 

activit i principale pentru serviciile sociale f r  cazare; 
 între inerea i asigurarea func ion rii infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. coala, biserica, ONG-uri, etc.); 9. Sume aplicabile i rata sprijinului Intensitatea sprijinului va fi de: 
 100% pentru investi ii negeneratoare de venit; 
 100% pentru investi ii cu utilitate public ; Valoarea proiectelor este de maximum: 
 180.000 Euro (sum  nerambursabil ) 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public :180.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: - Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ infrastructuri îmbun t ite: 50 beneficiari.  Indicator de monitorizare specific GAL: - 1 infrastructur  social ; - 4 beneficiari/ an apar inând minorit ilor locale (în special minoritatea rom ) – din grupul int  ai serviciilor sociale f r  cazare. 
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M sura M2/1C SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILIT ILOR I COMPETEN ELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL (C.S. 4.5) sprijin  organizarea de cursuri de formare 
profesional  de scurt  durat , cu perioade diferen iate de preg tire, în func ie de nivelul 
de preg tire al beneficiarilor finali sau de tematica programului de formare profesional . 
Activit ile de formare profesional  sprijinite in cadrul masurii, incadrate in Prioritatea 1, DI 1C, vor viza, în special, formarea popula iei tinere, urm rindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al tehnologiilor i standardelor moderne de produc ie, con tientizarea privind metodele moderne i inovative de procesare i marketing a produselor agricole.  
Sprijinul acordat în cadrul acestei m suri va contribui la satisfacerea nevoilor identificate în teritoriu, privind ocuparea forței de muncă tânără, utilizarea corespunz toare a resurselor de terenuri agricole și implicarea actorilor locali în derularea de acțiuni de formare și dezvoltare antreprenorială în domeniul agricol.   Denumire m surii SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILIT ILOR I COMPETEN ELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL 
Codul m surii M2/ 1C 
Tipul m surii    INVESTI II   SERVICII  SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL Evolu ia i specializarea agriculturii necesit  un sprijin adecvat de formare profesional , 
tehnic  i economic , precum i o capacitate mai mare de acces la informa ie. Miza interven iei aferent  implement rii acestei m suri, destinat  exclusiv resursei umane 
locale, o reprezint  cre terea nivelului de con tientizare i informare a popula iei locale, 
în domeniile de interes economic al zonei, respectiv: agricultur , protec ia mediului i antreprenoriatul. Popula ia ocupat  în agricultur  nu dispune de cuno tin e suficiente 
privind practicile de mediu care s  aduc  beneficii biodiversit ii, solului i apei, 
procesarea i comercializarea produselor agricole, diversificarea aptitudinilor economico-
financiare i de management i a celor legate de atingerea obiectivului gestionarii durabile a mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase cu mediul, a bunelor practici de produc ie 
agricol , utilizarea energiei regenerabile, a aplic rii solu iilor tehnologice i a practicilor 
agricole, care s  asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de iriga ii. 
Activit ile de formare profesional  vizeaz  în special popula ia activ  tân r , urm rindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al 
tehnologiilor i standardelor moderne de produc ie, con tientizarea privind metodele 
moderne i inovative de procesare i marketing a produselor agricole. Sprijinul acordat în 
cadrul acestei m suri va contribui la satisfacerea nevoilor identificate în teritoriu, privind ocuparea for ei de munc  tân r , utilizarea corespunz toare a resurselor de terenuri 
agricole i implicarea actorilor locali în derularea de ac iuni de formare i dezvoltare 
antreprenorial  în domeniul agricol. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (a) - Favorizarea competitivit ii agriculturii 
1.3.Obiectivul specific local al m surii 

Cre terea viabilit ii i competitivit ii exploata iilor agricole din teritoriul LEADER DN 
Tulcea i valorificarea eficient  a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL 
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 P1- Încurajarea transferului de cuno tin e i a inov rii în agricultur , silvicultur  i în zonele rurale 
1.5. M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 14 din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Transfer de cuno tin e i ac iuni de informare. (1) Sprijin pentru ac iuni de formare profesional  i de dobândire de competen e, activit i 
demonstrative i ac iuni de informare. Ac iunile de formare profesional  i de dobândire 
de competen e pot include cursuri de formare, ateliere de lucru i îndrumare profesional . 1.6. Contribu ia la Domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 1 C – Încurajarea înv rii pe tot parcursul vie ii i a formarii profesionale în sectoarele 
agricol i forestier. 1.7. Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : Transferul de cuno tin e joac  un rol important în în elegerea i asumarea 
de c tre fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversit ii în zonele Natura 2000, precum i a ac iunilor de adaptare la efectele schimb rilor climatice i de reducere a concentra iei de GES din atmosfer  (limitarea emisiilor din agricultură, generate de 
activități cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, cât și 
intensificarea activității de sechestrare a carbonului), a importan ei managementului 
sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi rezistente la secet , 
identificarea de surse de energie regenerabil  care s  conduc  la limitarea emisiilor din 
agricultur . 

 Inovare: Transferul de cuno tin e i informarea faciliteaz  dezvoltarea, folosirea i 
transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbun t i sistemele de produc ie, 
produsele i serviciile. Cursurile de formare pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot ac iona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. 
Prin expunerea la noi idei, metode i principii, prin interac iune i înv are, fermierii devin mai bine preg ti i, mai receptivi la noi idei i concepte i mai înclina i s  aplice tehnologii i practici inovatoare în domeniul lor de activitate.  
 M sura M2/ 1C contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, 
valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice 
îmbun t ite, Pilonul II: Îmbun t irea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i 
dezvoltare rural  
1.8. Complementaritate cu alte m suri din SDL - prin SDL se propun m suri complementare, M2/ 1C este complementar  cu M6/ 2B, M7/ 2A. 
1.9. Sinergia cu alte m suri din SDL -  2. Valoarea ad ugat  a m surii 

M sura contribuie în mod direct la cre terea competitivit ii i moderniz rii sectorului 
agricol, prin încurajarea dezvolt rii resursei umane, în scopul îmbun t irii condi iilor de via  i reducerii omajului i fenomenului migra iei în teritoriul acoperit de GAL. 3. Trimiteri la alte acte legislative 
Reg. (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE i 
2009/81/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului; OUG nr. 34 /2006; HG nr. 
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925/2006; Legea Nr. 31/1990; OUG Nr. 44/2008; Legea Nr. 1/2011 a educa iei na ionale 
modific rile i complet rile ulterioare; OG nr. 8 din 23 ianuarie 2013; Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
Entit i publice sau private care activeaz  în domeniul form rii profesionale a adul ilor i 
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate i de selec ie. 4.2. Beneficiari indirec i/ grup int  a) tineri fermieri; b) fermieri, persoane fizice care activeaz  în fermele mici; c) beneficiari de sprijin ai sub-m surilor M6/ 2B, M7/ 2A.    5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv. 6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 

AC IUNI ELIGIBILE: 
M sura sprijin  cursurile de formare profesional  de scurt  durat  (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferen iate de preg tire, în func ie de nivelul de preg tire al beneficiarilor finali, precum i de tematica programului de formare profesional . 
Programele de formare profesională: 
- Îmbun t irea cuno tin elor fermierilor în scopul practic rii de tehnici i tehnologii 
agricole i inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercet rii (35 ore maximum); 
- Îmbun t irea cuno tin elor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 
gunoiului de grajd, îmbun t irea calit ii produc iei (24 ore maximum); 
- Diversificarea activit ilor în exploata iile agricole (24 ore maximum); 
- Dobândirea i îmbun t irea cuno tin elor privind managementul durabil al terenurilor 
agricole, însu irea cuno tin elor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu i 
clim  i agricultur  ecologic , care s  vizeze cel pu in aspectele legate de completarea i 
depunerea angajamentelor i cererilor de plat , m surile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerin ele de baz  i la cerin ele specifice 
ale angajamentelor, precum i însu irea de metode de produc ie compatibile cu între inerea i ameliorarea peisajului, respectiv protec ia mediului i adaptarea la efectele schimb rilor 
climatice i reducerea concentra iei de GES din atmosfer  (40 ore maximum). Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cuno tin e TIC, etc) în special pentru tinerii fermieri care primesc sprijin prin intermediul M6/ 2B (40 de ore maximum). Cheltuielile eligibile sunt: 
 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, mas  i transport);  
 Cheltuieli pentru derularea ac iunilor, dup  cum urmeaz : cazare, mas  i transport participan i, dup  caz; materiale didactice i consumabile; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spa ii pentru sus inerea ac iunilor de formare.  Alte cheltuieli strict legate de implementarea ac iunilor de formare profesional  (exemplu: 
cheltuieli pentru închiriere, costurile utilit ilor aferente spa iului în care se desf oar  
managementul de proiect acolo unde se justific ).  Cheltuieli neeligibile sunt:  
 costurile legate de cursuri de formare profesional  care fac parte din programul de educa ie sau sisteme de înv mânt secundar i superior; 
 costurile legate de cursuri de formare profesional  finan ate prin alte programe; 
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 costurile cu investi iile. 
AC IUNI NEELIGIBILE 
Sprijinul acordat în cadrul m surii vizeaz  urm toarele ac iuni neeligibile:  - prijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploata iilor i p durilor, 
precum i pentru vizite în exploata ii i p duri. 7. Condi ii de eligibilitate 
 Solicitantul se încadreaz  în categoria de beneficiari eligibili; 
 Solicitantul are prev zut în obiectul de activitate activit i specifice domeniului de 
formare profesional ; 
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 
 Solicitantul dovede te experien  anterioar  relevant  în proiecte de formare 
profesional ; 
 Solicitantul dispune de capacitate tehnic  i financiar  necesare derul rii activit ilor specifice de formare. 8. Criterii de selec ie Punctaj pentru grup țintă tineri fermieri, grupuri producători (forme asociative) 
C.S.1. Principiul nivelului calitativ i tehnic cu privire la curricula cursului, experien a i/sau calificarea trainerilor Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire to i trainerii implica i în 
activitatea de formare profesional  care:  a. Au desf urat activitate didactic  de min. 3 ani sau au sus inut anterior ca traineri 
minimum 12 cursuri* în cadrul unor proiecte i/sau contracte de formare profesional . b. Au desf urat activitate didactic  de min. 1 an sau au sus inut anterior ca traineri 
minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte i/sau contracte de formare profesional .  
Curricula identific  i dezvolt  concepte specifice domeniului de instruire, reflectate în exemple practice. C.S.2. Principiul implement rii eficiente i accelerate a proiectului  Proiectul are durata de implementare de:  
a.  Maximum 75% din durata maxim  de implementare stabilit  pentru un proiect  
b. Peste 75% i pân  la max.90% din durata maxim  de implementare stabilit /un proiect . 
C.S. 3 Principiul tematicii i al grupului int  care presupune adaptarea i detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului int  dintr-un anumit teritoriu în func ie 
de aria de cuprindere zonal  a proiectului  Proiectul adapteaz  i detaliaz  tematica general  stabilit  la nevoile grupului int  dintr-un anumit teritoriu în func ie de aria de cuprindere zonal  a proiectului.  
C.S.4. Programe de formare destinate beneficiarilor m surilor M6/ 2B,M7/ 2A din SDL  9. Sume aplicabile i rata sprijinului Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100%, din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea maxim  a proiectului este de 25.000 euro. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 25.000 euro. 
Indicator de monitorizare specific DMI 1C: 
Num rul total al participan ilor instrui i: 75 beneficiari. 
Indicator de monitorizare specific GAL: 
 20 tineri fermieri instrui i/ 10 membri ai asocia iilor de produc tori instrui i 
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M sura M3 / 6B  CONSERVAREA PATRIMONIULUI I PROMOVAREA TRADI IILOR LOCALE (C.S. 4.5) va oferi sprijin financiar pentru: crearea infrastructurii culturale, protejarea prin între inere/ reabilitare/ dotare/ modernizare a spa iilor i obiectivelor menite s  
gazduiasc  ac iuni de stimulare, p strare i transmitere de me te uguri i tradi ii locale; promovarea activit ilor tradi ionale, cu specific local. Ac iunile sprijinite în cadrul 
m surii,  încadrat  în Prioritatea 6, DI 6B, vor avea un impact pozitiv pentru cre terea sentimentului popula iei de apartenen  la comunit i cu tradi ie cultural , p strarea valorilor socio-culturale i promovarea me te ugurilor i, totodat , vor contribui la dezvoltarea turismului local i la stimularea dezvolt rii mediului de afaceri local.  Denumire 
m surii CONSERVAREA PATRIMONIULUI I PROMOVAREA TRADI IILOR LOCALE 
Codul m surii M3/ 6B 
Tipul m surii    INVESTI II       SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL În urma analizei SWOT a teritoriului GAL Dobrogea de Nord, s-a constatat: 
 existen a unei concentr ri de na ionalit i i grupuri etnice, ce confer  teritoriului interferen e culturale i o mare varietate de tradi ii si obiceiuri (ucrainieni, rromi, turci, 

italieni, ru i-lipoveni); 
  patrimoniul cultural-istoric alc tuit din obiective variate ce au valoare turistic : cetatea Dinoge ia, “triunghiul m n stirilor ortodoxe” tulcene - Celic-Dere, Saon i Coco , Basilica paleo-cre tin  de la Niculi el, monumente istorice i de art , situri etnografice, arheologice, biserici, muzee. Cu toate acestea, s-a constatat dispari ia me te ugurilor i îmb trânirea me terilor 
populari, precum i interesul sc zut pentru practicarea meseriilor tradi ionale de c tre popula ia tân r . De asemenea, în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea sunt 11 c mine culturale, din care doar 9 sunt func ionale, doar 6 din ele fiind renovate. 
M sura M3/ 6B va oferi sprijin financiar pentru: 
 crearea infrastructurii culturale, protejarea prin între inere/ reabilitare/ dotare/ modernizare a spa iilor i obiectivelor menite s  gazduiasc  ac iuni de stimulare, p strare i transmitere de me te uguri i tradi ii locale; 
 promovarea activit ilor tradi ionale, cu specific local. Investi iile vor avea un impact pozitiv pentru cre terea sentimentului popula iei de apartenen  la comunit i cu tradi ie, p strarea valorilor culturale i promovarea 
me te ugurilor. Totodat , investi iile vor contribui la dezvoltarea turismului local i la 
stimularea dezvolt rii mediului de afaceri local. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i a comunit ilor 
rurale, inclusiv crearea i men inerea locurilor de munc . 
1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Diversificarea activit ilor economice, promovarea formelor asociative, îmbun t irea 
infrastructurii i serviciilor de baz , pentru cre terea calit ii vie ii popula iei i reducerea 
gradului de excluziune social  în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 



  
Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ 
ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    36    

