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NR. 248/18.11.2021 

 
 

NOTĂ 
definitivare procedură de evaluare și selecție  

 
 În perioada 31.03.2021-30.07.2021, la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău s-a 
desfășurat apelul de selecție nr. 2 pentru măsura M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul 
LEADER din GAL Ceahlău cu o alocare financiară de 285.927,00  euro. 

În perioada de valabiliate a apelului de selecție la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Ceahlău s-au depus  10  cereri de finanțare, care , după parcurgerea etapelor de evaluare efectutată de 

membrii aparatului tehnic cu atribuții în evaluarea proiectelor, au avut următorul status: 
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1 49 5 07 2021

Schimbare de destinație din locuință în 

pensiune turistică și recompartimentări 

interioare

SC TEHNOEVAL 

SRL
149.921,00 90 Eligibil

2 55 30 07 2021
Înființare spații de cazare individuală tip 

căsuță

SC TURIST IN 

GARCINA  SRL
149.656,00 75 Eligibil

3 52 29 07 2021
Achiziție bunuri recreaționale și 

echipament sportiv
SC VRYHEID SRL 115.518,99 65 Eligibil

4 53 29 07 2021

Achiziționarea de utilaje și echipamente 

performante pentru activități de 

prelucrarea mecanică a lemnului de către 

SC ONIFAM FOREST SRL în sat Bicaz 

–Chei, comuna Bicaz-Chei județul Neamt

SC ONIFAM 

FOREST SRL
149.770,00 55 Eligibil

5 57 30 07 2021

Dezvoltarea serviciilor recreaționale  în 

cadrul pensiunii agroturistice Bucur, din 

comuna Dămuc, județul Neamț 

Bucur T. Elena 

Întreprindere 

Individuală

7.769,00 45 Eligibil

6 47 30 06 2021

Stimularea mediului de afaceri din 

microregiunea Ceahlău prin înființarea 

unei pensiuni agroturistice moderne de 

către SC HANGU-ANDREI SRL

SC HANGU-

ANDREI SRL
149.126,32 90 Retras

7 50 22 07 2021

Achiziționarea de utilaje și echipamente 

performante pentru activități de 

prelucrarea mecanică a lemnului de către 

SC ONIFAM FOREST SRL în sat Bicaz 

–Chei, comuna Bicaz-Chei județul Neamt

SC ONIFAM 

FOREST SRL
149.770,00 55 Retras

8 54 30 07 2021

Achiziționarea unei ambulanțe veterinare 

și dotarea cabinetului medical veterinar 

Bîia Petru

Cabinet Medical 

Veterinar Bîia 

Petru

91.259,55 65 Retras

9 48 02 07 2021

Diversificarea serviciilor oferite de SC 

Taverna Ceahlău SRL prin înființarea unei 

spălătorii profesionale de haine

SC TAVERNA 

CEAHLĂU SRL
37.430,00 Neconform

10 56 30 07 2021
Schimbare de destinatie din spațiu 

comercial în pensiune agroturistică

SC HANGU-

ANDREI SRL
149.862,44 Neconform
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Înregistrare la GAL Ceahlău

Valoare publica
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La data de 25.08.2021 Comitetul de selecție a proiectelor a aprobat, în prezența 

reprezentanților CRDJ Neamț,  Raportul de selecție nr. 142/25.08.2021 aferent apelului de selecție nr. 2 

pentru măsura M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău, prin care 

cererea de finanțare cu titlul Schimbare de destinație din locuință în pensiune turistică și 

recompartimentări interioare depusă de către SC TEHNOEVAL SRL, cu valoarea nerambursabilă de 

149.921,00 euro,  a fost selectată spre finanțare. 

După întocmirea și avizarea Raportului de selecție, pe data de 25.08.2021,  GAL a transmis 

solicitanților notificările de eligibilitate/selecție aferente cererii de finanțare depusă.  

După parcurgerea tuturor etapelor procedurale nu au intervenit modificări aupra Raportului de 

selecție nr. 142/25.08.2021, la sediul GAL neînregistrându-se contestații aupra rezultatelor evaluării și 

selecției înscrise în Raportul de selecție nr. 142/25.08.2021, s-a întocmit Nota de definitivare a 

procesului de selecție nr. 160/02.09.2021. 

 

Prin modificarea SDL nr. 1/2021, aprobată prin Nota de aprobare 221743/04.11.2021, măsura 

M1/6A s-a suplimentat cu suma de 286.707,99 euro. Astfel s-a asigurat suma necesară selecției 

proiectelor ce au primit statutul de eligibile fără finanțare în cadrul Raportului de selecție nr. 

142/25.08.2021. 

Comitetul de selecție a proiectelor a aprobat, în prezența reprezentanților CRDJ Neamț,  

Raportul de selecție suplimentar nr. 236/10.11.2021 aferent apelului de selecție nr. 2 pentru măsura 

M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău, prin care au fost 

selectate spre finanțare patru cereri de finanțare cu o valoare totală nerambursabilă de 422.713,99 

euro: 

 

Nr. crt Solicitant Titlu cerere de finanțare Valoare nerambursabilă 

(euro) 

1 SC TURIST IN 
GARCINA  SRL 

Înființare spații de cazare individuală tip căsuță 149.656,00 

2 SC VRYHEID SRL Achiziție bunuri recreaționale și echipament sportiv 115.518,99 

3 
SC ONIFAM 
FOREST SRL 

Achiziționarea de utilaje și echipamente performante 
pentru activități de prelucrarea mecanică a lemnului 
de către SC ONIFAM FOREST SRL în sat Bicaz –Chei, 

comuna Bicaz-Chei județul Neamt 

149.770,00 

4 Bucur T. Elena 
Întreprindere 

Individuală 

Dezvoltarea serviciilor recreaționale  în cadrul 
pensiunii agroturistice Bucur, din comuna Dămuc, 

județul Neamț  
7.769,00 

 

 

După întocmirea și avizarea Raportului de selecție suplimentar, pe data de 10.11.2021,  GAL a 

transmis solicitanților notificările de eligibilitate/selecție aferente cererii de finanțare depusă.  

Având în vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală- versiunea 11, Regulamentului de organizare și de funcționare precum 

și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor procedurale nu au intervenit modificări aupra Raportului 
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de selecție suplimentar nr. 236/10.11.2021, la sediul GAL neînregistrându-se contestații aupra 

rezultatelor evaluării și selecției înscrise în Raportul de selecție anterior menționat: 

- Raportul de selecție suplimentar  nr. 236/10.11.2021 aferent apelului de selecție nr. 2 pentru 

măsura M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău derulat în 

perioada 31.03.2021 -30.07.2021 devine Raport de selecție suplimentar final la data semnării 

prezentei note. 

 

 

 

Asumat,        Data: 

Președinte GAL Ceahlău,      18.11.2021 

Cernat Ioan 

http://www.gal-ceahlau.ro/
mailto:galceahlau@gmail.com

		2021-11-18T08:42:35+0200
	Ioan Cernat




