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Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea”, 

finanțat de Uniunea Europeana și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract subsecvent 1 nr. C19401094011623818313 / 09.11.2016 
Contract subsecvent 2 nr. C19402094011623818313 / 30.12.2019 

 

 

 

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală 

DOBROGEA DE NORD TULCEA 

Strada Brăilei nr.45 (sediul social)/ Strada Isaccei nr.62 (sediul ad-tiv), 

Sat Mineri, comuna  Somova, județul Tulcea, 

Mobil:0736 660106  

e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro www.galdntulcea.ro 

 

Beneficiari indirecți ai Măsurii M8/6B sunt: 

• populația locală; 

• întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, 

sănătate, educație etc.; 

• turiști/ vizitatori. 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna 

Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 12.30.  

 

Alocare totală pe sesiune:  5555..552288,,6633  eeuurroo 

SSuummaa  mmaaxxiimmăă  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 5555..552288,,6633  eeuurroo 

VVaallooaarreeaa  mmaaxxiimmăă  eelliiggiibbiillăă  : 5555..552288,,6633  ddee  eeuurroo//pprrooiieecctt 

IInntteennssiittaatteeaa  sspprriijjiinnuulluuii  eessttee  ssttaabbiilliittăă  aassttffeell:  

• 89,32% reprezintă contribuția Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală;  

• 10,68% reprezintă contribuția națională. 

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link 

http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/ 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 

trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M8/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare 

la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată 

http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/  

Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

elaborat de GAL pentru măsura respectivă, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidul-

masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/ 

GAL Dobrogea de Nord Tulcea asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Sediu Administrativ: AAssoocciiaațțiiaa  GGAALL  DDOOBBRROOGGEEAA  DDEE  NNOORRDD  TTUULLCCEEAA 

Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62,  județul Tulcea 

Tel:0736 660106,  

e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro  

www.galdntulcea.ro 
 

GAL Dobrogea de Nord Tulcea vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 12.00 pentru a vă 

acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord Tulcea, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 

dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL. 

 

Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informație necesară în 

demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 

 

Experții GAL Dobrogea de Nord Tulcea nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului. 