1.4.Masura contribuie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 
Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii s r ciei i a dezvolt rii economice în zonele rurale  
1.5.M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20, (d) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 - investi ii în crearea, îmbun t irea sau extinderea 
serviciilor locale de baz  destinate popula iei rurale, inclusiv a celor de agrement i 
culturale, i a infrastructurii aferente 1.6.Contribu ia la domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 
6B  Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale. 1.7.Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : M sura contribuie la realizarea obiectivului transversal mediu i clim  prin 
dotarea infrastructurii culturale i cu sisteme care  utilizeaz  energie regenerabil . Inovare: Cultura reprezint  un mijloc de progres c tre o societate mai unitar  i durabil . 
Ca instrument al coeziunii sociale i teritoriale, cultura contribuie la crearea unui echilibru între tradi ie i inovare, f când posibil dialogul intercultural i comunicarea între genera ii, 
asigurând totodat  integrarea genera iilor tinere în societ ile multiculturale. În calitate 
de catalizator al dezvolt rii economice, cultura i tradi iile contribuie la regenerarea rural  i la ocuparea for ei de munc  locale. Este evident faptul c  sectorul cultural stimuleaz  inovarea în toate sectoarele economice prin dezvoltarea aptitudinilor creative ale 
localnicilor i prin crearea de noi servicii i produse. 
 M sura M3/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  
de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, 
valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii 
publice îmbun t ite, Pilonul II: Îmbun t irea economiei - Obiectivul  sectorial 6 –Turism/ Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i dezvoltare rural . 
1.8.Complementaritate cu alte m suri din SDL - 
1.9.Sinergia cu alte m suri din SDL Se asigura sinergia M2/ 1C cu m surile M1/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B 2. Valoarea ad ugat  a m surii 
Dezvoltarea economic  i social  a mediului rural presupune asigurarea unor servicii de 
baz  pentru popula ie, inclusiv a acelora care s  satisfac  nevoile cultural reale ale 
comunit ii. M sura contribuie la consolidarea sentimentului popula iei de apartenen  i 
a comunit i cu tradi ie i la asigurarea elementelor socio-culturale pentru comunitatea 
rural : conservarea i promovarea tradi iilor locale, dezvoltarea cultural-educativ  a locuitorilor din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.   
Sprijinul acordat prin m sura M3/ 6B contribuie la punerea în valoare a mo tenirii culturale 
locale i la promovarea turismului rural, conducând astfel la cre terea nivelului de trai în 
zonele rurale i la o dezvoltare local  durabil . 
Conservarea i valorificarea patrimoniului construit i imaterial va contribui la 
îmbun t irea calit ii vie ii la nivel local i, în acela i timp, va reprezenta un vector de 
dezvoltare turistic .  
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3. Trimiteri la alte acte legislative Legisla ie european :  
 Regulamentul (UE) 1303/2013 ;Regulamentul (UE) 1305/2013 ;Regulamentul (UE) nr.807/2014 ;Regulamentul (UE) nr.1407/2013 ; Legisla ie Na ional :  
 Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale - republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare;  
 Hot rârea Guvernului nr 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i 
complet rile ulterioare;  
 Legea nr. 143/2007 privind înfiin area, organizarea i desf urarea activit ii 
a ez mintelor culturale, cu modific rile i complet rile ulterioare.  
 Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
Entit i publice: 
 Autorit i publice locale i parteneriate; 
Entit i private: 
 ONG-uri definite conform legisla iei în vigoare; 4.2. Beneficiari indirec i 
 Popula ia zonei GAL DN; 
 Vizitatori/turi ti. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv; 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii echivalente 
corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/ 2013. 6. Tipuri de ac iuni eligibile  6.1. Pentru proiecte de investi ii Opera iuni/Ac iuni eligibile pentru suport:  
 crearea, modernizarea, renovarea i/sau dotarea c minelor culturale; 
 între inerea/ reabilitarea/ dotarea/ modernizarea spa iilor/ obiectivelor destinate 

p str rii i transmiterii de me te uguri, tradi ii i alte tipuri de activit i tradi ionale. 6.2. Pentru proiecte de servicii 
 organizarea de activit i tradi ionale, cu specific local. 7. Condi ii de eligibilitate 
 Investi ia prev zut  prin proiect trebuie s  fie realizat  în teritoriul  GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 
 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  
  Pentru crearea, modernizarea, renovarea i/sau dotarea c minelor culturale, 
beneficiarii eligibili trebuie s  demonstreze nefunc ionalitatea sau inexisten a c minului. 
 Investi ia trebuie s  se încadreze în cel pu in unul din tipurile de sprijin prev zute prin 
m sur .  
 Solicitantul se angajeaz  s  asigure între inerea/mentenan a investi iei în cazul 
proiectelor ce vizeaz  infrastructura cultural . 
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 Dotarea cl dirilor se realizeaz  i cu echipamente care utilizeaz  tehnologii inovatoare (energie verde). 8. Criterii de selec ie 
 Principiul gradului de deservire a popula iei. 
 Principiul valorii culturale în func ie de num rul de activit i socio-culturale 
desf urate.  
 Principiul poten ialului turistic, în sensul prioritiz rii proiectelor în localit ile cu poten ial de dezvoltare turistic . 9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
Valoarea maxim  a unui proiect este de 100.000 euro. 
Ponderea maxim  a intensit ii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 
eligibile este pân  la 100%.  Intensitatea sprijinului este stabilit  astfel : - Pentru opera iunile generatoare de venit : pân  la 90% - Pentru opera iunile generatoare de venit cu utilitate public : pân  la 100% - Pentru opera iunile negeneratoare de venit : pân  la 100% 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 100.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/infrastructuri îmbun t ite: minim 1000 locuitori. Indicator de monitorizare specific GAL:  
1 c min cultural creat/modernizat 1 eveniment cu specific local                      
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M sura M4 / 6B ÎNFIIN AREA, EXTINDEREA I ÎMBUN T IREA INFRASTRUCTURII LA 
SCAR  MIC  (C.S. 4.5) vizeaz  îmbun t irea sau extinderea serviciilor locale de baz  destinate popula iei rurale, a celor de agrement i infrastructurii aferente, la îmbun t irea 
infrastructurii la scar  mic  (inclusiv investi ii în domeniul energiei din surse regenerabile 
i al economisirii energiei). Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, încadrat  în Prioritatea 6, DI 6B, contribuie în mod direct la diminuarea tendin elor de declin socio–economic, la 

îmbun t irea nivelului de trai în zonele rurale i la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural, prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural i cel urban. 
Denumire m surii ÎNFIIN AREA, EXTINDEREA I ÎMBUN T IREA INFRASTRUCTURII   

LA SCAR  MIC  
Codul m surii M4/ 6B 
Tipul m surii    INVESTI II      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL Dezvoltarea socio-economic  a spa iului rural este direct legat  de existen a unei 
infrastructuri rurale îmbun t ite, de existen a i accesibilitatea serviciilor de baz , a 
celor de agrement, .a., i reprezint  o cerin  esen ial  pentru cre terea calit ii vie ii, 
a s n t ii i a potec iei mediului pe teritoriul GAL DN Tulcea. 
M sura vizeaz  satisfacerea unor nevoi ale comunit ii locale, dezvoltarea socio-
economic  a teritoriului, precum i crearea unor noi locuri de munc . 
M sura contribuie la îmbun t irea sau extinderea serviciilor locale de baz  destinate popula iei rurale, a celor de agrement i infrastructurii aferente, la îmbun t irea 
infrastructurii la scar  mic  (inclusiv investi ii în domeniul energiei din surse regenerabile i al economisirii energiei). Masura contribuie în mod direct la diminuarea tendin elor de declin socio –economic, la 
îmbun t irea nivelului de trai în zonele rurale, i la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban a a 
cum rezult  din analiza SWOT. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i a 
comunit ilor rurale, inclusiv crearea i men inerea locurilor de munc . 1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Diversificarea activit ilor economice, promovarea formelor asociative, îmbun t irea 
infrastructurii i serviciilor de baz , pentru cre terea calit ii vie ii popula iei i 
reducerea gradului de excluziune social  în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 
Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii s r ciei i a dezvolt rii economice în zonele rurale  
1.5.M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20  din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6.Contribu ia la domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 1.7.Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
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Mediu i clim : Sprijinul acordat înfiin rii / îmbun t irii infrastructurii i a serviciilor locale de baza la scara mic ,  în special  înfiin rii i/ sau extinderii re elei de iluminat public (în sensul reducerii consumului energiei) contribuie la utilizarea eficienta a resurselor regenerabile eficientizând astfel consumul de energiei electrica. De asemenea 
în vederea dezvolt rii durabile a comunit ilor rurale investi iile în infrastructura de 
ap /ap  uzat  în sistem centralizat contribuie la îmbun t irea calit ii apei potabile, 
reducerea  polu rii mediului  printr-un control mai atent al consumului i a pierderilor de 
ap   i prin îmbun t irea instala iilor de colectare i tratare a apelor uzate. Inovare: Sprijinul acordat înfiin rii/ îmbun t irii infrastructurii i a serviciilor locale de 
baz   este esen ial pentru o dezvoltare economico-social  din teritoriu GAL Dobrogea de Nord Tulcea. O infrastructur  rutier  (turistic  i cultural ) îmbun t it  cre te 
atractibilitatea în zonele rurale, încurajeaz  spiritul antreprenorial permi ând accesul în 
economia local  la serviciilor noi i a tehnologiilor inovatoare. 
 M sura M4/ 6B contribuie la atingerea  obiectivelor din Strategia Integrat  de 
Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Obiectivului  Strategic 1: Consolidarea mediului, Pilonul I- Protejarea mediului- Obiectivul  sectorial 2 –Eficienta energetica  i  Obiectivului  Strategic 2: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele 
comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbun t ite, 
Pilonul II: Îmbun t irea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i dezvoltare 
rural . 
1.8.Complementaritate cu alte m suri din SDL -  
1.9.Sinergia cu alte m suri din SDL -se asigur  sinergia M4/ 6B cu m surile M1/ 6B, M3/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B 2. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura este relevant  fa  de SDL deoarece contribuie la îmbun t irea infrastructurii 
rurale existente şi a serviciilor de baz  la scar  mic , astfel pe viitor zonele rurale putând concura efectiv în atragerea de investi ii, asigurând totodat  şi furnizarea unor condi ii de via  adecvate. 
De asemenea se pune un mare accent pe eficientizarea energetic  a investi iilor prin utilizarea energiei regenerabile. 3. Trimiteri la alte acte legislative 
 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;. 
 Legea nr. 241/2006, republicata 2013 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare  
 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  
 OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific rile i complet rile ulterioare;  
 Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale - republicat , cu modific rile i 

complet rile ulterioare;  
 Hot rârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i 

complet rile ulterioare; 
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 Legea 134/2012 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie  
 OG 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utiliz rii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie  
 Reg. (UE) nr. 1407/2013 ,Reg. (UE) nr. 1303/2013 ,Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg (UE) nr. 808/2014, Reg (UE) 215/2014, OUG 66/2011, OUG 49/2015. 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
Entit i publice: 
Unit ile adminitrativ  teritoriale i asocia iile acestora (ADI-uri) de pe teritoriu GAL Dobrogea de Nord Tulcea 4.2. Beneficiari indirec i 
 Popula ia local  din teritoriu GAL Dobrogea de Nord; 
 ONG-uri din teritoriu; 
 Persoane fizice i juridice; 

Vizitatori/turi ti. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii echivalente 
corespunz toare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
(4) i art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.   6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 6.1. Ac iuni eligibile Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile Reg (UE) nr.1303/2013, Reg (UE) nr.1305/2013, Reg (UE) 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural  acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural  (FEADR) i de introducere a unor dispozi ii tranzitorii, dup  cum urmeaz : - înfiin area, amenajarea spa iilor publice (locuri de joac  copii, parcuri, terenuri de 

sport) i spa iilor de agreement; - înfiin area i/sau extinderea re elei de iluminat public (în sensul eficientiz rii energiei); - înfiin area i/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere); - investi ii în crearea/îmbun t irea/extinderea serviciilor locale de baz  (de 
desz pezire, între inere spa ii verzi, salubrizare, etc.); - înfiin area/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces 
către puncte de interes turistic/cultural/etc.); - înfiin area/ extinderea infrastructurii de ap  i ap  uzat  în sistem centralizat; - înfiin area/dezvoltarea i dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (pie e agro-alimentare). 6.2. Ac iuni neeligibile 

Cheltuielile prev zute, în art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 7. Condi ii de eligibilitate 
 Investi ia prev zut  prin proiect trebuie sa fie realizat  în teritoriul  GAL Dobrogea de Nord Tulcea.  
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 Solicitantul trebuie s  se angajeze c  va asigura mentenan a investi iei pe o perioad  de minimum 5 ani de la data ultimei pl i; 
 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investi ia trebuie s  demonstreze necesitatea, oportunitatea i poten ialul economic al acesteia; 
 Investi ia în ap /ap  uzat  trebuie s  se realizeze în aglomer ri umane cuprinse între 2.000-10.000 le. În situa ii excep ionale, poate fi acordat sprijin i pentru aglomer rile cu mai pu in de 2.000 le,  în conformitate cu Master planurile de ap /ap  uzat  precum 

i pe baza unei justific ri tehnice i economice întemeiate, numai sistemelor centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale. 8. Criterii de selec ie 
 Vor fi sprijinite proiectele cu grad mare de acoperire a popula iei deservite - proiectele care prin investi ia propus  se adreseaz  unui num r cât mai mare de 

gospod rii. 
 Vor fi sprijinite proiecte de investi ii în sistemele de iluminat public cu eficientizarea consumului de energie electric  (surse alternative).  
 Vor fi sprijinite proiectele care vin în completarea altor proiecte cu finan are 

european /na ional . 
 Vor fi sprijinite proiectele care asigur  accesibilizarea agen ilor economici, a zonelor turistice, a investi iilor sociale, altor investi ii finan ate din fonduri europene. 9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului este stabilit  astfel : - 100% pentru investi ii negeneratoare de venit; - 100% pentru investi ii generatoare de venit cu utilitate public ; Ponderea maxim  a intensit ii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 
eligibile este pân  la 100%, f r  a dep i valoarea maxim  de 100.000 Euro. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 400.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: 
Popula ie net  care beneficiaz  de servicii/ infrastructuri îmbun t ite: minim 10.000 
de locuitori. Indicator de monitorizare specific GAL: 
Minim 4 UAT-uri sprijinite.             
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M sura M5 / 6A DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVIT ILOR NON-AGRICOLE (C.S. 4.4, C.S. 4.5) vizeaz  stimularea mediului de afaceri din spa iul rural al teritoriului GAL, prin sus inerea financiar  a întreprinz torilor care realizeaz  activit i non-agricole pentru prima dat  (start-up) sau a celor care i i dezvolt  întreprinderile 
existente, prin diversificarea activit ii. Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, încadrat  în Prioritatea 6, DI 6A, contribuie la  diversificarea sectorului economic non-agricol i, implicit, la reducerea dependen ei popula iei active de sectorul agricol;  stimularea 
activit ilor economice noi din sfera serviciilor pentru popula ie sau pentru alte activit i economice non-agricole din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea; crearea de noi locuri 
de munc . Denumirea 
m surii DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA 

