
 

 

 
 
Nr. 22/17.11.2017 

 

Anunţ  
                                                             17.11.2017 
                         Selecţie reprezentanţi sector privat ca membri asociaţi  
    în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ” Inovare şi Dezvoltare Durabilă ” Bacău 

 
 
În cadrul proiectului ”E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău", Asociația GAL IDD Bacău 
organizează selecţie transparentă de MEMBRI ASOCIAŢI, în vederea operaționalizării 
acestei asociații aşa cum este descrisă în Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală" oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 
Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea săraciei şi a oricăror forme de discriminare. 

 inființarea GAL-ului este una dintre principalele activităţi asumate de Primăria Bacău, în 
calitate de solicitant, în proiectul E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău. 

 Membri asociați pot fi toţi cei care îndeplinesc condiţiile stipulate în Statutul GAL  
IDD BACĂU  şi  îşi asumă toate celelalte prevederi prevăzute în Statut - „Membrii GAL 
Bacău,  Drepturi şi Obligaţii”. 

 Reprezentanţii sectorului privat sunt operatori economici (persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, microîntreprinderi, firme mici, 
mijlocii sau mari) şi organizaţii de reprezentare ale acestora, camere de comerţ, 
cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserţie, furnizori de 
servicii etc. 
 
 

 



 

 

 
PROCEDURA DE ADERARE: 
 

1. Reprezentanţii sectorului privat pot depune cererile de aderare, conform formularului ataşat, 
la sediul GAL IDD BACĂU, oricând după publicarea anunţului de aderare. Cererile vor fi însoţite 
de următoarele (acolo unde e cazul şi în măsura în care forma de organizare a reprezentantului 
sectorului privat presupune existenţa respectivelor documente): 
 Scrisoare de intenţie (o scurtă prezentare a solicitantului şi motivaţia pentru care 

reprezentantul sectorului privat vrea să adere la GAL IDD  BACĂU) - max 2 pagini; 
 Statutut entităţii; 
 Actul constitutiv; 
 Certificatul de înregistrare fiscală; 
 Certificat de înregistrare de la Registrul Comertutui; 
 Certificat constatator de la Registrul Comerţului; 
 Bilanțul contabil pe ultimii trei ani; 

 
 Cererea de aderare va fi adresată Preşedintelui GAL IDD BACĂU şi semnată de către 

conducerea reprezentantului sectorului privat (Preşedinte/Director General); 
 Analiza cererii, în vederea stabilirii îndeplinirii condiţillor de aderare, este făcută de către 

Comitetul Director (CD), care înaintează apoi propunerea de aderare către Adunarea 
Generală a Asociaţilor (AGA), spre a o supune votului în următoarea şedintă. 

 În cazul în care cererea de aderare nu este însoţită de toate documentele, CD va cere, prin 
intermediut clarificărilor scrise, completarea dosarului, într-un termen care să nu 
depăşească 5 zile. În cazul în care reprezentantul sectorului privat nu clarifică situaţia în 
termenul stabilit, cererea sa de aderare nu va fi supusă de către CD votului AGA, 
solicitantului prezentându-i-se în scris motivele respingerii. 

 GAL IDD Bacău va inştiinta solicitantul, imediat după validarea depunerii complete a 
documentelor, asupra datei în care cererea sa de aderare va fi supusă votului AGA. De 
asemenea, reprezentantul sectorului privat va fi inştiintat şi asupra validării sale în AGA, 
moment din care începe să se scurgă perioada alocată pentru plata taxei de înscriere. 
 

2. Reprezentantul sectorului privat achită taxa de înscriere de 100 lei, apoi transmite dovada 
plăţii, în format fizic sau on-line, către GAL IDD Bacău; 
 Neachitarea în termen a taxei de înscriere atrage după sine respingerea automată a 

aderării; 
 Solicitantul aderării este înştiinţat (prin adresă scrisă sau on-line), de către GAL IDD Bacău, 

despre validarea cererii, în cel mai scurt timp după îndeplinirea tuturor formalităţilor. 
 



 

 

3.  Reprezentantul sectorului privat devine membru asociat al GAL IDD Bacău începând cu ziua 
următoare înştiinţării asupra validării sale de către AGA; 

 
Activitatea GAL IDD Bacău se va desfăşura conform instrumentutui - Dezvoltare Locală 

plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), propus de Comisia Europeană pentru 
perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii sociale la 
nivel urban. 
            Principiul DLRC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţii dezavantajate şi a 
organizaţiitor locale de la nivel urban, pentru a face paşi concreţi spre dezvoltarea lor într-
un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanţă cu Strategia 
Europa 2020. Implicarea comunităţii este asigurată prin intermediul Grupurilor de Acţiune 
Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum şi ai 
comunităţilor (atât a celor marginalizate, cât şi a celor nemarginalizate ce promovează 
interesele socio-economice locale). 

În vederea susţinerii principiilor DLRC, Programul Operaţional Capital Uman, prin OS 5.1, 
va finanţa măsurile soft integrate destinate comunităţii marginalizate, precum: educaţia, 
ocuparea, dezvoltarea/furnizarea de servicii, asistenţa socială, combaterea discriminării 
sau a segregării. 

