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„Cercetare aplicativă în industria cărnii 

prin dezvoltarea unei unități pilot”

CARPATICA GHIMES 

COOPERATIVA AGRICOLA
BACAU GHIMES 55 35 0 20 0 200.000 200.000 200.000

**numărul versiunii (în cazul actualizării informațiilor proiectului Grupului Operațional în etapa II). În prima etapă valoarea  va fi întotdeauna egala cu 1.

       Avizeaza

Nr. Crt Domeniul de activitate Semnatura        Președinte GAL Valea Muntelui                                                                                                                                                                                    

#

#

#

Activitati culturale si sociale
            Claudiu Maxim

#

#

#

Invatamant secundar, tehnic 

sau profesional

#

#

#

#

Activități auxiliare pentru 

creșterea animalelor și 

creșterea altor animale

#

#

#

Activitati artistice si 

culturale

#

#

#
institutii de cult

                                                                                                                         

Roşca Cătălin  

Data:  22.12.2020

                        Au fost respectate principiile de selectie din fisa masurii din SDL, precum si măsurile minime obligatorii  privind publicitatea Apelului de Selecție.                                                                                       

Societatea civila - urban

Societatea civila - rural

Societatea civila - rural

Societatea civila - rural

Dana Camară – 

preşedinte

Maria Asandei – 

vicepreședinte

Mărioara Merluşcă – 

secretar

Mihaela Franț - 

membru

Constantin Popa - 

membru

La momentul selecţiei au fost prezenţi  5 membri din cei 7 ai Comitetului de Selecţie, reprezentând 71,42  prezenţă pentru validarea voturilor. Din cei 5  membri prezenţi, 4  provin din mediul rural și 1 din mediul urban, 

astfel rezultă un procent de 80 %  apartenenţă la mediul rural şi 20 % apartenenţă la mediul urban.  Din cei 5 membri toți  provin din mediul privat și societatea civilă. Nu există un grup de interese dominant, care să 

dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. Considerăm astfel îndeplinită regula de „dublu cvorum”.

Aprobă comitetul de selecție a proiectelor GAL Valea Muntelui, format din:

Mediul public/privat/societate civila - 

Societatea civila - rural

  Observatori 

Aonofriesei Luminita   Prenumele/ Numele/ – 

Număr CEI neeligibile:0 0

Sesiunea nr.1/2020  Măsura: 2/1B - Cooperare pentru dezvoltarea si promovarea lanturilor scurte si a pietelor locale

Alocarea totala a masurii: 200000 euro

Suma alocata pe sesiune :200.000 euro

Numar CEI depuse: 1

Numarul CEI selectate pentru accederea in etapa a-II-a : 1 CEI

Valoarea publica totala  a CEI selectate: 200.000 euro

Valoarea publica ramasa din alocarea totala a sesiunii: 0 euro

CEI neeligibile

Localitate

Lista CEI selectate pentru accederea in etapa a-II-a 

Număr CEI: 1 200.000

Lista CEI neselectate pentru etapa a-II-a 

CEI eligibile

Număr CEI eligibile: 0 0
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Raport de Selectie M2/1B - ETAPA I
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Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect
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