ACTIVIT ILOR NON-AGRICOLE 
Codul m surii M5/ 6A 
Tipul m surii    INVESTI II      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL Situa ia actual  a economiei rurale este reflectat  în analiza SWOT a teritoriul GAL 
„Dobrogea de Nord Tulcea”, confirmându-se existen a problemelor identificate în mediul rural românesc, în general. Înscriindu-se în acela i profil al activit ilor ca teritoriul extins din care face parte, teritoriul GAL DN Tulcea este caracterizat de preponderen a sectorului agricol, fapt ce conduce la disfunc ionalit i între activit ile agricole i cele non-agricole, care nu pot fi rezolvate decât prin ini ierea unor programe de dezvoltare a antreprenoriatului i ini iativei private, prin stimularea industriei mici i mijlocii, cu scopul diversific rii 
activit ilor economice si vizând promovarea acelor activit i i produse ce sunt caracteristice teritoriului. Implementarea acestei m suri este necesar  pentru stimularea mediului de afaceri din spa iul rural, prin sus inerea financiar  a întreprinz torilor care 
realizeaz  activit i non-agricole pentru prima dat  (start-up) sau a celor care dezvolt  întreprinderile existente, prin diversificarea activit ii. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art. 4, c) Ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i comunit ilor 
rurale, inclusiv crearea de locuri de munc  
1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Diversificarea activit ilor economice, promovarea formelor asociative, îmbun t irea 
infrastructurii i serviciilor de baz , pentru cre terea calit ii vie ii popula iei i reducerea 
gradului de excluziune social  în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribu ie la prioritatea/priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei i a dezvolt rii economice în zonele rurale 
1.5. M sura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 Art. 19 (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 1.6.Contribu ia la domeniile de interven ie , cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6A – Facilitarea diversific rii, a înfiin rii i a dezvolt rii de întreprinderi mici, precum i 
crearea de locuri de munc . 
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1.7.Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : Investi iile sprijinite vor promova tehnici “prietenoase cu mediul”, fiind 
selectate cu prioritate proiectele care adopt  solu ii de utilizare a energiei din surse 
regenerabile sau cu consumuri sc zute de energie. Inovare: Proiectele selectate contribuie în mod direct la stimularea inov rii prin activit ile economice nou înfiin ate, în domenii inexistente ori slab reprezentate, la nivelul teritoriului. 
 M sura M5/ 6A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  
de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, 
valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice 
îmbun t ite, Pilonul II: Îmbun t irea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i 
dezvoltare rural . 1.8.Complementaritate cu alte m suri din SDL - 
1.9.Sinergia cu alte m suri din SDL 
Se asigur  sinergia M5/ 6A cu m surile M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M8/ 6B. 2. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura contribuie la: - Diversificarea sectorului economic non-agricol în teritoriu i, implicit, reducerea dependen ei popula iei active de sectorul agricol. - Stimularea activit ilor economice noi din sfera serviciilor pentru popula ie sau pentru 
alte activit i economice non-agricole din teritoriul GAL DN Tulcea. - Dezvoltarea resurselor umane din teritoriu i utilizarea de know-how. - Crearea de noi locuri de munc . 
Având în vedere num rul mic al micro-întreprinderilor i nivelul redus al veniturilor ob inute, 
în prezent, din activit i non-agricole, implementarea m surii va facilita crearea de noi 
microîntreprinderi în teritoriu, care vor revitaliza economia rural  i vor contribui atât la 
crearea de locuri de munc  în sectorul non-agricol cât i la cre terea veniturilor popula iei.  3. Trimiteri la alte acte legislative - Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305, 1306, 1307, 1310 / 2013, Reg. 1407 / 2013. - Recomandarea 361/CE din 06.05.2003.  - Legisla ia na ional  cu inciden  în domeniile activit ilor neagricole. 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
Sprijinul vizat prin aceast  m sur  se adreseaz  micro-întreprinderilor, precum i locuitorilor din spa iul rural care doresc s  desf oare o activitate economic , devenind antreprenori.  Astfel, beneficiarii direc i ai m surii vor fi: 
– fermieri sau membrii unei gospod rii agricole, care î i diversific  activitatea prin înfiin area unei activit i non-agricole pentru prima dat  în spa iu rural (autoriza i cu statut minim de PFA); 
– microîntreprinderi i întreprinderi mici existente în spa iul rural, care î i propun 

desf urarea de activit i non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pân  la data aplic rii pentru sprijin; 
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micro-întreprinderi i întreprinderi mici noi, înfiin ate în anul depunerii aplica iei de finan are sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desf urat activit i 
pân  în momentul depunerii acesteia (start-ups). 4.2. Beneficiari indirec i Popula ia rural  din teritoriul GAL. Persoanele din categoria popula iei active aflate în c utarea unui loc de munc . 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Sprijinul va fi acordat sub form  de sum  forfetar  pentru finan area înfiin rii de noi activit i non-agricole în mediul rural, pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up.  6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
Se asigur  sprijin pentru înfiin area unei noi activit i neagricole în zon  rural , dup  cum 
urmeaz : 
Activit i de produc ie: fabricarea produselor textile, îmbr c minte, articole de 
marochin rie, articole de hârtie i carton;/ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;/prelucrarea produselor lemnoase;/industrie metalurgic , fabricare construc ii metalice, ma ini, utilaje i echipamente;/ fabricare produse electrice, electronice;/investi ii pentru produc ia de combustibil din biomas  (ex. fabricare de pele i 
i brichete) în vederea comercializ rii. 

Activit i me te ug re ti: ex. activit i de artizanat i alte activit i tradi ionale non-
agricole (ex: ol rit, brodat, prelucrarea manual  a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.). 
Activit i turistice: servicii agroturistice de cazare;/ servicii turistice de agrement i alimenta ie public . Servicii: medicale, sanitar veterinare;/ repara ii ma ini, unelte, obiecte casnice;  consultan , contabilitate, juridice, audit;/activit i de servicii în tehnologia informa iei i servicii informatice; /servicii tehnice, administrative;/ alte tipuri de servicii destinate popula iei din spa iul rural, etc. Cheltuieli eligibile specifice: 
 Construc ia, extinderea i/sau modernizarea i dotarea cl dirilor; 
 Achizi ionarea i costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instala ii i echipamente noi; 
 Investi ii intangibile (achizi ionarea sau dezvoltarea de software i achizi ionarea de brevete, licen e, drepturi de autor, m rci); 
 Înfiin area i modernizarea de firme de profil non-agricol; 
 Înfiin area de ateliere, cooperative me te ug re ti; 
 Construc ia, extinderea i/sau modernizarea i dotarea agropensiunilor; 
 Înfiin area/modernizarea/dotarea de activit i de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball; aventuri, amenaj ri areale de echita ie, etc.; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undi e, etc.). 
Pentru activit ile de agrement i recreative sunt eligibile doar construc ii de tipul – birou/spa iu de depozitare echipamente, vestiare i montarea de echipamente specifice 
amenaj rii necesare desf ur rii activit ii (de ex. obstacole pentru echita ie, sisteme de scripe i, parc de aventuri, etc.).  
Nu sunt eligibile achizi iile de utilaje agricole i echipamente second-hand. 7. Condi ii de eligibilitate 
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 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie s  prezinte un plan de afaceri; 
 Obiectivul trebuie s  se încadreze în cel pu in unul dintre tipurile de activit i sprijinite 

prin m sur ; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie s  înceap  în cel mult 9 luni de la data notific rii de primire a sprijinului; 
 Sediul social i punctul / punctele de lucru trebuie s  fie situate în teritoriul GAL DN 

Tulcea, iar activitatea va fi desf urat  în teritoriul GAL; 
 Înaintea solicit rii celei de-a doua tran e de plata, solicitantul face dovada desf ur rii 

activit ilor comerciale prin produc ia comercializata sau prin activit ile prestate, în 
procent de minim 30% din valoarea primei tran e de plat  (cerin a va fi verificat  în 
momentul finaliz rii implement rii planului de afaceri). 8. Criterii de selec ie Vor fi aplicate criterii de selec ie care vor avea în vedere: 

 Principiul diversific rii activit ii agricole a fermierilor/membrilor gospod riei agricole 
c tre activit i non-agricole; 

 Principiul prioritiz rii proiectelor care includ activit i de produc ie. 
 Principiul prioritiz rii proiectelor care includ activit i de servicii. Criterii de selec ie locale: Vor fi selectate, cu prioritate, proiectele care: - revitalizeaz  me te uguri / ocupa ii tradi ionale sau specifice teritoriului GAL DN 
(curel rie, ateliere de papur , h mur rie); vor fi selectate cu prioritate proiectele de 
produc ie care includ activit i asimilate codurilor CAEN 139 – Fabricarea altor articole 
textile (1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399); 1419 - Fabricarea altor articole de 
îmbr c minte i accesorii (n.c.a.), 1439 - Fabricarea prin tricotare sau cro etare a altor 
articole de îmbr c minte, 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj i marochin rie i articolelor 
de harna ament, 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea produselor din plut , 
paie i din alte materiale vegetale împletite; 3291 – Fabricarea m turilor i preriilor, 3299 – 
Fabricarea altor produse manufacturiere (n.c.a). - utilizeaz  energia produs  din surse regenerabile; - asigur  crearea de locuri de munc . 9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect cu posibilitatea major rii la 70.000 euro/proiect  în cazul activit ilor de produc ie, servicii medicale, sanitar-veterinare i de agroturism. Sprijinul pentru înfiin area de activit i non-agricole se va acorda sub form  de 
prim , în dou  tran e, astfel: - 70% din cuantumul sprijinului dup  semnarea contractului de finan are; - 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condi ia implement rii corecte a planului 

de afaceri, f r  a dep i 5 ani de la încheierea contractului de finan are. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 490.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6A: - Num rul de locuri de munc  create: 7 locuri de munc . Indicator de monitorizare specific GAL: - 7 proiecte finan ate, din care 1 proiect care revitalizeaz  me te uguri / ocupa ii 
tradi ionale sau specifice teritoriului GAL DN 
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M sura M6/ 2B AGRICULTUR  COMPETITIV  PRIN REÎNNOIREA GENERA IILOR DE 
FERMIERI: (C.S. 4.5) vizeaz  sprijinul pentru reînnoirea genera iilor efilor exploata iilor 
agricole care de in competen e adecvate, instalarea tinerilor fermieri ca manageri de 
exploata ii agricole, ace tia fiind mai deschi i s  aplice tehnologii i procese noi, facilitând 
astfel procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar. Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, 
încadrat  în Prioritatea 2, DI 2B, contribuie la cre terea interesului genera iilor de tineri 
de a se dezvolta din punct de vedere profesional i social în zonele rurale. În cadrul m surii 
vor fi selectate cu prioritate proiecte care promoveaz  revigorarea exploata iilor viticole, 
culturi cu poten ial ridicat neexploatat pe o arie larg  a teritoriului GAL DN Tulcea. 
Denumire m surii AGRICULTUR  COMPETITIV   PRIN REÎNNOIREA GENERA IILOR DE FERMIERI  
Codul m surii M6/ 2B 
Tipul m surii    INVESTI II      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL 
Politica Agricol  Comun  impune o serie de cerin e profesiei de agricultor, cum ar fi: 
securitate alimentar , igien  i bun starea animalelor, diversificare, ob inere de produse 
locale de calitate superioar , con tientizarea rolului pe care îl joac  agricultura în 
combaterea schimb rilor de clim  (utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon), creare de locuri de munc  i cre tere economic  în mediul rural, evaluarea efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.  
Pe termen mediu i lung, fenomenul de îmb trânire a popula iei i num rul sc zut de tineri 
fermieri din agricultur  afecteaz  performan ele sectorului agricol. 
A a cum reiese din analiza SWOT, în sectorul agricol din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea se remarc  un grad redus de utilizare a inova iilor, un nivel tehnic necorespunz tor, 
precum i neconformitate cu standardele comunitare. Con tientizând aceste puncte slabe, 
se contureaz  nevoia reînnoirii genera iilor efilor exploata iilor agricole care de in competen e adecvate (inclusiv în managementul afacerilor). 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, a) Favorizarea competitivit ii agriculturii. 
1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Cre terea viabilit ii i competitivit ii exploata iilor agricole din teritoriul LEADER 
Dobrogea de Nord Tulcea i valorificarea eficient  a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor 
1.5. M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 1.6. Contribu ia la Domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 2B. Facilitarea intr rii în sectorul agricol a unor fermieri califica i corespunz tor i, în special, a reînnoirii genera iilor 



  
Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ 
ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    48    

1.7. Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : M sura contribuie la: - prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri (inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi); - cerin elor privind eco-condi ionalitatea; - realizarea m surilor de înverzire, conducând la o activitate agricol  sustenabil .  
De asemenea, prin aceast  m sura se faciliteaz  investi iile pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea de eurilor, a reziduurilor, precum i a celor pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  i de amoniac în agricultur , adaptarea 
fermelor la schimb rile climatice i reducerea vulnerabilit ii acestora prin: culturi 
rezistente la schimb ri climatice i minima interven ie asupra solului, economisirea apei în 
agricultur , adoptarea de surse de înc lzire bazate pe biomas .  Inovare: Încurajarea instal rii tinerilor fermieri ca manageri de exploata ii agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschi i 
s  aplice tehnologii i procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 
diseminarea de bune practici, idei i concepte noi, deoarece au acces mai facil la informa ii noi, inovatoare. M sura sprijin  în mod prioritar revigorarea exploata iilor viticole, fiind identificat în urma analizei teritoriului poten ialul ridicat neexploatat al acestor culturi pe 
o arie larg  a terenurilor agricole din micro-regiunea GAL DN Tulcea, care au fost în trecut intens dezvoltate (podgoria Sarica Niculi el: Isaccea, Niculi el, Luncavi a, V c reni, Greci i Jijila). 
 M sura M6/ 2B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  
de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, 
valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice 
îmbun t ite, Pilonul II: Îmbun t irea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i 
dezvoltare rural . 
1.8. Complementaritate cu alte m suri din SDL - prin SDL se propun m suri complementare, M6/ 2B este complementar  cu M2/ 1C  
1.9. Sinergia cu alte m suri din SDL -se asigur  sinergia M6/ 2B cu m sura M7/ 2A 2. Valoarea ad ugat  a m surii 

 Prin sprijinul acordat se pot acoperi i investi iile necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la produc ia agricol  i normele de securitate a muncii, precum i cre terea eficien ei activit ii agricole prin diversificarea produc iei i promovarea 
inov rii. Cum fermierii tineri pot s  îndeplineasc  mai u or cerin ele pe care actualitatea 
economic  le impune, sprijinirea acestora pentru gestionarea i managementul exploata iilor agricole aduce plus valoare produselor realizate. 

 Implementarea acestei m suri duce la cre terea interesului genera iilor de tineri de a se 
dezvolta din punct de vedere profesional i social în zonele rurale.  