Programul Operaţional Regional va finanţa şi el investiţii în: infrastructura de locuire, 
infrastructura de sănătate, servicii sociale, infrastructura de educaţie, amenajări ale spaţiului 
urban degradat al comunităţii defavorizate, crearea/reabilitarea/ modernizarea 
spaţiitor publice urbane, construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii 
întreprinderilor de economie socială de inserţie. 
 
IMPORTANT! 
 

Cererile de aderare, împreună cu celelalte documente solicitate se vor depune, în plic 
sigilat, la registratura Primăriei Bacău, cu menţiunea „ În atenţia Asociaţiei Grupul de Acţiune 
Locală IDD Bacău". 
 
 
  



 

 

 
Nr. 23/17.11.2017 

 

Anunţ 
17.11.2017 

Selecţie reprezentanţi societate civilă ca membri asociaţi în Asociaţia 
Grupul de Acţiune Locală ’’ Inovare si Dezvoltare Durabila” Bacău 

 
În cadrul proiectului ”E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău", Asociația GAL IDD Bacău 
organizează selecţie transparentă de MEMBRI ASOCIAŢI, în vederea operaționalizării 
acestei asociații aşa cum este descrisă în Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală" oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 
Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea săraciei şi a oricăror forme de discriminare. 

 înfiinţarea GAL-ului Municipiului Bacău este una dintre principalele 
activităţi asumate de Primăria Bacău, în calitate de Solicitant, în proiectul E-
STRATEG-Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea 
marginalizată din Municipiul Bacău. 

 Membri asociaţi pot fi toţi cei care indeplinesc condiţiile stipulate in Statutut 
GAL Bacău şi îşi asumă toate celelalte prevederi prevazute în Statut -"Membrii 
GAL Bacău, Drepturi şi obligaţii” 

 Reprezentanţi ai societăţii civile sunt ONG-urile, asociaţiile (inclusiv 
asociaţii de proprietari), fundaţiile, furnizorii de servicii sociale în condiţile 
legii, unităţile de cult etc. 
 

 
 
 
 
 



 

 

PROCEDURA DE ADERARE: 
 

1. Reprezentanţii societăţii civile pot depune cererile de aderare, conform formularului 
ataşat, la sediul Primariei Bacău, oricând după publicarea anunţului de aderare. Cererile 
vor fi însoţite de următoarele documente ( acolo unde este cazul şi în măsura în care forma 
de organizare a reprezentantului sectorului privat, presupune existenţa respectivelor 
documente): 

 Scrisoare de intenţie (o scurtă prezentare a solicitantului şi motivaţia 
pentru care reprezentantul sectorului privat vrea să adere la GAL Bacău) - max 2 pagini; 

  Statutul  ent ităţ i i ; 
  Actul  const itut iv ; 
 Extras din Registrul special 
 Bilanţul contabil pe ult imii trei ani; 

 
 Cererea de aderare va f i adresată Presedinte lui GAL IDD Bacău ş i  

semnată de către Preşedintele/Directorul organizaţiei solicitante; 
 Analiza cererii, în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor de aderare, este făcută 

de către Comitetul Director (CD), care înaintează apoi propunerea de aderare 
către Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA), care o supune votului în următoarea 
sedinţă. 

 În cazul în care cererea de aderare nu este însoţită de toate documentele, CD va cere, 
prin intermediul clarificărilor scrise, completarea dosarului, într-un termen 
care să nu depășească 5 zile. În cazul în care reprezentantul societăţii civile nu 
clarifică situaţia în termenul stabilit, cererea sa de aderare nu va fi supusă de 
către CD votului AGA, solicitantului prezentându-i-se în scris motivele 
respingerii. 

 GAL IDD Bacău, va instiinţa solicitantul, imediat după validarea depunerii complete 
a documentelor, asupra datei în care cererea sa de aderare va fi supusă votului 
AGA. De asemenea, reprezentantul societăţii civile va fi înştiinţat şi asupra 
validării sale în AGA, moment din care începe să se scurgă perioada alocată pentru 
plata taxei de înscriere. 
 

2. Reprezentantul societăţii civile achită taxa de înscriere de 100 lei, apoi transmite 
dovada plăţii, în format fizic sau on-line, către GAL IDD Bacău; 
 Neachitarea în termen a taxei de înscriere atrage după sine respingerea 

automată a aderării; 
 
 
 



 

 

 Solicitantut aderării este înștiinţat (prin adresă scrisă sau on-line), de către GAL 
IDD Bacău, despre validarea cererii, în cel mai scurt timp după îndeplinirea 
tuturor formalităţilor. 
 

3. Reprezentantul societăţii civile devine membru asociat al GAL IDD Bacău începând cu 
ziua următoare înştiinţării asupra validării sale de către AGA; 

 
Activitatea GAL IDD Bacău se va desfăşura conform instrumentului Dezvoltare 

Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), propus de Comisia Europeană 
pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii 
sociale de la nivel urban. 

