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Asociația Grupul de Acțiune Locala “Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din 

Municipiul Ploiești, împreună cu Municipiul Ploiești lansează public invitația de participare a părților 

interesate la dezvoltarea GAL Ploiești, entitate care va oferi structura organizațională necesară pentru 

implementarea conceptului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) 

la nivelul zonelor marginalizate din Municipiu.   

  

Vor putea deveni membri ai Asociației „Grupul de Actiune Locala Ploiesti - Dezvoltarea 

sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”:  

1. Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, inclusiv instituții 

locale, precum școli sau licee;  

2. Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, 

asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, întreprinderi/firme micro, mici, 

mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, 

entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.;  

3. Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, 

furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc. 

4. Persoane fizice relevante: persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială și cetățeni de pe raza teritoriului SDL (Cartierul Barieră București; Cartierul 

Mimiu; Cartierul Eroilor; Cartierul Ploiești Nord;  Cartierul Radu de la Afumați; Cartierul 

Boldescu; Cartierul Bereasca). 

5. Persoane resursă: cadrele didactice din școlile frecventate de copiii din ZUM, medici și 

asistenți medicali, reprezentanți ai bisericii, specialiști în dezvoltare socială de pe teritoriul 

SDL, facilitatori sau mediatori, experți roma, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, 

lideri informali. 

 

Viitorii membri ai asociației trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții: 

 Să nu fie în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Legii nr.85/2014 privind 

procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

 Să nu fi suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 

legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forța de judecată; 

 Să nu se afle în stare de faliment sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară, să nu își fi suspendat activitatea în ultimii 2 ani sau să facă obiectul unei 

proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de 

aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 
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 Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea să nu fi 

comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate in instanță, pe care autoritatea 

contractantă le poate justifica; 

 Să nu aibă restanțe de plată la bugetele publice; 

 Reprezentanții săi legali/ structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea să nu 

fi fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de judecată pentru fraudă, corupție, participare 

la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare 

ale Comunității Europene; 

 Reprezentanții lor legali/ structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură 

conducerea acestora să nu se afle în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa 

cum este definită in legislația națională și comunitară in vigoare.  

Dorim să invităm astfel toate părțile interesate să devină membri ai asociației Grupul de Actiune 

Locala “Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti (GAL Ploiesti), să își 

manifeste interesul prin depunerea unei scrisori de intenție, din care să reiasă dorinta fermă de a 

deveni membru, cu desemnarea persoanei care va reprezenta entitatea în cadrul asociației.  

 

Atenție! 

Pentru instituţiile publice, scrisoarea de intenție va fi însoțită de cererea de aderare, actul de 

înfiinţare a instituţiei (copie), Certificatul de inregistrare fiscala (copie), actul de numire a 

reprezentantului legal (director, director general, etc.) (copie), cazierul fiscal al institutiei (original), 

actul de identitate al reprezentantului insotit de decizie / imputernicire (copie), cazierul fiscal al 

reprezentantului numit in GAL (original). 

Pentru reprezentanți ai sectorului privat, scrisoarea de intenție va fi însoțită de cererea de aderare, 

Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial (copie), certificatul de înregistrare 

fiscală (copie), certificatul de cazier fiscal ONG (original), actul de identitate al reprezentantului numit 

in GAL insotit de decizie/imputernicire/procura (copie), cazierul fiscal al reprezentantului numit in 

GAL (original). 

Pentru reprezentanți ai societății civile, scrisoarea de intenție va fi însoțită de cererea de aderare, 

certificat inregistrare ORC (copie), certificat de inregistrare fiscala (copie), certificatul de cazier fiscal 

societate (original), actul de identitate al reprezentantului numit in GAL insotit de 

decizie/imputernicire/procura (copie), cazierul fiscal al reprezentantului numit in GAL (original). 

Persoane fizice relevante vor depune scrisoarea de intenție însoțită de copia după actul de identitate 

din care să reiasă că are domiciliul în zonele marginalizate, cazierul fiscal (original). 

Copiile vor fi semnate si stampilate conform cu originalul. 

 

Dosarul se va depune la Primăria Municipiului Ploiesti din B-dul Republicii, nr. 2-4, parter, camera 

66, in intervalul orar 08:30 – 13:00, oricând, după publicarea acestui anunț, în atenția Asociației 

Grupul de Actiune Locala “Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti”. 

E-mail dsgalploiesti@gmail.com, pagina de facebook www.facebook.com/galploiesti. 
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