 Prin stimularea tinerilor fermieri de a avea re edin a i activitatea de lucru în apropierea exploata iei gestionate i prin îmbun t irea condi iilor de trai este posibil  diminuarea tendin ei de sc dere a popula iei din mediul rural, în special a tinerilor i a persoanelor care de in diferite competen e. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative Reg. (UE) nr. 1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/ 2013, Reg. (UE) nr. 807/ 2014 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
 Tân rul fermier a a cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, adic  o 

persoan  cu vârsta de pân  la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care de ine competen ele i calific rile profesionale adecvate i care se stabile te pentru prima dat  într-o exploata ie agricol  ca unic ef al respectivei exploata ii.  
 Persoana juridic  cu mai mul i ac ionari unde un tân r fermier, a a cum este definit în 

art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, se instaleaz  i exercit  un control efectiv pe termen 
lung în ceea ce prive te deciziile referitoare la gestionare, la beneficii i la riscurile financiare legate de exploata ie i de ine cel pu in 50%+1 din ac iuni. 4.2. Beneficiari indirec i/ grup int  

 Persoanele din categoria popula iei active aflate în c utarea unui loc de munc . 
 Produc torii agricoli individuali din teritoriu. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub form  de sum  forfetar  pentru 
implementarea obiectivelor prev zute în planul de afaceri pentru a facilita tân rului fermier 
începerea activit ilor agricole.  6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
Sprijinul se acord  în vederea facilit rii stabilirii tân rului fermier în baza Planului de 
Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, respectând condi iile de eligibilitate 
prev zute în fi a m surii, inclusiv capitalul de lucru i activit ile relevante pentru 
implementarea corect  a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 
 Prezentarea situa iei ini iale a exploata iei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de 
cuprindere a activit ii, forma juridic  a solicitantului, abilit i profesionale, istoricul 
întreprinderii agricole, facilit i de produc ie, dotarea exploata iei). 
 Prezentarea etapelor i obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploata iei agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele opera ionale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile 
de implementare, standarde i norme europene legate de protec ia muncii i de mediu i normele sanitare-veterinare, în cazul exploata iilor agricole care vizeaz  cre terea de 
animale, planul de amenaj ri pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de 
mediu precum i previziunea bugetului de venituri – cheltuieli. 
 Prezentarea detaliat  a ac iunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului i de 
utilizare eficient  a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploata iei agricole, formarea 
sau consilierea (îmbun t irea economic  propus  a exploata iei, planul propus pentru 
formare i consiliere – pentru a îmbun t i aptitudinile beneficiarilor i eficacitatea exploata iei, restructurarea i diversificarea activit ilor agricole  (evaluarea riscurilor de 
mediu i planificarea implement rii). 
 Precondi ia gestion rii eficiente a planului de afaceri este reprezentat  de stabilirea 
domiciliului beneficiarului în UAT în care exploata ia este înregistrat  (UAT apar inând 
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teritoriului acoperit de GAL DN Tulcea), precum i a locului de munc  în acela i UAT sau 
zona limitrof . 7. Condi ii de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria microîntreprinderilor i întreprinderilor mici;  
• Solicitantul de ine o exploata ie agricol  cu dimensiunea economic  cuprins  între 8.000 i 50.000 S.O. (valoare produc ie standard);  
• Solicitantul prezint  un plan de afaceri;  
• Solicitantul de ine competen e i aptitudini profesionale, îndeplinind cel pu in una dintre 
urm toarele condi ii:  
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrar ;  
 cuno tin e în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire;  sau  
 angajamentul de a dobândi competen ele profesionale adecvate într-o perioad  de gra ie de maximum 36 de luni de la data adopt rii deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul m surii M2/ 1C sau la programe de instruire similare. 
•În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile i suprafe ele incluse în Anexa din Cadrul Na ional de Implementare aferent  STP, 
exceptând cultura de c p uni în sere si solarii i pepinierele. Implementarea planului de 
afaceri trebuie s  înceap  în termen de cel mult nou  luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  
•Solicitantul se angajeaz  s  devin  fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data 
instal rii;  
•Solicitantul î i va stabili domiciliul i sediul social în UAT în care este înregistrat  exploata ia i locul de munc  (dup  caz) în aceea i UAT sau zon  limitrof , pân  la 
momentul demar rii planului de afaceri;  
•Înaintea solicit rii celei de-a doua tran e de plat , solicitantul face dovada cre terii performan elor economice ale exploata iei, prin comercializarea produc iei proprii în 
procent de minimum 20 % din valoarea primei tran e de plat  (cerin a va fi verificat  în 
momentul finaliz rii implement rii planului de afaceri);  
•În cazul în care exploata ia agricol  vizeaz  cre terea animalelor, planul de afaceri va 
prevede în mod obligatoriu amenaj ri de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerin a va fi verificat  în momentul finaliz rii implement rii planului de afaceri).  8. Criterii de selec ie 
 Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat 
neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. 
•Principiul comas rii exploata iilor, având în vedere num rul exploata iilor preluate integral. 
•Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.  
•Principiul poten ialului agricol care vizeaz  zonele cu poten ial determinate în baza studiilor de specialitate.  9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acord  pentru o perioad  de maxim trei/cinci* ani i este de:  
• 50.000 de euro pentru exploata iile între 30.000 € SO i 50.000 € SO;  



  
Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ 
ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    51    

• 40.000 de euro pentru exploata iile între 8.000 SO i 29.999 SO.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub form  de prim  în dou  tran e, astfel:  
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan are;  
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condi ia implement rii corecte a planului 
de afaceri, f r  a dep i trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finan are.  
*Perioada de cinci ani se aplic  doar pentru sectorul pomicol.  10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 250.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 2B: 
Num rul de exploata ii agricole/ beneficiari sprijini i: 5 exploata ii/ beneficiari 
Indicator de monitorizare specific GAL: 
1 exploata ie care sprijin  revigorarea culturilor viticole                                 
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M sura M7/ 2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI (C.S. 4.5.) vizeaz  
acordarea sprijinulului fermierilor ce de in exploata ii de mici dimensiuni, în scopul 
transform rii acestora în exploata ii comerciale, capabile s  identifice noi oportunit i de 
valorificare a produc iei. Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, încadrat  în Prioritatea 2, 
DI 2A, contribuie la cre terea productivit ii i ob inerea unui surplus de produse destinate 
vânz rii, prin schimbarea sistemului de produc ie i implicit asigurarea cheltuielilor 
financiare suplimentare, pe care fermierii nu i le pot permite. În cadrul m surii vor fi 
selectate cu prioritate proiecte care promoveaz  revigorarea exploata iilor viticole, culturi 
cu poten ial ridicat neexploatat pe o arie larg  a teritoriului GAL. 
Denumire m surii SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI  
Codul m surii M7/ 2A 
Tipul m surii    INVESTI II      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL 
În sectorul agricol din teritoriul GAL DN Tulcea se remarc  cu preponderen  exploata iile de mici dimensiuni (80% din suprafa a exploatat  este reprezentat  de ferme mici, cu suprafe e între 1-10 ha), neconforme cu standardele comunitare, în care fermierii 
desf oar  diverse activit i agricole de cultivare a plantelor i de cre tere a animalelor, bazate pe tradi ii specifice satului românesc, prezentând astfel un nivel tehnic i sistem de valorificare tradi ional  dep ite, cu un grad redus de utilizare a inova iilor.   
Aceste ferme se caracterizeaz  printr-o structur  de produc ie foarte diversificat , 
determinat  de necesit ile gospod riei, precum i printr-o dotare tehnic  redus  i 
necorespunz toare, ceea ce împiedic  cre terea productivit ii i ob inerea unui surplus de 
produse destinate vânz rii. Orientarea acestor ferme c tre pia  necesit  schimbarea sistemului de produc ie i implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu 
i le pot permite. Sprijinul acordat are scopul s  determine, în principal, o îmbun t ire a managementului înso it  de transformarea acestora în exploata ii comerciale, capabile s  

identifice noi oportunit i de valorificare a produc iei. 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, a). Favorizarea competitivit ii agriculturii 1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Cre terea viabilit ii i competitivit ii exploata iilor agricole din teritoriul LEADER 
Dobrogea de Nord Tulcea i valorificarea eficient  a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor. 
1.5. M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 1.6. Contribu ia la Domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 2A.Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.  
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1.7. Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Mediu i clim : Sprijinul vizeaz  adaptarea fermelor mici la schimb rile climatice i 
reducerea vulnerabilit ii acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimb ri 
climatice i minim  interven ie asupra solului, economisirea apei în agricultur , adoptarea 
de surse de înc lzire bazate pe biomas , reducerea emisiilor de amoniac prin investi ii în 
ferm .  Inovare: Sprijinul acordat exploata iilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe pia , i adoptarea unor tehnici i metode noi cât i a unor tehnologii inovatoare. 
 M sura M7/ 2A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  
de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, 
pe baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice 
îmbun t ite, Pilonul II: Îmbun t irea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultur  i 
dezvoltare rural . 
1.8. Complementaritate cu alte m suri din SDL - prin SDL se propun m suri complementare, M7/ 2A este complementar  cu M2/ 1C  
1.9. Sinergia cu alte m suri din SDL -se asigur  sinergia M7/ 2A cu m sura M6/ 2B 2. Valoarea ad ugat  a m surii Prin sprijinul acordat se va îmbun t i accesul la mijloace de produc ie de calitate 
(îngr minte, protec ia culturilor, servicii veterinare, etc.) i se vor asigura dot rile 
necesare în scopul adapt rii la standarde, eficientiz rii costurilor, cre terii produc iei 
agricole i a gradului de comercializare i aprovizionare a pie elor locale.  3. Trimiteri la alte acte legislative Reg. (UE) nr.1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i Fermierii care au drept de proprietate i/sau drept de folosin  pentru o exploata ie agricol  
care intr  în categoria de ferm  mic  (dimensiune cuprins  între 4.000 i 7.999 SO) cu excep ia persoanelor fizice neautorizate. 4.2. Beneficiari indirec i/ grup int  Comunitatea local . 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
Sprijinul va fi acordat sub form  de sum  forfetar  pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.  6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru i activit ile 
relevante pentru implementarea corect  a Planul de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 7. Condi ii de eligibilitate 
• Solicitantul se încadreaz  în categoria microîntreprinderilor i întreprinderilor mici.  
• Solicitantul prezint  un plan de afaceri. 
• Solicitantul de ine o exploata ie agricol  cu dimensiunea economic  cuprins  între 4.000 i 7.999 SO (valoarea produc iei standard).  
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• Exploata ia agricol  este înregistrat , conform prevederilor legislative na ionale, cu cel pu in 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.  
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceast  m sur  din PNDR 2014-2020.  
• O exploata ie agricol  nu poate primi sprijin decât o singur  dat  în cadrul acestei sub-
m suri prin PNDR 2014-2020, în sensul c  exploata ia nu poate fi transferat  între doi sau mai mul i fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceast  sub-m sur .  
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile i suprafe ele incluse în Anexa din Cadrul Na ional de Implementare aferent  STP, 
exceptând cultura de c p uni în sere si solarii.  
• Implementarea planului de afaceri trebuie s  înceap  în termen de cel mult nou  luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.  
• Înaintea solicit rii celei de-a doua tran  de plat , solicitantul face dovada cre terii performan elor economice ale exploata iei, prin comercializarea produc iei proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tran e de plat  (cerin a va fi verificat  în 
momentul finaliz rii implement rii planului de afaceri). 
• În cazul în care exploata ia agricol  vizeaz  cre terea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerin a va fi verificat  în momentul finaliz rii implement rii planului de afaceri). 
 Angajamentul de a dobândi competen ele profesionale adecvate într-o perioad  de 
gra ie de maximum 36 de luni de la data adopt rii deciziei individuale de acordare a 
ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul m surii M2/ 1C sau la programe de instruire similare. 8. Criterii de selec ie 
 Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat 
neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. 
•Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.Aplican ii demonstreaz  studii superioare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrar . 
•Principiul poten ialului agricol care vizeaz  zonele cu poten ial determinate în baza studiilor de specialitate. 
• Principiul fermelor de familie. 9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acord  pentru o perioad  de maximum trei/cinci* ani.  Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploata ie agricol .  
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub form  de prim  în dou  tran e, astfel: 
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan are;  
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condi ia implement rii corecte a planului 
de afaceri, f r  a dep i trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finan are.  
*Perioada de cinci ani se aplic  doar pentru sectorul pomicol.  10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 120.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 2A: 
Num rul de exploata ii agricole/ beneficiari sprijini i: 8 exploata ii/ beneficiari 
Indicator de monitorizare specific GAL: 1 exploata ie care sprijin  revigorarea culturilor viticole 
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M sura M8/ 6B  CONSTITUIREA  I  PROMOVAREA  FORMELOR  ASOCIATIVE  (C.S. 3.5, C.S. 
4.5.) vizeaz  încurajarea constituirii formelor asociative la nivelul microregiunii i 
promoveaz  cooperarea, pentru cre terea competitivit ii i valorificarea pe pia  a unor 
produse i servicii locale cu valoare ad ugat . Ac iunile sprijinite în cadrul m surii, 
încadrat  în Prioritatea 6, DI 2B, contribuie la adaptarea la cerin ele pie ei, având drept 
consecin  direct  con tientizarea actorilor locali asupra importan ei aplic rii unor metode 
i tehnici de marketing corespunz toare atât cerin elor pie ei cât i specificului economic 

al teritoriului GAL DN Tulcea. 
Denumire m surii CONSTITUIREA I PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE  
Codul m surii M8/6B 
Tipul m surii    INVESTI II      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea general  a m surii 
1.1.Scurt  justificare i corelare cu analiza SWOT a alegerii m surii propuse în cadrul SDL Microregiunea GAL DN Tulcea are un poten ial turistic ridicat. Cu toate acestea, turismul la 
nivelul microregiunii este la un nivel nesatisf c tor.   Infrastructura turistic  i serviciile 
turistice suport i de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistic  a zonei 
este deficitar . 
Analiza diagnostic a relevat faptul c  în teritoriul GAL DN Tulcea exist  forme asociative dar 
c , în cea mai mare parte, acestea sunt de tip formal, fiind create într-un scop singular i limitându- i activitatea la acesta, f r  a aduce beneficii reale membrilor. În contextul 
problemelor structurale ale microeconomiei locale şi a gradului redus de adaptare la cerin ele pie ei, asocierea i cooperarea sunt esen iale pentru cre terea competitivit ii, condi ionat  de valorificarea pe pia  a unor produse i servicii locale cu valoare ad ugat . Adaptarea la cerin ele pie ei poate fi accelerat  de asociere, având drept consecin  direct   
con tientizarea actorilor locali asupra importan ei aplic rii unor metode i tehnici de 
marketing corespunz toare atât cerin elor pie ei cât i specificului economic al teritoriului.  
Viabilitatea economic  reprezint  principalul obiectiv al asocierii.  Cooperarea în cadrul asocia iilor de mici operatori de turism va influen a pozitiv microecomia 
local . 
1.2.Obiectivul de dezvoltare rural  al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4 c)  
1.3.Obiectivul specific local al m surii 
Diversificarea activit ilor economice, promovarea formelor asociative, îmbun t irea 
infrastructurii i serviciilor de baz , pentru cre terea calit ii vie ii popula iei i reducerea 
gradului de excluziune social  în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribu ie la prioritatea/ priorit ile prev zute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii s r ciei i a dezvolt rii economice în zonele rurale  
1.5.M sura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.35 din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6.Contribu ia la domeniile de interven ie, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale  1.7.Contribu ia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 
M sura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
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Mediu i clim : Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri va contribui la protec ia mediului 
i atenuarea schimb rilor climatice. Prin anagajamentul de asociere a membrilor şi prin cerin ele incluse în planul de afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de 

mediu si clim ) vor putea fi promovate i respectate bunele practici de mediu.  Inovare: Ac iunile desf urate prin aceast  m sur  au un rol extrem de important deoarece acestea 
sprijin  inovarea şi faciliteaz  dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau 
tehnologii noi pentru a îmbun t i un anumit produs sau serviciu. 
 M sura M8/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrat  de 
Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe 
baza consumului i protec iei durabile, eficient  din punct de vedere al resurselor, valorificând 
avantajele comparative ale zonei i beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbun t ite, 
Pilonul II: Îmbun t irea economiei. 
1.8.Complementaritate cu alte m suri din SDL - 
1.9.Sinergia cu alte m suri din SDL -se asigur  sinergia m surii M8/ 6B  cu M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B i M5/ 6A  2. Valoarea ad ugat  a m surii 
Valoarea ad ugat  a m surii este dat  de urm toarele elemente:  -valorificarea patrimoniului cultural i natural; -cre terea valorii ad ugate a serviciilor turistice prin promovarea unor proiecte cu impact în comunitate; -punerea în valoare a tradi iilor locale i a me te ugurilor; -schimbarea mentalit ii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun i avantajelor 
asociativit ii; -asigurarea unei mai bune inform ri asupra atractivit ii teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative Reg (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societ ii cooperative europene (SCE); Reg (UE) nr. 1303/2013; Reg (UE) nr. 1305/2013; OUG nr. 26/2000; Legea nr. 1/ 2005; OUG nr. 44/2008; Legea nr. 227/2015 . 4. Beneficiari direc i/ indirec i (grup int ) 4.1. Beneficiarii direc i 
Parteneriate existente autorizate cf OUG 26/2000 sau un nou parteneriat f r  personalitate 
juridic , alc tuite din min. 3 membri pe baza unui Acord de parteneriat şi în a c ror componen  s  fie cel pu in un membru din categoriile de mai jos: 
• Microîntreprinderi i întreprinderi mici; 
• Organiza ii neguvernamentale; 
• Autorit i publice locale; 
• Unit i colare, sanitare, de agrement i de alimenta ie public , etc 
Parteneriatul poate fi constituit i din persoane fizice, cu condi ia ca liderul de proiect s  fie cel pu in PFA, II, IF (înfiin ate în baza OUG nr. 44/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare). 4.2. Beneficiari indirec i 
 Popula ia local ; 
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 Întreprinderi i societ i comerciale din domeniul agricol, turismului i alimenta iei 
publice, s n tate, educa ie, etc.; 

