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NOTĂ 
definitivare procedură de evaluare și selecție  

 
 În perioada 05.10.2022-18.11.2022, la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău s-a 
desfășurat apelul de selecție nr. 4 pentru măsura M1/6A Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul 
LEADER din GAL Ceahlău cu o alocare financiară de 238.740,55  euro. 

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

Ceahlău s-au depus  3  cereri de finanțare, care , după parcurgerea etapelor de evaluare efectuată de 

membrii aparatului tehnic cu atribuții în evaluarea proiectelor, au avut următorul status: 
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proiect 
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An 
Județ Localitate 

1 68 16 11 2022 Achiziția unei 
ambulanțe veterinare și 
dotarea cabinetului 
medical-veterinar Bîia 
Petru 

Cabinet Medical 
Veterinar Bîia 
Petru 

Neamț Sat Galu, 
comuna 
Poiana Teiului 

80 74.562,98 Eligibil 

2 71 18 11 2022 Achiziție de 
echipamente și utilaje 
aferente activității de 
spălare și uscare a 
textilelor 

Societatea 
GEREX SRL 

Neamț Sat Sabasa, 
comuna Borca 

60 27.021,96 Eligibil 

3 70 18 11 2022 Dezvoltarea 
ADVENTURE ROUTE SRL 
prin achiziția de 
mijloace de transport 
agrement 

Societatea 
ADVENTURE 
ROUTE SRL 

Neamț Sat Pîrîul 
Pîntei, 
comuna Borca 

50 111.094,78 Eligibil 

 

 

La data de 20.12.2022 Comitetul de selecție a proiectelor a aprobat, în prezența 

reprezentanților CRDJ Neamț,  Raportul de selecție nr.  357/20.12.2022 aferent apelului de selecție nr. 4 

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

toate cele 3 ( trei ) cereri de finanțare depuse au fost selectate spre finanțare. 

 După întocmirea și avizarea Raportului de selecție, pe data de 20.12.2022,  GAL a transmis 

solicitanților notificările de eligibilitate/selecție aferente cererilor de finanțare declarate eligibile și 

selectate spre finanțare.  

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 asupra 
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Raportului de selecție nr. 357/20.12.2022, la sediul GAL neînregistrându-se contestații asupra 

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

- Raportul de selecție nr. 357/20.12.2022 aferent apelului de selecție nr. 4 pentru măsura M1/6A 

Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din GAL Ceahlău derulat în perioada 

05.10.2022-18.11.2022 devine Raport de selecție final la data semnării prezentei note. 

 

 

 

Asumat,        Data: 

Președinte GAL Ceahlău,      28.12.2022 

Cernat Ioan 
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