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ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI GAL FREIDORF 

 

Conform Ghidulul Solicitantului Condiții Specifice Etapa I - Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL 

deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020. AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ 

Sprijin pregătitor, Grupul de Acțiune Locală Freidorf, denumit în continuare GAL Freidorf, este o 

entitate non-profit constituită în conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, aprobată prin Legea 246/2005. 

Parteneriatul care a constituit GAL Freidorf este format din reprezentanţi ai  sectorul 

public, privat, societate civilă și reprezentanții comunității. Conform Ghidului mai sus amintit, cel 

puțin 50% din voturi în deciziile legate de selecția proiectelor trebuie să aparțină partenerilor din 

sectorul non-public. Astfel se asigură un proces incluziv și transparent, diversitatea strategiei și o 

acoperire corespunzătoare a diferitelor sectoare prin proiectele selectate și evidarea conflictului de 

interese. 

 GAL Freidorf anunță selecția unor noi parteneri pentru sectoarele: public, privat și 

persoane fizice.  

Cei care doresc să devină membrii GAL Freidorf  trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1. Să aibă domiciliul/sediul social în teritoriul GAL Freidorf (accesând linkul  veți găsi 

informațiile necesare privind teritoriul aceperit de GAL 

https://galfreidorf.ro/prezentare/teritoriu/)  

2. Să aibă disponibilitatea de a se implica în activitățile GAL Freidorf(participarea la ședințele 

organizate, comitet director, comitet de selecție, adunare general etc).  

3. Să se regăsească în una din categoriile menționate mai sus(actor public - Autorități publice 

locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora; 

Reprezentanți ai sectorului privat precum operatori economici (persoane fizice autorizate, 



                             
asociații familiale, întreprinderi individuale, microîntreprinderi, firme mici, mijlocii sau 

mari; persoane fizice relevante din comunitate;) 

Depunerea candidaturilor 

Cei interesati în vederea accederii în cadrul parteneriatului GAL Freidorf sunt rugați să depună 

dosarul de candidatură la următoarea adresă de mail: gal.freidorf@yahoo.com sau la sediul 

Asociației: Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 25, cam 8, în intervalul orar  10-16.  

Dosarul de candidature va conține: 

1. Scrisoare de intenție și declarație de confidențialitate(Anexa 1 la prezentul anunț); 

2. Copie C.I. sau CIF; 

3. Statut/Act Constitutiv  și copie C.I. al reprezentantului legal; 

 

Data limită de depunere a dosarului de candidature este 03. Iunie 2021  

 

 

Președinte, 

Iovescu Alexandru Adrian 
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ANEXA 1 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

 

 

Subsemnatul .................................................................... domiciliat în România, localitatea 

Timișoara, str. ............................................................................, nr. ............., judeţul Timiș, 

posesor al actului de identitate CI, seria .........., nr. ..................., CNP 

....................................................., în calitate de reprezentant al 

....................................................................................(se completează 

instituția/compania/persoană fizică), mă angajez ca în cazul în care voi  fi selectat ca membru al 

Asociaţiei GAL Freidorf să realizez obligațiile cu obiectivitate și corectitudine și să păstrez deplină 

confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, să le utilizez doar în scopul stabilit de 

lege, statutul asociației și regulamentele interne și să nu divulg aceste informații.  

Informațiile pe care le dețin le voi folosi în unicul scop de a efectua evaluarea și selecția 

proiectelor pentru Asociația GAL Freidorf, îndeplinirea activităților prevăzute în proiect și luarea 

deciziilor în cadrul Asociației.  

Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic și să nu reproduc informația fără aprobarea în 

scris a solicitantului/conducerii și să nu permit persoanelor în afara asociației să intre în contact cu 

informația. Voi lua toate măsurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul la informația aflată 

sub controlul meu precum și copierea acesteia. Voi informa imediat parteneriatul dacă am 

cunoștințe despre orice acces neautorizat la orice informație și modul în care a avut loc acest acces.  

Dau prezenta declarație de confidențialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile 

legale cu privire la confidențialitatea și păstrarea secretului informației. Declar pe propria 

răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter 

personal şi consimt să păstrez confidenţialitatea datelor cu caracter personal.  

 

Numele și prenumele:  



                             
Semnătura:          

Data:  

 