 Turi ti/ vizitatori. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv  
 Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii echivalente 

corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.  6. Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile Sunt eligibile ac iunile asimilate cooper rii între micii operatori în ceea ce prive te 
organizarea de procese de lucru  comune i partajarea echipamentelor i a resurselor i pentru 
dezvoltarea i/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural. 7. Condi ii de eligibilitate 
 Parteneriatul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 To i membrii Parteneriatului trebuie s  aib  sediul social/ punct de lucru/ domiciliul ( în cazul persoanelor fizice) în teritoriul GAL DN Tulcea; 
 Parteneriatul f r  personalitate juridic  va depune un angajament conform c ruia, în maximum  3 luni de la semnarea contractului de finan are se va constitui juridic ca form  

asociativ  (în condi iile OG 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, etc) 8. Criterii de selec ie 
 Principiul reprezentativit ii cooper rii, respectiv num rul de parteneri implica i; 
 Principiul divesific rii activit ilor implicate, integrarea a cât mai multor activit i cu specific local în procesul de marketare i promovare (de exemplu, integrarea 

me te ugurilor i a produselor agroalimentare în oferta turistic  locala, vizite i degust ri la podgoria Sarica Niculi el); 
 Principiul calit ii (parteneriatele care promoveaz  servicii de cazare i agrement agroturistice adaptate peisajului cultural local, etc.). 9. Sume aplicabile i rata sprijinului Intensitatea sprijinului va fi: 
 pentru opera iunile generatoare de venit: pân  la 90%;  
 pentru opera iunile negeneratoare de venit: pân  la 100%.  Valoarea proiectelor: maxim 37.443,41 euro. 
Se vor asigura costuri de func ionare a cooper rii – max. 20%. Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde opera iunile se regasesc în regulament (pentru investi iile din planul de afaceri) i de c tre parteneriat pentru cele 
care nu se reg sesc. Pentru opera iunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece poten ialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala public : 37.443,41 euro. Popula ia net  care beneficiaz  de servicii îmbun t ite: 100 persoane Indicator GAL 1 asocia ie constituit / promovat .    
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CAPITOLUL VI 
Descrierea complementarit ii i/sau contribu iei la obiectivele altor strategii relevante 
(na ionale, sectoriale, regionale, jude ene etc.) 
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Strategia GAL-ului DN Tulcea, prin priorit ile, obiectivele i m surile stabilite, asigur  coresponden a cu alte strategii na ionale, regionale i locale.  Primul nivel de corespondență analizat este cel local, fiind identificate corelații între obiectivele strategiei GAL DN Tulcea cu cele ale strategiilor de dezvoltare local  pentru cele 12 unit i administrativ-teritoriale, documente strategice elaborate pentru perioada 2012–2016 – în cadrul proiectului SMIS 17327 „Delta Regioplan- Planificarea strategic  
participativ  a dezvolt rii regionale rurale în jude ul Tulcea”, implementat de ADDJ Tulcea în perioada 2010-2011 – i actualizate pentru perioada 2014-2020, concepute, în majoritatea acțiunilor lor, pentru a putea susține accesarea unor m suri PNDR de dezvoltare a 
infrastructurii, precum i pentru fructificarea unor oportunit ți de finanțare la nivel național, pentru oferirea unui cadru coerent dezvolt rii locale. Obiectivele generale ale strategiilor celor 12 UAT-uri urm resc, în principal:  dezvoltarea durabil  a comunit ților din teritoriu prin diversificare economic  i ocupa ional ;  dezvoltarea unui sector agricol 
performant i diversificat;  dezvoltarea i diversificarea serviciilor publice;  valorificarea potențialului turistic i cultural. Cel de-al doilea nivel de corespondență este cel județean, remarcându-se corelații cu: 
 Strategia de Dezvoltare Durabil  a Jude ului Tulcea pentru perioada 2014 – 202022; 
 Strategia Integrat  de Dezvoltare Durabil  a Deltei Dun rii (SIDD DD)23. Al treilea nivel de corespondență este cel regional, GAL Dobrogea de Nord Tulcea fiind situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. În Planul de Dezvoltare Regional  a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020 sunt propuse 10 priorit ți de dezvoltare: 
dezvoltare urbană durabilă integrată; dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional; îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promov rii 
specializ rii economice inteligente; îmbunătățirea calității turismului la nivel regional; conservarea și protecția mediului înconjurător; îmbunătățirea eficienței energetice și 
utilizarea resurselor regenerabile; îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate 
și incluziune socială; valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea economiei rurale; îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul 
specializ rii regionale inteligente; promovarea cooperării transfrontaliere si interregionale. A a cum se poate observa, SDL propus  de GAL DN Tulcea r spunde, prin ac iunile prev zute, la 5 priorit i de dezvoltare ale întregii regiuni de dezvoltare. Al patrulea nivel de complementaritate între strategia teritoriului GAL DN Tulcea i alte documente strategice este cel na ional. Se identific  rela ii cu obiectivul Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil  a României, orizonturi 2013 – 2020 – 2030, în plan na ional: creșterea dinamismului economic al zonelor rurale din România în condițiile menținerii echilibrului social, prin dezvoltarea durabilă a agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv a industriilor procesatoare aferente, pentru satisfacerea optim  a nevoilor de hran  ale popula iei i pentru asigurarea conserv rii i îmbun t irii resurselor naturale.  Ultimul nivel de complementaritate este nivelul european, SDL DN Tulcea contribuind la atingerea obiectivelor esentiale ale Strategiei Europa 2020, care acoper  urm toarele domenii în deceniul urm tor: ocuparea for ei de munc , educa ia, cercetarea şi inovarea,                                                            22O ie tive și priorități de dezvoltare regio ală –Strategia Integrată de Dezvoltare Dura ilă a Județului Tul ea, pag.6  23O economie care are ca rezultate î u ătățirea u ăstării u a e și a e hității sociale, reducând, î  a elași ti p, în mod semnificativ riscurile de mediu și prevenind pierderea iodiversității și a servi iilor e osiste i e. O e o o ie verde poate fi o siderată cea care are o emisie s ăzută de ar o , se caracterizează pri  efi ie ța resurselor și tine cont de incluziunea so ială I ițiativa UNEP, Green Economy) – pag.11,  Draft Raport 2.2. – Strategia de Dezvoltare Dura ilă Integrată în Delta Dunării 0 0   
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incluziunea social  şi reducerea s r ciei, energia şi schimb rile climatice. Ocuparea for ei de munc , tineretul, combaterea s r ciei şi inovarea sunt câteva ini iative ale documentului strategic european care sunt vizate şi prin SDL DN Tulcea. Obiectivele SDL GAL DN Tulcea contribuie la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.): 
 Obiectivul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud-Est: „Creșterea capacit ții 
regiunii, în vederea dezvolt rii economice și sociale durabile și echilibrate a acesteia, care 
s  conduc  la reducerea disparit ților și creșterea coeziunii economice și sociale, la creșterea prosperit ții și standardului de viaț  al locuitorilor regiunii”. 
 Obiectivul strategic 1 SIDD DD: „P strarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știin  și prin consolidarea comunit ilor locale în rolul 
acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic”;  
 Obiectivul strategic 2 SIDD DD: ”Dezvoltarea unei economii locale durabile și verzi24, valorificând avantajele comparative ale zonei, susținute de servicii îmbun t țite”. Prin m surile descrise în SDL GAL DN Tulcea, care vizeaz  îndeplinirea obiectivelor/ 
priorit ilor Uniunii Europene pentru dezvoltare rural  i se subsumeaz , implicit, domeniilor de interven ie ale acestora, se asigur  complementaritatea cu pilonii de dezvoltare men iona i în cadrul SIDD DD, respectiv: 

 Pilonul I: Protejarea mediului (m sura M4/ 6B); 
 Pilonul II: Valorificarea oportunit ților economice prin dezvoltarea avantajelor 

comparative ale zonei (m surile M2/1C, M3/6B, M4/6B, M5/6A, M6/2B, M7/2A, M8/6B); 
 Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice (m sura M1/ 6B).   SDL GAL DN Tulcea respect  prevederile și contribuie la implementarea SIDD DD, prin 

activit țile propuse asigurându-se un echilibru între protejarea patrimoniului natural și cultural al Regiunii Dobrogea de Nord Tulcea și, în acela i timp, r spunzând aspirațiilor locuitorilor micro-regiunii pentru îmbun t țirea condițiilor de viaț  ale acestora, cu 
identificarea celor mai bune oportunit ți de dezvoltare. Contribu ia m surilor GAL DN Tulcea la priorit ile PNDR i la pilonii SIDD DD:   : 

M sura/ DMI Prioritate Complementaritatea  (C.S. 4.2) Sinergia  (C.S. 4.1)  Obiective/ Piloni SIDD DD M1/ 6B P6 - M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 2/ PIV M2/ 1C P1 M6/ 2B, M7/ 2A - OS 2/ PII M3/ 6B P6 - M1/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 2/ PII M4/ 6B P6 - M1/ 6B, M3/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 1/ PI   OS 2/ PII M5/ 6A P6 - M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M8/ 6B OS 2/ PII M6/ 2B P2 M2/ 1C  M7/ 2A OS 2/ PII M7/ 2A P2 M2/ 1C M6/ 2B OS 2/ PII M8/ 6B P6  M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, OS 2/ PII                                                            24O e o o ie are are a rezultate î u ătățirea u ăstării u a e  și a e hității sociale, reducând î  a elași ti p î  od se ifi ativ riscurile de mediu și pe tru a preve i degradarea iodiversității și a servi iilor e osiste i e. O e o o ie verde are drept ți tă redu erea 
e isiilor de ar o , efi ie ța resurselor și i luziu e aso ială I ițiativa UNEP Gree  E o o y  – pag.11, Draft Raport 2.2., Strategia de 
Dezvoltare Dura ilă Integrată în Delta Dunării SIDD DD 2030). 
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Complementaritatea SDL GAL DN Tulcea cu strategiile na ionale i regionale. La nivel național, urm toarele documente de planificare și strategii naționale, precum și documente specifice pentru amenajarea teritoriilor regionale și naționale, ofer  cadrul general și baza pentru SDL GAL DN Tulcea.  
 Strategia de dezvoltare teritorial  a României - MDRAP, 2014, 
 Programul Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020, 
 Strategia na ional  de reducere a s r ciei 2014-2020, 
 Strategia na ional  pentru ocupare în perspectiva 2020, 
 Planul de Amenajare a Teritoriului National, 
 Strategia energetic  a României 2007-2020,  
 Master-planul pentru dezvoltarea turismului na ional 2007-2026, 
 Strategia na ional  de dezvoltare a ecoturismului în România, 
 Strategia sectorial  în domeniul culturii i patrimoniului na ional pentru perioada 2014-2020, 
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agro-alimentar pe termen mediu i lung (orizont de timp 2020-2030), 
 Strategia Na ional  pentru Competitivitate 2014-2020, 
 Strategia na ional  de gestionare a de eurilor 2014-2020 i Planul na ional privind managementul de eurilor, 
 Strategia de s n tate 2014-2020, 
 Strategia na ional  pentru înv area pe tot parcursul vie ii, 
 Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii educa ionale, 
 Raportul „Diagnostic i consultan  pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor 

din România” .  Caracterul coerent al SDL GAL DN Tulcea este dat de  s i n e r g i a   m surilor propuse (C.S. 4.1), fiind evident faptul c  mai multe m suri distincte contribuie împreun  la 
realizarea uneia dintre priorit țile de dezvoltare rural , în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1305 / 2013: 

 Prioritatea 2 de dezvoltare rural  Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor - în corela ie cu prioritatea 3 a SDL, Cre terea viabilit ii exploata iilor i a competitivit ii agriculturii i industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, vizeaz  intervenții sinergice prin m surile M6/ 2B i M7/ 2A  ale SDL GAL DN Tulcea. 

 Prioritatea 6 de dezvoltare rural  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în zonele rurale - în corela ie cu prioritatea 1 a SDL, Încurajarea dezvolt rii infrastructurii i serviciilor pentru popula ie, inând cont de necesitatea 
reducerii s r ciei i a promov rii incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea i prioritatea 2 a SDL, Diversificarea activit ilor economice i crearea de locuri 
de munc  în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, vizeaz  intervenții sinergice prin 
m surile M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A i M8/ 6B  ale SDL GAL DN Tulcea.     
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CAPITOLUL VII 
Descrierea planului de ac iune 
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PLANUL DE AC IUNE al GAL DN Tulcea este structurat pe 15 semestre (7,5 ani), din momentul semn rii deciziei de finan are, având urm toarele caracteristici: a). CALENDARUL ESTIMATIV AL ACTIVIT ILOR. Pe întreaga perioad  de implementare a 
SDL se vor desf ura activități conform graficului estimativ de implementare: *M1/ 6B (infrastructura socială) se va lansa cu prioritate; ** (alte sesiuni cereri pentru toate celelalte măsuri) Activitatea 1. Animare teritoriu i promovare m suri. Pentru lansarea apelurilor de proiecte se vor face inform ri în teritoriu ale poten ialilor beneficiari privind m surile finan ate prin GAL i activit ile derulate. Vor fi realizate deplas ri în teritoriu, atât pentru organizare de evenimente, cât i pentru întâlniri individuale cu beneficiarii. Ac iunile privind organizarea de evenimente constau în desf urarea de seminarii de promovare, workshop-uri, amenajarea de standuri expozi ionale, etc. Personalul GAL va r spunde la 
solicit rile de clarificare înaintate de poten ialii beneficiari i va oferi indica ii privind rezolvarea posibilelor probleme întâmpinate de aplican i în vederea finan rii. Se vor achizi iona servicii de realizare materiale de promovare/ informare/ publicitate i anun uri, respectiv servicii de creare/actualizare website propriu GAL, cuprinzând sec iuni distincte privind m surile finan ate i ac iunile de promovare.  Activitatea 2. Derulare  sesiuni  depunere  cereri de finan are. Derularea sesiunilor de 
depunere cuprinde activit i de elaborare i actualizare a ghidurilor solicitantului, de întocmire i actualizare a fi elor de conformitate, eligibilitate i evaluare a criteriilor de selec ie, precum i a altor documente ce privesc PI (care va fi aprobat  de structurile decizionale). Documenta ia aferent  sesiunilor de depuneri cereri de finan are va fi suspus  aviz rii organismelor de monitorizare i control asupra GAL. În urma avizului favorabil, se vor lansa sesiunile de depunere cereri de finan are, folosind mijloacele de informare mass-
media, afi are la sediile UAT-urilor din teritoriul GAL. Lansarea sesiunilor este estimat  a fi 
derulat  pe o perioad  de 30 zile calendaristice,  putând fi prelungit  cu 10 zile 
calendaristice. Se estimeaz  a fi lansate minim 2 sesiuni/ an contractual pentru din m surile 
cuprinse în strategie (pân  la epuizarea fondurilor). Apelul de selec ie proiecte se va adresa actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. M1/ 6B (infrastructur  social ) va fi lansat  cu prioritate, iar în cazul în 
care, dup  prima lansare a sesiunii de cereri de finan are nu se vor înregistra solicit ri, GAL-ul poate aplica în calitate de beneficiar. Activitatea 3. Evaluare cereri de finan are i selec ie proiecte. Verificarea conformit ii proiectelor i respectarea criteriilor de eligibilitate, respectiv selec ia proiectelor, se va realiza de echipa de implementare utilizând criteriile elaborate pentru fiecare m sur . Beneficiarii care vor fi notifica i de faptul c  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contesta ii la sediul GAL. Contesta iile primite vor fi analizate de c tre o Comisie de Solu ionare a Contesta iilor înfiin at  la nivelul GAL, cu o componen  diferit  fa  de cea a Comitetului de Selec ie. Mecanismul de verificare i selec ie a proiectelor finan ate prin GAL, respectiv solu ionarea contesta iilor va fi detaliat într-o procedur  intern . Activitatea 4.  Monitorizarea proiectelor finan ate i a implement rii SDL/  Activitatea 5.  Verificare cereri de plat  proiecte. Monitorizarea este o activitate continu  
care se va derula pe toat  durata func ion rii GAL-ului, atât pentru proiectele finan ate cât i pentru implementarea SDL, concretizându-se în rapoarte de evaluare/monitorizare 

