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A N U N Ț 

  
 

 

Stimați Domnilor Primari,  onorați Parteneri GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA 
și distinși cetățeni ai micro regiunii Dobrogea de Nord, 
 
 

 
Vă informăm prin prezenta că ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD 

TULCEA județul Tulcea a semnat contractul de finanțare nr. C19401039011623818313 din 

data de 09.11.2016, sub-măsura 19.4, Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare 

Strategia de Dezvoltare Locală Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea, în cadrul 

programului LEADER din PNDR.  
Potrivit anexei V – GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A SDL, și informării OJFIR 
Tulcea prin adresa nr. 120 din 25 ianuarie 2017, în cursul lunii februarie 2017  am planificat 
organizarea evenimentelor ce țin de implementarea SDL, respectiv acțiunile ce le vom derula 
în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 
 
 

În vederea desfășurării etapelor de informare și animare teritoriu la nivelul comunelor din 

teritoriul GAL, echipa Compartimentului Administrativ se va deplasa în perioada 14 – 25 

februarie 2017, potrivit anunțurilor afișate la nivelul UAT-urilor ISACCEA, SMÂRDAN, 

I.C.BRĂTIANU, GRINDU, GRECI, JIJILA, VĂCĂRENI, LUNCAVIȚA, NICULIȚEL, SOMOVA, 

CEATALCHIOI, PARDINA, pentru informarea potențialilor beneficiari (fermieri, asociații 

agricole, asociații de producători, procesatori, întreprinderi din domeniul non-agricol, turism, 

UAT-uri), cu privire la măsurile ce sunt finanțate prin SDL Dobrogea de Nord Tulcea: 

o M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de bază pentru populație  

o M2/1C Sprijin pentru dobândirea abilităților și competențelor profesionale în domeniul agricol  

o M3/6B Conservarea patrimoniului cultural și promovarea tradițiilor locale  

o M4/6B Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică  

o M5/6A Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităților non-agricole  

o M6/2B Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri  

o M7/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

o M8/6B Constituirea și promovarea formelor asociative. 
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În acest scop solicităm participarea la nivelul comunității a reprezentanților din 

sectoarele: 

 
Public  

 administrație publică (la nivel local și județean – primării, consilii locale, județene etc.)  

 servicii publice (servicii sociale, de sănătate și transport, școli, universități etc.)  

 
Privat  

 sector comercial (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată etc.);  

 sector financiar (bănci, instituții de credit etc.);  

 sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători etc.);  

 organizații de întreprinzători;  

 societăți de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-

culturale etc.).  
 
Societate civilă  

 organizații non-profit, asociații, fundații, federații (asociații de mediu, asociații 

culturale, sociale, religioase, camere de comerț, unități de cult etc.);  

 persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.  

 
 

 
Cu deosebită stimă,  
 

 
 
 

DI/ 

Februarie 2017 
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