
Urmare selecției pentru finanțare prin LEADER,GAL DN Tulcea este responsabilă de 

implementarea acțiunilor din cadrul SDL, de îndeplinirea obiectivelor asumate prin 

intermediul acesteia. Parteneriatul decizional1, în cadrul procesului de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală DAL DN Tulcea  este reprezentat de Comitetul de selecție 

a proiectelor, fiecare partener având a fi prezent direct sau prin intermediul 

reprezentantului desemnat. Tabelul de mai jos redăcomponența Comitetului de Selecție: 

- parteneri publici (14,28%): un (1) membru de drept/ un (1) membru supleant;  

- parteneri privați (42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri supleanți; 

- parteneri societate civilă(42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri supleanți. 
(1) Comitetul de Selecție - membri de drept: 

 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

UAT comuna Grindu MEMBRU  UAT 

PARTENERI PRIVAȚI42,86% 
Partener Funcția in CS  Tip*/ Observații              

S.C Borg S.R.L MEMBRU  SRL 

Tătaru Cătălin Florin PFA MEMBRU PFA 

Mocanu Vasilica PFA PRESEDINTE PFA 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

Asociația ,,Natura Zâmbește” MEMBRU  ONG 

Asociația Eliot House MEMBRU  ONG 

Comunitatea Italiană ”Friulana” MEMBRU  ONG 
 

(2) Comitetul de selecție membri supleanți: 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

UAT comuna Grindu MEMBRU SUPLEANT UAT 

PARTENERI PRIVAȚI 42,86% 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

S.C Prosilva-Serv S.R.L MEMBRU SUPLEANT SRL 

Morozov Nicoleta Mihaela PFA MEMBRU SUPLEANT PFA 

S.C EBC Universal S.R.L PRESEDINTE SUPLEANT SRL 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

A.D.D.J. Tulcea MEMBRU SUPLEANT ONG (ADI) 

Asociația ,,Unitate pentru sănătate” MEMBRU SUPLEANT ONG 

Asociația Agricolă ,,Dinogeția”  MEMBRU SUPLEANT ONG 

Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum” iar pentru validarea 

voturilor este obligatoriu ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  

 

                                                           
1
Membrii parteneriatului decizional posedă un cumul de abilități de comunicare, capacitate de adaptare, spirit de echipă, 

abilități de colaborare cu diferite entități publice, etc. și au experiență și competențe în dezvoltare rurală, dispun de 
resursele și competențele necesare implementării SDL finanțată prin axa LEADER: - cunoaștere a unor probleme economice, 
sociale și de mediu a teritoriului; - competențe manageriale și administrative; - capacitate de conducere și coordonare; - 
bune capacități de organizare, planificare, pregătirea personalului, marketing, dezvoltarea afacerilor; - experiență în 
politici europene de dezvoltare rurală; - cunoștințe și experiență în accesarea fondurilor europene; - experiență în derularea 
unor proiecte cu finanțare internă și externă; - competențe în gestiune și contabilitate; - bună cunoaștere a procedurilor de 
achiziție publică; - cunoștințe de informatică și contabilitate de gestiune; - expertiză în activități de control și evaluare. 
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