Perioada estimat  
Activitatea planificat  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 II I II I II I II I II I II I II I II A1 Animare teritoriu i promovare m suri                A2 Derulare sesiuni depunere cereri de finan are   *                **              A3 Evaluare cereri de finan are i selec ie proiecte                A4 Monitorizarea proiectelor finan ate i a 

implement rii SDL                A5 Verificare Cereri de plat  proiecte                 A6 Informare i publicitate privind activitatea GAL                A7 Managementul i auditarea activit ilor SDL                
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semianuale. Pe toat  perioada de implementare, fiecare proiect finan at va fi monitorizat, 
în conformitate cu prevederile contractuale, privind rezultatele i evolu ia în timp a indicatorilor stabili i prin contractul de finan are. Mecanismul de monitorizare a 
implement rii SDL i a proiectelor implementate prin GAL, dar i verificarea cererilor de 
plat  ale aplican ilor, vor fi detaliate într-o procedur  intern . Activitatea 6.  Informare i publicitate privind activitatea GAL.Pe întreaga perioad  de implementare a SDL, vor fi promovate activit ile desf urate, prin deplas rile realizate în teritoriu, vor fi organizate evenimente de informare privind ac iunile GAL (seminarii, workshop-uri, etc), vor fi realizate materiale informative i website-ul GAL-ului. Activitatea 7. Managementul i auditarea activit ilor SDL. Activit ile de management al proiectului i audit sunt activit i obligatorii interne, care contribuie indirect la realizarea 
eficient  a obiectivelor SDL. În cadrul activit ii de management25 vor fi întocmite rapoartele tehnice i financiare, Cereri de Plat , vor fi planificate activit ile pentru perioada urm toare. Activitatea de audit vizeaz  controlul corectitudinii, analiza performan elor financiare i auditarea opera iunilor în cadrul SDL, de c tre un auditor extern autorizat CAFR, conform standardelor de audit aplicabile i cerin elor PNDR. b). RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTAREA AC IUNILOR desf urate în cadrul SDL vor fi angaja ii GAL-ului – Compartimentul Administrativ (membrii echipei de implementare). RESURSELE UMANE vor fi asigurate conform PI de recrutare i selec ie a personalului, în conformitate cu normele în vigoare ale Codului Muncii. Fi ele de post26 redau detaliat atribu iile i ac iunile de care este r spunz tor fiecare angajat, complementar descrierii în structura detaliat  i în capitolul IX Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control:   Manager GAL  este responsabil de întregul management al organiza iei pentru implementarea în bune condi ii a SDL, 
coordonând eficient activit ile  proiectului cu accent pe  rezultate, proceduri de lucru, resurse umane i financiare implicate; asigur  comunicarea i informarea la nivelul întregului terioriu; particip  la evenimentele de promovare i informare organizate; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; ini iaz  si men ine ac iuni de cooperare cu alte teritorii i parteneriate, na ionale i transna ionale. 
 Manager proiecte coordoneaz  activit ile de animare, informare i promovare a ac iunilor întreprinse de c tre GAL; organizeaz  i gestioneaz  activit ile de lansare a apelurilor de depunere a cererilor de finan are, derularea procesului de evaluare, selec ie i aprobare a cererilor de fina are; desfășoară activități deverificare a conformității, 
eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; monitorizeaz  implementarea SDL i a proiectelor finan ate de GAL. Manager financiar  gestioneaz  mana gementul financiar al SDL; organizeaz  i deruleaz  activit i financiar-contabile asigurând respectarea normelor financiare; supervizeaz  din punct de vedere financiar, derularea contractelor cu furnizorii; 
întocme te CP ale GAL-ului; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de 
către beneficiari la nivelul GALcertificarea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL. Expert monitorizare ofer  consiliere cu privire la condi iile de participare în cadrul sesiunilor de depuneri cereri de finan are; desfășoară activități de 
verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte 
verifică certificarea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; 
efectueaz  vizite pe teren i monitorizeaz  continuu implementarea proiectelor de c tre beneficiarii GAL-lui. Asistent administrativ/Animator desf oar  activit i de secretariat i administrative; organizeaz  întreaga activitate de animare a teritoriului GAL; desf oar  activit i de informare i promovare a ac iunilor întreprinse de c tre GAL; verifică                                                            25 Activitatea de management se va derula în principal la sediul proiectului, membrii echipei de proiect fiind responsabili de 
implementarea tehnic  i financiar  a proiectului, de încheierea, derularea i încetarea contractelor de munc  i contractelor 
civile, raport ri c tre autorit ile competente,  întocmirea i actualizarea planului de achizi ii publice al proiectului, derularea 
procedurilor de achizi ii publice- întocmirea dosarelor de achizi ii, verificarea i recep ionarea. 26 Anexa 8 – Atribu iile corespunz toare fiec rei func ii din cadrul echipei de implementare a SDL. 
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conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; 
particip  la conceperea materialelor de promovare/ informare; furnizeaz  materiale pentru actualizarea website-ului GAL. Consilier juridic desf oar  activit i de consiliere i 
reprezentare juridic  a GAL, în limita competen elor stabilite de lege i de fi a postului 
Expert evaluare (consultant extern ce va fi angajat pe perioad  determinat  în timpul perioadei de evaluare a proiectelor), desfășoară activități de verificare a conformității, 
eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte.evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse.  Pentru implementarea eficient  a SDL, personalul angajat va participa la sesiuni de instruire, transfer de cuno tin e fie prin intermediul RNDR, fie prin furnizori de formare 
profesional , iar liderii locali din teritoriul GAL vor participa la seminarii i grupuri de lucru cu tematica privind implementarea SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea. c). RESURSELE FINANCIARE I MATERIALE NECESARE PENTRU DESF URAREA AC IUNILOR PROPUSE. Membrii parteneriatului GAL vor sprijini implementarea activit ilor din cadrul SDL (resurse externe – cotiza ii, sponsoriz ri etc), func ie de disponibilitatea resurselor umane i financiare ale fiec ruia, astfel c  pentru organizarea dezbaterilor cu actorii locali, întâlnirilor cu beneficiarii de proiecte, instruirilor i altor tipuri de activit i, vor pune la dispozi ie infrastructura necesar  (spa ii, logistic , etc). Asocia ia GAL DN Tulcea de ine în comodat sediul aflat în comuna Somova, ce va fi utilizat ca loca ie  pentru derularea reuniunilor AGA, ale CD i CS i unde- i va desf ura activitatea echipa de implementare a SDL.LOGISTICA necesar  desf ur rii activit ilor propuse prin Planul de Acțiune va fi asigurat  raportat la necesit i, prin încheierea, dup  caz:  contracte de furnizare bunuri:  materiale consumabile,  mobilier specific de birou, echipamente de 
birotic  i aparatur  de comunica ie i IT, un autovehicul, inclusiv serviciile de utilizare, între inere, asigurare, i orice alte cheltuieli conexe utiliz rii autovehiculului;  contracte de servicii: acces la internet/ telefonie,  domeniu de internet (realizare, actualizare i intre inere a website), servicii de închiriere sal  pentru organizare evenimente (catering, închiriere stand expozi ional etc), servicii de publicitate i realizare materiale publicitare pentru realizarea activit ilor de animare a teritoriului (promovare i informare). RESURSELE FINANCIARE sunt exprimate în capitolul X – Planul de finanțare al strategiei. Din totalul bugetului financiar se vor aloca 25% costurilor de func ionare i animare, iar 75% pentru m surile de finan are. În cadrul bugetului de funcționare, vor fi prev zute cheltuieli cu resursele umane, cu utilit ile privind sediul GAL, cu participarea la activit ile re elei na ionale i europene de dezvoltare rural , FNGAL, seminarii, cheltuieli legate de comunicare, achizi ii de echipamente i logistic , materiale consumabile, autovehicul (servicii de utilizare, între inere i asigurare),  audit financiar,  alte cheltuieli, etc. În cadrul bugetului de animare vor fi prev zute cheltuieli cu crearea, între inerea i actualizarea website-ului GAL, organizarea evenimentelor de promovare/ informare/ publicitate i anun uri, instruirea personalului GAL i a liderilor locali, participarea la seminarii i conferin e a personalului GAL i a liderilor locali, etc.             
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CAPITOLUL VIII 
Descrierea procesului de implicare 
a comunit ilor locale în elaborarea strategiei 
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Prin Decizia de finan are nr. D19100000011523800001/ 14.12.2015 amendat  prin Notele de aprobare nr. 187/ 27.01.2016, nr. 462/ 29.02.2016 i nr. 1036/05.04.2016, Asocia ia Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea a ob inut finan are în valoare de 55.708,54 lei, pentru implementarea proiectului „Sprijin preg titor pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Local  (SDL) Grup de Ac iune Local  <<Dobrogea de Nord Tulcea>>”.  În cadrul proiectului finan at din sub-m sura 19.1, „Sprijin preg titor pentru realizarea 
Strategiei de Dezvoltare Local  (SDL) Grup de ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea”,  s-au derulat în conformitate cu planificarea din Graficul privind implementarea proiectului 
activit ile/ac iunile: Activitatea 1 – Demararea proiectului 
Dup  semnarea Deciziei de finan are, în data de 21.12.2015 a avut loc prima întâlnire a 
echipei de proiect  pentru a stabili activit ile ce urmau a fi efectuate în cadrul proiectului, respectiv planificarea detaliat  a ac iunilor. Activitatea 2 - Informare i animarea teritoriului; Organizarea grupurilor de lucru În 21.12.2015 au fost informa i partenerii acordului de parteneriat i reprezentan ii legali ai celor 12 UAT-uri cu privire la semnarea deciziei de finan are a proiectului in cadrul sub-
m surii 19.1 LEADER.Având în vedere importan a finan rii prin PNDR 2014 – 2020 i a obiectivelor programului i proiectului i, totodat , inând cont de principiul transparen ei, 
echipa de management a hot rât c  este necesar s  fie f cute publice informa iile privind activitatea GAL DN Tulcea, iar în 24 decembrie 2015 a fost publicat în presa local  - Ziarul Obiectiv - un articol privind finan area ob inut , de i în bugetul proiectului nu au fost 
prev zute cheltuieli privind emiterea i tip rirea unor comunicate de pres . 

Pentru desf urarea activit ii 2, s-a stabilit graficul pentru deplas rile în teren ce au vizat ac iunile de informare i animare a teritoriului, precum i organizarea grupurilor de lucru27: 
 12 întâlniri de animare în fiecare dintre localit ile teritoriului, cu un num r de 226 participan i; 
 12 întâlniri de informare, cu un num r de 156 participan i,în cadrul c rora au fost aplicate chestionare privind nevoile de dezvoltare i s-a f cut selec ia participan ilor în vederea constituirii de grupuri de lucru tematice: întreprinderi; social/ONG; autorit i publice/dezvoltare teritorial . În prealabil, au fost transmise 24 email/uri i adrese de informare c tre prim rii i reprezentan i ai partenerilor i au fost afi ate materiale pentru promovarea evenimentelor, în locuri vizibile, în spa iile de afi aj din cadrul fiec rui UAT. Fiecare participant la ac iunile 