Principlul DLRC vizează mobilizarea şi  implicarea comunităţii dezavan-
tajate ş i a organizaţiilor locale de la nivel urban, pentru a face paşi concreţi spre 
dezvoltarea lor, într-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în 
concordanţă cu Strategia Europa 2020. lmplicarea comunităţii este asigurată prin 
intermediul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai  
sectorului public ş i privat, precum şi ai comunităţiIor (atât a celor marginalizate, 
cât şi a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale). 

 
În vederea susţinerii principiilor DLRC, Programul Operaţional Capital Uman, prin 

OS 5.1, va finanţa măsurile soft integrate destinate comunităţii marginalizate, precum: 
educaţia, ocuparea, dezvoltarea/furnizarea de servicii, asistenţa socială, combaterea 
discriminării sau a segregării. Programul Operaţional Regional va finanţa şi el investiţii 
în: infrastructura de locuire, infrastructura de sănătate, servicii sociale, infrastructura de 
educaţie, amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate, crearea 
/ reabilitarea / modernizarea spaţiilor publice urbane, construirea / dotarea cu 
echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie. 
 
 
IMPORTANT! 
 
         Cererile de aderare, împreună cu celelalte documente solicitate, se vor depune, în plic 
sigilat, la registratura Primăriei Bacău, cu menţiunea „În atenţia Asociaţiei Grupul de Acţiune 
Locală IDD Bacău" 
  



 

 

 
Nr. 24/17.11.2017 

Anunţ 
17.11.2017 

Selecţie persoane fizice relevante ca membri asociaţi în 
Asociaţia Grupul de Actiune Locală ” Inovare si Dezvoltare Durabila” Bacău 

                                 
În cadrul proiectului ”E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău", Asociația GAL IDD Bacău 
organizează selecţie transparentă de MEMBRI ASOCIAŢI, în vederea operaționalizării 
acestei asociații aşa cum este descrisă în Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală" oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 
Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea săraciei şi a oricăror forme de discriminare. 
 înfiinţarea GAL IDD Bacău este una dintre principalele activităţi asumate de 

Primăria Bacău, în calitate de Solicitant, în proiectul E STRATEG - „Elaborarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău". 

 Membri asociati pot fi toţi cei care îndeplinesc condiţiile din Statutul GAL IDD Bacău 
şi îşi asumă toate celelalte prevederi ale Statutului, „Membrii GAL IDD Bacău- 
Drepturi şi obligaţii". 

 Persoanele fizice relevante sunt persoanele definite conform Statutului GAL IDD 
BACĂU 

 
PROCEDURA DE ADERARE: 
 
1. Persoanele fizice relevante pot depune la sediul GAL IDD Bacău, oricând după 
publicarea anunţului, cererea de aderare, conform formularului ataşat, însoţită de o 
copie de buletin / carte de identitate.  
 Persoanele care nu deţin copie de buletin/ carte de identitate, vor completa o 

declaraţie  pe propria răspundere, conform formularului ataşat, din care să reiasă că 
persoana locuieşte in teritoriul SDL, deci este relevantă. 



 

 

 
 Analiza cererii, în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor de aderare, este 

făcută de către Comitetul Director (CD), care înaintează apoi propunerea de 
aderare către AGA, care o supune votului în următoarea şedinţă. 

 În cazul în care cererea de aderare nu este însoţită de toate documentele, nu va 
fi supusă de către CD votului AGA, solicitantului prezentându-i-se în scris motivele 
respingerii. 
 

2.Persoana fizică relevantă devine membru asociat al GAL IDD Bacău, începând cu 
ziua următoare înştiinţării asupra validării sale de către AGA. 

 
Activitatea GAL IDD Bacău se va desfăşura conform instrumentului Dezvoltare 

Locată plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), propus de Comisia Europeană 
pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii 
sociale de la nivel urban. 

Principiul DLRC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţii dezavantajate 
şi a organizaţiilor locale de la nivel urban, pentru a face paşi concreţi spre dezvoltarea 
lor într-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanţă cu 
Strategia Europa 2020. Implicarea comunităţii este asigurată prin intermediul Grupurilor 
de Acţiune Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai sectorului public ş i privat,  
precum şi ai comunităţilor (atât a celor marginalizate, cât şi a celor nemarginalizate 
ce promovează interesele socio-economice locale). 

În vederea susţinerii principiitor DLRC, Programul Operaţional Capital Uman, prin 
0S 5.1, va finanţa măsurile soft integrate destinate comunităţii marginalizate, precum: 
educaţia, ocuparea, dezvoltarea/furnizarea de servicii, asistenţa socială, combaterea 
discriminării sau segregării. Programul Operaţional Regional va finanţa şi el investiţii în: 
infrastructura de locuire, infrastructura de sănătate, servicii sociale, infrastructura de 
educaţie, amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate, crearea 
/ reabilitarea / modernizarea spaţiilor publice urbane, construirea / dotarea cu 
echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție. 
 
IMPORTANT! 
            Cererile de aderare, împreună cu celelalte documente solicitate, se vor depune, în plic 
sigilat, la registratura Primăriei Bacău, cu menţiunea „În atenţia Asociaţiei Grupul de Acţiune 
Locală IDD Bacău". 


