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ANUNT 

SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE „DOBROGEA AND DOBRUDZHA – 

FROM COMMON PAST TO COMMON FUTURE” 

C1930B124T01123800011/20.12.2021 

Asociatia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche, a semnat, in calitate de GAL coordonator si 

partener, proiectul „Dobrogea and Dobrudzha – from common past to common future”, finantat 

de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER, SubMasura 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților 

de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”, Componenta B - „Implementarea activităților de 

cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate” contractul nr. 

C1930B124T01123800011/20.12.2021. 

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni de la semnarea contractului de finantare, 

respectiv, de la 20.12.2021 pana la 20.08.2023. 

Partenerii implicati in derularea proiectului sunt: 

 GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE (Romania) 

 GAL DELTA DUNARII (Romania) 

 GAL GLAVINITSA – SITOVO KRAYDUNAVSKA DOBRUDZHA (Bulgaria) 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea patrimoniului cultural si a traditiilor 

locale din teritoriile Grupului de Acțiune Locală „Glavinitsa - Sitovo - Kraydunavska Dobrudzha”,  

Grupului de Acțiune Locală „Delta Dunarii” și Grupului de Acțiune Locală „Muntii  Macinului – 

Dunarea Veche”. 

Obiectivele specifice ale proiectului se refera la: 

1. Consolidarea capacității administrative a GAL-urilor partenere prin derularea de actiuni de 

cooperare transnationala;  

2. Animarea teritoriilor GAL partenere pentru valorificarea patrimoniului cultural material si imaterial 

si a istoriei comune; 

3. Stimularea coeziunii sociale si culturale a teritoriilor GAL-urilor partenere prin organizarea de 

evenimente culturale comune;  

4. Promovarea activităților derulate și diseminarea rezultatelor obținute. 

In cadrul proiectului se vor derula urmatoarele activitati: 

Activitatea 1 - Managementul proiectului; 

Activitatea 2 - Efectuarea unei cercetari cu privire la patrimoniul cultural material/imaterial si la 

istoria comuna a celor 3 GAL-uri partenere;  

Activitatea 3 - Organizarea a 3 grupuri de lucru tematice cu privire la patrimoniul cultural si istoria 

celor doua „Dobroge”; 

Activitatea 4  - Organizarea Seminarului „Dobrodgea - history bealongs to the future”; 

Activitatea 5 - Crearea unei platforme comune pentru promovarea patrimoniului cultural si a istoriei 

comune a celor doua Dobroge, cu o functiune inovativa de tip MATCHING. 

Persoanele interesate de activitatile proiectului ne pot contacta direct la sediul GAL Muntii Macinului 

- Dunarea Veche din localitatea CERNA, Str. Scolii, nr.2, telefonic la numarul de telefon 0742 246 

827 sau pe email la adresele: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro. 

CAZACU Ana - Maria 

Manager proiect 
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