organizate în cadrul proiectului a beneficiat de o map  ce a con inut materialele de 
prezentare a activit ilor de informare i animare a teritoriului, respectiv materialele promo ionale realizate în cadrul proiectului (pliante), prin proiect fiind asigurată 
promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea 
oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. În conformitate cu prevederile pct. 4.2 din Ghidul solicitantului pentru accesarea Sub-
m surii 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, la                                                            27Anexa 6 Documente justificative privind animarea - Centralizator acțiunile de informare și animare a teritoriului/ organizarea grupurilor de lucru  
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ac iunile de animare i informare au participat i exper ii OJFIR Tulcea, în scopul verific rii 
activit ilor desf urate în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, a a cum au fost descrise în Cererea de finan are. Activitatea 3 - Întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului În paralel cu activitatea de informare i animare, s-au organizat întâlniri ale partenerilor cu rol de consultare i evaluare a activit ilor de animare i informare, cu participarea a 60 de persoane (câte 10 participan i/ loca ie), în 6 dintre localit ile reprezentative ale GAL DN Tulcea:Jijila (03.02.2016), Pardina (27.01.2016), Niculi el (10.02.2016), Somova (07.01.2016), Isaccea (20.01.2016), Luncavi a  (13.01.2016). Pentru o analiz  constructiv  privind oportunit ile de finan are, stabilirea priorit ilor din teritoriu i m surilor de finan are descrise în Planul de finan are al Strategiei de 
Dezvoltare Local  Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea, a fost stabilit  componen a Grupurilor de Lucru Tematice la nivelul fiec rui UAT i s-au organizat6 întâlniri la nivelul teritoriului GAL, cu participarea a 90 persoane. În 25.02.2016, la Sala „Mihail Kog lniceanu” a Unit ii Administrativ Teritoriale Jude ul Tulcea (Consiliul Jude ean) a fost organizat  o întâlnire cu partenerii acordului de parteneriat, reprezentan ii legali  ai UAT-urilor din  teritoriul Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea i speciali tii din grupurile de lucru tematice, întâlnireîn care s-au punctat m surile finan ate prin LEADER i s-au analizat propunerile de m suri atipice/ inovatoare la nivel Strategiei de Dezvoltare Local . La întâlnire au fost prezen i  24 participan i, care au adus complet ri asupra propunerilor de m suri prezentate i au subliniat necesitatea  organiz rii de alte întâlniri  directe cu poten ialii beneficiari de 
proiecte  din teritoriu, pentru ca m surile descrise în Planul de finan are al SDL s  reflecte 
necesit ile  de dezvoltare ale zonei. În toate cele 3 activit i distincte de animare i consultare, reprezentan ii comunit ilor locale au fost direct implica i în formularea nevoilor si priorit ilor ce stau la baza strategiei Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea, în concordan  cu conceptul LEADER, în 
baza c ruia dezvoltarea local  este plasat  sub responsabilitatea comunit ii.Scopul activit ilor organizate la nivelul comunit ilor a fost de a sprijini popula ia local  în procesul de cunoa tere a nevoilor de dezvoltare local , a resurselor naturale de care dispune i anecesit iiadopt rii unor decizii colective pentru dezvoltarea i îmbun t irea poten ialul economic, social i istoric, pe termen lung. Totodat , s-a avut în vedere 
necesitatea îmbun t irii abilit ilor organizatorice ale comunit ilor din teritoriu Ggrup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea,prefigurând astfel ac iunile viitoare de cooperare i asociere între to i actorii interesa i. În aceste etape, s-a asigurat promovarea egalit ii dintre b rba i i femei i a integr rii de gen, cât i prevenirea oric rei discrimin ri în ceea ce prive te participarea la procesul consult rii si implicarea direct  a locuitorilor teritoriului Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord Tulcea.        
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CAPITOLUL IX Organizarea viitorului GAL  Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, 
evaluare i control a strategiei 
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Asocia ia GAL DN Tulcea este constituit  i func ioneaz  din 2012, cu parteneriatul reînnoit în 2015, fiind organizat  în conformitate cu prevederile OG 26/2000 i înregistrat  
la Judec toria Tulcea, sub nr. 504/ 253 / 2015, potrivit certificatul de înscriere a persoanei 
juridice f r  scop patrimonial. Asocia ia GAL DN Tulcea este responsabil  pentru 
administrarea i implementarea SDL în mod eficient, eficace i corect, în raport cu 
obiectivele acesteia i în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 1303/ 2013 exercitând urm toarele func ii:  de strategie, prin care se elaboreaz  SDL, în conformitate 
cu politica Guvernului i cu tendin ele pe plan mondial;  de reglementare, prin care se 
asigur  elaborarea cadrului normativ i institu ional;  de administrare, prin care se asigur  administrarea patrimoniului GAL;  de reprezentare, prin care se asigur  reprezentarea pe 
plan intern i extern, în domeniul s u de activitate;  de coordonare a utiliz rii asisten ei financiare nerambursabile acordate de UE în domeniul dezvolt rii rurale;  de monitorizare 
a realiz rii indicatorilor propu i prin implementarea SDL i a proiectelor finan ate prin GAL.  Pentru derularea unui mecanism performant de implementare a SDL, care s  asigure atingerea indicatorilor stabili i, Asocia ia GAL DN Tulcea va indeplini sarcini obligatorii i esen iale pentru implementarea cu succes a SDL28, care sunt în corelare cu activit ile 
prev zute în Planul de Ac iune i au fost aprobate prin ROF29 (document ce stabile te dispozi iile referitoare la func ionarea i organizarea  asocia iei):  va organiza ac iuni de 
informare şi animare a teritoriului - propor ionale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului (GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea local  cu privire 
la posibilit ile de finan are existente în cadrul SDL - seminarii, conferințe, work-shop-uri 
tematice, comunicate în mass media locală, realizarea de materiale tipărite de promovare, existența unei pagini de internet dedicată GAL);  va concepe PI de evaluare și selecție, 
nediscriminatorie i transparent , prin întocmirea unor criterii de selec ie obiective, care s  asigure evitarea conflictelor de interese; procedura derulat  va garanta c  cel pu in 51% din voturile privind deciziile de selec ie vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de 
autorit i publice; aceast  procedur  va asigura coeren a cu strategia de dezvoltare local  
plasat  sub responsabilitatea comunit ii, fiind acordat  prioritate opera iunilor, în func ie de contribu ia adus  la atingerea obiectivelor strategiei;  va preg ti i publica apeluri de selec ie, prin întocmirea Ghidurilor m surilor GAL i a Fi elor de evaluare i selec ie - se vor derula minim 2 sesiuni/ an contractual pentru m surile cuprinse în strategie (pân  la epuizarea fondurilor);  va întocmi PI de monitorizare a proiectelor selectate;  va realiza 
conformitatea CP depuse de beneficiarii m surilor GAL pe baza PI de verificare a conformității CP (verificarea se va realiza de c tre compartimentul administrativ GAL, prin personalul cu atribu iuni specifice);  va întocmi Planul anual de achizi ii, dosarele de achizi ii i cereri de plat  legate de organizarea i func ionarea GAL;  va asigura participarea personalului administrativ la sesiuni de instruire în domenii relevante implement rii strategiei;  va derula alte activit i specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane;  va întocmi PI de monitorizare și evaluare a stadiului implementării SDL;  va ini ia ac iuni i va participa la proiecte de cooperare na ional  şi transna ional .  Reprezentativitatea partenerilor în cadrul organelor de conducere faciliteaz  o 
participare direct  a membrilor în aprobarea deciziilor privind func ionarea GAL DN Tulcea.  În procesul de implementare a SDL sunt implicate dou  niveluri organiza ionale:                                                             28 conform art. 34 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 29ROF Asocia iei Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord aprobat ca anexa nr.5 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 
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 organele de conducere (structura decizională - structura de conducere executivă): 
Adunarea General  (membrii GAL), Consiliul Director (condus de Pre edinte), Comitetul de Selec ie a Proiectelor, Comisia de Solu ionare a Contesta iilor;   

 organele de administrare (structura operațională – aparatul tehnic, de execuție): Compartiment Administrativ (echipa implementare- personal salarizat, consultan i externi). Componen a acestor structuri, modul de organizare i competen ele/ atribu iile acestora sunt în conformitate cu Fi ele de post, Statutul i Actul Constitutiv actualizate30: 1) Adunarea general  a GAL – organismul suveran i suprem al GAL, care concepe i 
planific  strategia de func ionare a acestuia, organul de conducere al Asocia iei este 
format  din totalitatea membrilor cu drept de vot (respectiv din 15 membri) i din membrii 
de onoare f r  drept de vot (9 membri). Parteneriatul constituit din cei 15 membri cu drept de vot sunt reprezentan i ai sectoarelor public, privat i societate civil  (sectorul public fiind reprezentat de o administra ie public  local , iar cel privat de 14 entit i), asigurându-
se un procent de reprezentativitate a celor din urm , de peste 93% din totalul partenerilor. Competen ele AGA sunt: a) aprobarea strategiei i a obiectivelor generale ale GAL;  b) alegerea si revocarea membrilor CS; c) aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a bilan ului contabil; d) alegerea i revocarea CD; e) alegerea i revocarea cenzorului/ auditorului statutar, sau, dup  caz, a membrilor comisiei de cenzori/ auditori statutari; f) înfiin area de filiale, sucursale, puncte de lucru în ar  i în str in tate; g) modificarea 
actului constitutiv i a statutului; h) dizolvarea i lichidarea Asocia iei precum i stabilirea 
bunurilor r mase dup  lichidare; i) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum i a cotiza iei anuale datorat  de c tre membrii Asocia iei la propunerea CD; j) orice alte atribu ii care le revin conform legii. 
Adunarea General  se întrune te o dat  pe an i ori de câte ori este necesar în sesiune 
extraordinar  i are drept de control permanent asupra Consiliului Director, a auditorului, a Comitetului de Selectare a Proiectelor, a Compartimentului Administrativ. 2) Consiliul Director asigur  punerea în executare a hot rârilor AGA. Consiliul director este 
format din 5 membri,  ale i de c tre AGA în ordine descresc toare a num rului de voturi, pentru un mandat egal cu  perioada de programare 2014-2020. El poate fi alc tuit i din persoane din afara Asocia iei, în limita a cel mult o treime din componen a sa. CD va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asocia iei, 
utilizând principiul reprezent rii prin rota ie. Competen ele CD sunt: a) prezint  AGA e 
raportul de activitate pe perioada anterioar , executarea bugetului de venituri i cheltuieli, bilan ul contabil, proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i proiectul programelor Asocia iei; b) încheie acte juridice în numele i pe seama Asocia iei; c) aprob  organigrama 
i politica de personal ale Asocia iei, dac  prin statut nu se prevede altfel; d) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de AGA.  

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dac  era, pierde aceast  calitate orice 
persoan  care ocup  o func ie de conducere în cadrul unei institu ii publice, dac  asocia ia 
respectiv  are ca scop sprijinirea activit ii acelei institu ii publice. CD se întrune te lunar 
i lucreaz  valabil în prezen a majorit ii membrilor s i i decide valabil cu unanimitate de voturi. CD î i poate elabora un regulament intern de func ionare.  3) Controlul financiar al Asocia iei este asigurat de un  cenzor/ auditor statutar (membru al Camerei auditorilor din România - CAFR), ales de AGA pentru un mandat egal cu perioada                                                            30Statutul i Actul Constitutiv actualizat la 11.03.2016 
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exerci iului de programare 2014-2020, având urm toarele competen e: a) verific  modul în care este administrat patrimoniul Asocia iei; b) întocme te rapoarte i le prezint  AGA; c) 
poate participa la edin ele CD f r  drept de vot; d) îndepline te orice alte atribu ii stabilite în statut sau stabilite de AGA. 4) Comitetul de Selec ie a Proiectelor este format din minim 7 membri i minim 7 membri suplean i ale i de c tre AGA, din rândul membrilor asocia i, cu respectarea condi iilor 
prev zute în Statul i Actul Constitutiv actualizat. În ceea ce prive te selec ia proiectelor 
în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selec iei s  fie prezen i cel pu in 50% din parteneri, din care 
peste 50% s  fie din mediul privat i societate civil . Comitetul de selec ie proiecte are urm toarele responsabilit i:   se va întruni la fiecare sesiune de selec ie proiecte derulat  de c tre GAL;  va analiza Rapoartele de evaluare 
precum i documenta ia suport întocmit  de c tre personalul GAL cu responsabilit i specifice;  va decide cu privire la selec ia proiectelor care vor fi finan ate în cadrul SDL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor  va fi format  din minim 3 membri nominaliza i dintre reprezentan ii partenerilor, propu i i vota i de c tre AGA, cu condi ia ca ace tia s  
nu fi f cut parte din comitetul de selec ie aferent raportului de selec ie contestat31. Comisia de solu ionare a contesta iilor va respecta toate condi iile impuse comitetului de selec ie i va avea urmatoarele responsabilit i:  se va întruni în situa ii excep ionale;  va solu iona contesta iile depuse de c tre poten ialii beneficiari ai m surilor lansate de c tre GAL, nemultumi i de derularea procesului de evaluare i selec ie proiecte. 5). Compartimentul administrativ  este organ administrativ format din totalul angaja ilor i colaboratorilor asocia iei cu atribu ii de implementare (management, monitorizare, 
evaluare i control). Pentru fiecare dintre angaja ii GAL-ului sunt detaliate  în anex  fișe de post32 pentru posturile aprobate prin Organigrama asocia iei33, în care sunt cuprinse toate 
activit ile la care particip  i atribu iile lor în cadrul acestor activit i.  Echipa de implementare a SDL va fi contractat  cu respectarea Codului Muncii, precum i a legisla iei cu inciden  în reglementarea conflictului de interese, respectând programul de lucru aprobat de ROF34, fiecare expert având CIM cu minim 4 ore/ zi (C.S. 4.3.). Echipa de implementare a SDL are urm toarea componen  orientativ 35:  (1) Manager GAL (Responsabil administrativ) coordonează activitatea GAL (activități 
curente și mobilizare resurse umane şi financiare); angajează asociația în relația cu terții; 
administrează relația cu finanțatorul; verifică conformitatea CP ale proiectelor 
implementate de către beneficiari la nivelul GAL; desfășoară activități de monitorizare, 
evaluare și control intern a SDL.  (2) Manager proiecte (Expert evaluare și verificare) organizează lansarea a apelurilor de selecție a măsurilor; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse; este responsabil de monitorizarea implementării SDL și a proiectelor implementate, finanțate prin GAL.                                                             31 Dac  unul din proiectele depuse pentru selectare, apar ine unuia din membrii comitetului, în aceast  situa ie persoana 
(organiza ia) în cauz  nu are drept de vot i nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 32Anexa 8 – atribu iile corespunz toare fiec rei func ii din cadrul echipei de implementare a SDL. 33Organigrama Asocia iei Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord aprobat  ca anexa nr. 6 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 34ROF Asocia iei Grup de Ac iune Local  Dobrogea de Nord aprobat ca anexa nr.5 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 35 Pe baza fi elor de post  (anexa 8), la nivelul GAL se va realiza Procedura de recrutare și angajare a personalului. 
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(3) Manager financiar (Responsabil financiar – contabil) se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului; verifică conformitatea certificarea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  (4) Expert monitorizare asigur  activit i de monitorizare continuă a implementării 
proiectelor de către beneficiarii GAL; desfășoară activități de verificare a conformității, 
eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte verifică certificarea CP ale 
proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL;   (5) Asistent Administrativ/ Animator îndeplinește activități de secretariat și administrative; desfășoară activități de animare și promovare a acțiunilor GAL în teritoriu; 
verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  (6) Consilier juridic desf oar  activit i de consiliere i reprezentare juridic  a GAL, în limita competen elor stabilite de lege i de fi a postului. (7) Consultan i externi – în care este inclus i Expert evaluare (funcție de necesități și de specificul proiectelor depuse spre finanțare) desfășoară activități verificare a 
conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte de evaluare cereri de finanțare și selecția proiectelor depuse.  GAL va contracta i al i consultan i externi  pentru care vor fi elaborați termeni de referință specifici, în care se vor reg si responsabilit ile principale i termenele limit  de îndeplinire sarcini vizate. MECANISME GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE I CONTROL SDL Procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Local  presupune compararea 
obiectivelor şi indicatorilor stabili i în strategie, cu cei efectiv înregistra i şi realiza i. Atribu iunile privind înregistrarea şi analiza progresului implement rii strategiei sunt îndeplinite de c tre Comitetul Director si Compartimentul Administrativ.  În acest sens pentru evaluarea stadiului implementării SDL36, la nivelul parteneriatului constituit în vederea depunerii SDL GAL DN Tulcea se va elabora un Plan de Evaluare intern, 
care s  descrie modalitatea prin care va fi realizat  evaluarea în diferitele faze de derulare a proiectului - mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare i control a strategiei, 
dar i mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL. Progresul, eficien a şi eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi m surate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact. Indicatorii principali men iona i, la care se adaug  şi indicatorii financiari, sunt elabora i la nivelul fişelor de 
m suri în aşa fel încât s  fie în concordan  cu indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de interven ie (Reg. UE 1305/2013) şi cu direc iile strategice prev zute de strategie.  Înainte de elaborarea SDL, prin animarea i consultarea participativ  a comunit ilor din teritoriu s-a realizat o analiz  diagnostic (evaluarea ex-ante) asupra nevoilor i poten ialului zonei GAL DN Tulcea.  Procesul de evaluare a SDL GAL DN Tulcea se va derula astfel: 
- Evaluarea intermediară – care va fi realizat  pe tot parcursul perioadei de implementare i are ca obiectiv rectificarea oric ror probleme care pot ap rea precum i îmbun t irea 
implement rii; 
- Evaluarea ex-post –realizat  dup  perioada de implementare SDL, va genera indicatori i informa ii care se vor introduce în SDL viitoare.  
Prin procedura intern  a GAL DN Tulcea se vor descrie indicatorii de monitorizare ai SDL, care vor furniza informa ii precise asupra diverselor aspecte ale program rii privind corespondența, pertinența, eficiența, eficacitatea, impactul şi sustenibilitatea ac iunilor                                                            36 Sarcin  obligatorie pentru GAL-uri, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
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derulate de c tre GAL. Adi ional fa  de indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de interven ie (tabel nr.2 din Ghidul Solicitantului) propuşi pentru fiecare m sur  de finan are, 
sistemul de monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere monitorizarea, pe 
întreaga perioad  de implementare a strategiei, a indicatorilor suplimentari specifici teritoriului, descri i în fi ele m surilor finan ate prin GAL. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare i control implementat de GAL va asigura: 
 luarea operativ  a deciziilor asupra implement rii proiectului;  
 efectuarea zilnic  a gestion rii GAL; 
 executarea operativ  i corect  a procedurilor de gestionare a resurselor; 
 monitorizarea i raportarea la timp despre realiz rile i rezultatele proiectului; 
 furnizarea de informa ii c tre factorii de decizie GAL DN Tulcea. Pentru eficientizarea activit ii i îndeplinirea aspectelor precizate mai sus, GAL DN Tulcea va elabora i aplica piste de audit, care vor putea fi completate i modificate în func ie de 

necesit i. În principal, pistele de audit vor face referire la:  Informare i publicitate;  Selec ia i implementare proiectelor la nivelul teritoriului;  Evaluare, control i monitorizarea proiectelor selectate la nivelul teritoriului;  Achizi ii publice, plata - cheltuielile de func ionare a GAL i ac iuni de animare a teritoriului, i altele.  MECANISM MONITORIZARE PROIECTE Procesul de monitorizare începe din momentul depunerii cererii de finan are la GAL şi 
continu  pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv dup  finalizarea 
implement rii activit ilor proiectului.  Compartimentul Administrativ (prin personalul cu func ii specifice de monitorizare) va monitoriza proiectele pe perioada implement rii activit ilor dar i în perioada post 
monitorizare (dup  finalizarea implement rii activit ilor) i se va asigura c :  exist  un management eficient al proiectelor finan ate în cadrul strategiei;  activit ile se 
desf şoar  în conformitate cu calendarul prev zut în contract;  se realizeaz  indicatorii proiectului (sau exist  premisele s  se realizeze);   proiectele respect  egalitatea de şanse 
şi nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplic ) şi a dezvolt rii durabile, legisla ia privind achizi iile publice, precum şi celelalte condi ionalit i prev zute în contractele de finan are specifice fiec rui proiect. GAL va urm ri implementarea 
proiectelor privind rezultatele şi îndeplinirea indicatorilor, va semnala din timp eventualele probleme care apar în implementare. În acest sens, expertul monitorizare va efectua vizite de monitorizare - evaluare – control. Informa ia pus  la dispozi ie în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de def urare a vizitei de monitorizare. Scopul vizitei este acela de a determina progresul în implementarea proiectului.  

Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanțate, responsabilul GAL cu atribu iuni specifice de monitorizare proiecte:  
larific ri (dac  este cazul);  

 va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor propuse, precum i respectare prevederilor contractului de finan are;  
 va efectua vizite de monitorizare în vederea analiz rii progresului proiectului; 
 va întocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor;  
 identific  problemele în implementarea proiectului;  
 efectueaz  vizite de monitorizare ex post şi rapoarteaz  asupra sustenabilit ii investi iei.  
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CAPITOLUL X 
Planul de finan are al strategiei  
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Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A a Planului de finan are al SDL GAL DN Tulcea este stabilit conform valorii 
aferente teritoriului i popula iei acoperite de parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor i  985,37 euro/km².  Componentei A ( reprezint  75% din Planul de finan are)  i este în valoare de   2.136.591,21 euro, calculat  dup  cum urmeaz : 
 Valoare suprafa  teritoriu = 1.457,06 km² x 985,37 euro/ km² = 1.435.743,21 euro 
 Valoare popula ie teritoriu = 35.325 loc x 19,84 euro/locuitor   =    700.848,00 euro Din totalul costurilor publice locale efectuate pentru Componenta A, cheltuielile de func ionare i animare (reprezint  25 % din Planul de finan are) (teritoriul GAL DN Tulcea are potrivit Ghidului Solicitantului alocare pentru Delta Dunării), respectiv 534.147,80 euro. 

Valoarea indicativ  alocat  pentru fiecare m sur  propus  în SDL este corelat  cu nevoia identificat  în analiza diagnostic, analiza SWOT i indicatorii de rezultat stabili i prin strategie, iar ierarhizarea  m surilor este f cut  pe obiectivele specifice  i priorit ile SDL GAL DN Tulcea, ce sunt corelate cu priorit ile de dezvoltare rural  i domeniile de interven ie stipulate în art.5 al Reg.UE nr.1305/ 2013:  Priorit i de dezvoltare rural / domeniu de interven ie - M sura Valoare/ m sur  (euro) Alocare 
financiar / 

m sur  SDL (%) Total/ prioritate  SDL (euro) Alocare 
financiar / prioritate SDL  (%) Obiective i priorit i SDL GAL DN Tulcea OS1 SDL  Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază 

pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. P1 SDL  Încurajarea dezvolt rii infrastructurii i serviciilor pentru popula ie, inand cont de necesitatea reducerii s r ciei i a promov rii incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P6/ 6B    M4/ 6B Infiin area, extinderea i îmbunat irea infrastructurii locale la scar  mic  400.000,00 18,72% 717.443,41 33,58% M1/ 6B Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale de baz  pentru popula ie 180.000,00 8,43% M3/ 6BConservarea patrimoniului cultural i promovarea tradi iilor locale 100.000,00 4,68% M8/ 6B Constituirea i promovarea formelor asociative 37.443,41 1,75% P2 SDL Diversificarea activit ilor economice i crearea de locuri de munc  în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P6/ 6A M5/ 6A Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activit ilor non-agricole 490.000,00 22,93% 490.000,00 22,93% OS2 SDL Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea 
eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. P3 SDL Cre terea viabilit ii exploata iilor i a competitivit ii agriculturii i industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, prin sprijinirea inov rii P2/ 2B P2/ 2A M6/ 2B Agricultur  competitiv  prin reînnoirea genera iilor de fermieri 250.000,00 11,70% 370.000,00 17,32% M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 120.000,00 5,62% P4 SDL Încurajarea transferului de cunostin e i a form rii profesionale în domeniul agricol în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P1/ 1C M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilit ilor i competen elor profesionale în domeniul agricol 25.000,00 1,17% 25.000,00 1,17% 
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CAPITOLUL XI 
Procedura de evaluare i  selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL  
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Urmare selec iei pentru finan are prin LEADER, GAL DN Tulcea este responsabil  de implementarea ac iunilor din cadrul SDL, de îndeplinirea obiectivelor asumate prin intermediul acesteia. Parteneriatul decizional37, în cadrul procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală DAL DN Tulcea  este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor, fiecare partener având a fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat. Tabelul de mai jos red  componen a Comitetului de Selec ie: 
- parteneri publici (14,28%): un (1) membru de drept/ un (1) membru supleant;  
- parteneri privați (42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri suplean i; 
- parteneri societate civilă(42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri suplean i. (1) Comitetul de Selec ie - membri de drept:  Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii     PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU  UAT PARTENERI PRIVA I42,86% Partener Func ia in CS  Tip*/ Observa ii        S.C Borg S.R.L MEMBRU  SRL 

T taru C t lin Florin PFA MEMBRU PFA Mocanu Vasilica PFA PRESEDINTE PFA 
PARTENERI SOCIETATE CIVIL  (ONG)  42,86%  Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii     Asocia ia ,,Natura Zâmbe te” MEMBRU  ONG Asocia ia Eliot House MEMBRU  ONG 

Comunitatea Italian  ”Friulana” MEMBRU  ONG  (2) Comitetul de selec ie membri suplean i: Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii     PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU SUPLEANT UAT PARTENERI PRIVA I 42,86% Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii     S.C Prosilva-Serv S.R.L MEMBRU SUPLEANT SRL Morozov Nicoleta Mihaela PFA MEMBRU SUPLEANT PFA S.C EBC Universal S.R.L PRESEDINTE SUPLEANT SRL 
PARTENERI SOCIETATE CIVIL  (ONG)  42,86%  Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii     A.D.D.J. Tulcea MEMBRU SUPLEANT ONG (ADI) Asocia ia ,,Unitate pentru s n tate” MEMBRU SUPLEANT ONG Asocia ia Agricol  ,,Dinoge ia”  MEMBRU SUPLEANT ONG Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum” iar pentru validarea voturilor este obligatoriu ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.                                                             37 Membrii parteneriatului decizional posed  un cumul de abilit i de comunicare, capacitate de adaptare, spirit de echip , 
abilit i de colaborare cu diferite entit i publice, etc. i au experien  i competen e în dezvoltare rural , dispun de resursele 
i competen ele necesare implement rii SDL finan at  prin axa LEADER: - cunoa tere a unor probleme economice, sociale i de mediu a teritoriului; - competen e manageriale i administrative; - capacitate de conducere i coordonare; - bune capacit i 

de organizare, planificare, preg tirea personalului, marketing, dezvoltarea afacerilor; - experien  în politici europene de 
dezvoltare rural ; - cuno tin e i experien  în accesarea fondurilor europene; - experien  în derularea unor proiecte cu 
finan are intern  i extern ; - competen e în gestiune i contabilitate; - bun  cunoa tere a procedurilor de achizi ie public ; - cuno tin e de informatic  i contabilitate de gestiune; - expertiz  în activit i de control i evaluare.  
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Procedura intern  de evaluare i selec ie a proiectelor va fi aprobat  de c tre structurile decizionale ale GAL DN Tulcea i se va însu i de Comitetul de Selec ie Proiecte la prima sa întrunire, orice modificare a PI fiind supus  aprob rii.  
Metodologia de evaluare i selec ie a proiectelor la nivelul GAL DN Tulcea:  

 Compartimentul Administrativ (echipa de implementare) – verific  aspectele legate de 
conformitatea, eligibilitatea i criteriile de selec ie pentru proiectele depuse;  
 Comitetul de Selecție a Proiectelor – pe baza rapoartelor de evaluare selecteaz  proiectele depuse;  
 Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor – solu ioneaz  contesta iile depuse de beneficiarii nemul umi i de rezultatul selec iei. Informa iile sintetizate privind detalierea procesului de evaluare i selec ie a proiectelor depuse la nivelul Asocia iei GAL DN Tulcea sunt descrise mai jos: Pasul 1: Compartimentul Administrativ (echipa de implementare)  înregistreaz  cererile de finan are ale solicitan ilor la secretariatul GAL, întocmai dup  cum a fost indicat în lansarea Apelului de selec ie.  Pasul 2: Compartimentul Administrativ verific  respectarea conformit ii i completeaz  FI A DE EVALUARE A CONFORMIT II. Pasul 3: Compartimentul Administrativ verific  eligibilitatea proiectului i întocme te FI A DE VERIFICARE A ELIGIBILIT II. Pasul 4: Compartimentul Administrativ verific  respectarea criteriilor de selec ie, 
întocme te i completeaz  FI A DE VERIFIARE A CRITERIILOR DE SELEC IE. Pasul 5: Dup  verificarea criteriilor de conformitate, eligibilitate i selec ie, se va desf ura procesul de selec ie a proiectelor în urma c ruia se vor stabili proiectele care vor primi finan are la nivel GAL. SELEC IA PROIECTELOR SE VA FACE DE C TRE COMITETUL DE SELEC IE A PROIECTELOR.  Pasul 6: Dup  încheierea procesului de evaluare i selec ie, Comitetul de Selec ie a Proiectelor va emite un Raport de Selecție Intermediar38.  Pasul 7: GAL va transmite fiec rui solicitant o notificare cu privire la rezultatul Raportului de Selec ie Intermediar.  Pasul 8: Dac  proiectul depus de un solicitant este declarat neeligibil sau eligibil i neselectat sau, din oricare alte motive, un solicitant este nemul umit de rezultatul procedurii de selec ie i se consider  îndrept it, acesta poate depune contesta ie.  Pasul 9: Contesta iile depuse în termen la sediul GAL vor fi analizate de Comisia pentru Solu ionarea Contesta iilor.  Pasul 10: În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selec ie Proiecte va emite Raportul de Selecție Final39 care va fi f cut public atât la sediul cât i pe pagina GAL.  Pasul 11: În baza RAPORTULUI DE SELEC IE FINAL, GAL va transmite notific ri tuturor beneficiarilor, cu privire la rezultatul final al procedurii de selec ie.  Pasul 12:  Cererile de finan are selectate vor fi depuse de c tre GAL la AFIR, fiecare fiind înso it  de Fișa de verificare a conformității, Fișa de verificare a eligibilității și Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Raportul de Selecție Final.  Pasul 13: Toate proiectele selectate la nivelul GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de c tre GAL la AFIR în vederea urm ririi procedurii de contractare.                                                             38 * în care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate i eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitan ilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul ob inut pentru fiecare criteriu de selec ie. 39  Idem 33 
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CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 
conflicte de interese conform legisla iei na ionale  
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Pentru a garanta transparen a în procesul decizional i pentru a evita orice poten ial conflict de interese, în implementarea SDL GAL DN Tulcea va exista o separare adecvat  a 
responsabilit ilor, cu respectarea regulilor în materie de evitare a conflictului de interese40, astfel: (1)persoanele fizice sau juridice care particip  direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finan are nu pot fi solicitan i i/sau nu pot acorda servicii de consultan 41 unui 
solicitant, înc lcarea acestor prevederilor fiind sanc ionat  cu excluderea solicitantului din procedura de selec ie.  (2) în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare  a cererilor de finan are nu vor fi implicate 
urm toarele persoane42: a). cele care de in p r i sociale, p r i de interes, ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitan i sau care fac parte din consiliul de administra ie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitan i;  b). so / so ie, rud  sau afin pân  la gradul al doilea inclusiv cu persoane care de in p r i sociale, 
p r i de interes, ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitan i ori care fac parte din consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare alunuia dintre solicitan i; c). cele despre care se constat  c  pot avea un interes de natur  s  le afecteze impar ialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finan are. Separarea responsabilit ilor va însemna c : -cei implica i în elaborarea proiectului nu vor fi implica i în procesul de selec ie sau de aprobare a acestuia; -cei implica i în elaborarea, evaluarea, selec ia sau aprobarea proiectului nu vor fi implica i în activit i de 
verificare a cererilor de plat .  Se va ține cont în permanen  de recomand rile Cur ii de Conturi Europene43 i se va identifica cu claritate atât succesiunea evenimentelor în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare, cât și cine este implicat în fiecare etap , printr-un manual de PI, astfel:  - dac  unul din proiectele depuse pentru selectare apar ine unuia din membrii Comitetului de Selec ie, Comisiei de Contesta ii sau a unuia dintre angaja ii GAL implica i 
în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entit i juridice în care aceast  
persoan  are implica ii/interese, în conformitate cu prevederile legale na ionale i 
comunitare aplicabile, persoana în cauz  nu va participa la procesul de verificare, nu va avea drept de vot i nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selec ie/contesta ie în cauz 44;  - în cazul în care unul dintre angaja ii GAL sau membrii desemna i de CS, CC constat  c  
se afl  în situa ia de conflict de interese, acesta are obliga ia de a solicita de îndat  înlocuirea sa;  - în cazul în care se constat  c  nu se respect  regulile de evitare a conflictului de interese, a a cum sunt definite în legisla ia în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dac  a fost finan at se va proceda la recuperarea sumelor conform legisla iei.                                                            40Art.10 și 11 din OUG nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea 
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. 41Art.10, alin.(4) din OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i 
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. 42Art.11, alin.(2) și (3) din OUG 66/ 2011- privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i 
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. 43Raportul special nr. 5 / 2010 privind Implementarea abordarii Leader pentru Dezvoltarea Rural . 44Art.12 din OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea 
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. 
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