Componența parteneriatului
PARTENERI PUBLICI

Formatted Table

Nr. Denumire
crt. partener

Obiect de activitate2

1.

Administratie publica

2.

Sediul social/sediul
secundar/punct de
lucru/sucursală/
filială (localitate)1
Comuna Galicea Galicea Mare
Mare
Comuna Caraula Caraula

3.

Comuna Vartop

Vartop

Administratie publica

4.

Comuna Orodel

Orodel

Administratie publica

5.

Comuna Unirea

Unirea

Administratie publica

Administratie publica

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 20%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de
lansarea apelului de selecție)
Nr. Denumire
Sediul social/sediul
Obiect de activitate2
crt. partener
secundar/punct de
lucru/sucursală/
filială(localitate)1
1. SC Tasi Trans SRL Calafat
Activitati economice in domeniul fabricarii
produselor din beton pentru constructii
2. Societatea
Plenita
Activitati economice in exploatarea terenurilor
Agricola
agricole prin cultivarea de cereale, plante
„Bujorul”
furajere si valorificarea acestora
3. SC
East
Way Cetate
Activitati economice in cultivarea cerealelor,
Spedition SRL
plantelor
leguminoase
si
a
plantelor
producatoare de seminte oleaginoase
4. SC Mihmon SRL
Giubega
Activitati economice in comert cu amanuntul in
magazine
nespecializate,
cu
vanzare
predominanta de produse nealimentare
5. SC Dragonul Rosu Poiana Mare
Activitati economice in cresterea pasarilor
SRL
6. I.I.Lutu Ion
Salcia
Activitati economice in comert cu amanuntul in
magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun
7. SC
Onsantin Ghidici
Activitati economice in productia
Agroserv
vegetala/Activitati economice in cultivarea
SRL/MARTRADING
cerealelor, plantelor leguminoase si plantelor
SRL
producatoare de seminte oleaginoase.
8. PFA Rogojina Adi Seaca de Camp
Activitati economice in cultivarea cerealelor,
Constantin
plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase
9. SC Val- Veget Maglavit
Activitati economice in productia vegetala
1

Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat
sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați.
2
Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului.

Prod SRL
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 36%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. Denumire
crt. partener
1.

PLIMM

2.

Asociatia „Glasul
Femeilor”
Asociatia
„Viitorul
Piscu
Vechi”
A.I.R.R.O

3.
4.
5.

Asociatia
„Orizonturi
Dunarene”

6.

Asociatia „Vocea
Naturii”
Asociatia Izvoare
de Speranta

7.
8.

Sediul
social/sediul Obiect de activitate2
secundar/punct
de
lucru/sucursală/filială
(localitate)1
Calafat
Activitati civice, reprezentarea intereselor
comerciantilor, intreprinzatorilor si comunitatii
de afaceri, privati din zona de sud-vest a
Romaniei, ce graviteaza in zona de interes/
influenta a municipiului Calafat
Calafat
Activitati civice, reprezentarea intereselor
femeilor
Piscu Vechi
Activitati civice in incurajarea initiativelor
civice locale menite a imbunatati calitatea
vietii locuitorilor din comuna Piscu Vechi
Calafat
Activitati civice, reprezentarea intereselor
minoritatii rome
Ciupercenii Noi
Activitati civice in actiuni sociale, umanitare,
cultural artistice, educative, legate in special
de nevoile, traditiile, trecutul, prezentul si
viitorul locuitorilor din zona Olteniei
Calafat
Activitati civice, reprezentarea intereselor in
domeniul protectiei mediului
Izvoarele
Activitati civice in dezvoltarea potentialului
socio-economic si uman din mediul rural
romanesc
Perisor
Activitati civice in cunosterea, popularizarea si
dezvoltarea turismului rural, ecologic si
cultural/Activitati civice in actiuni sociale,
umanitare, cultural- sportive.

ATRECO/
ASOCIATIA HENRI
COANDA
SI
BATRAINII
SATULUI
9. Asociatia
Desa
Tinerilor
Fermieri
Legumicola
10. Asociatia
Piscu Nou
Crescatorilor de
Animale
11. OUAI ”Padure”
Motatei

reprezentarea

intereselor

Activitati civice, reprezentarea
crescatorilor de animale

intereselor

Activitati civice, reprezentarea
utilizatorilor de apa
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 44%
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE

intereselor

Nr. Nume și prenume Domiciliu1
crt.
1. -

Activitati
tinerilor

civice,

Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL
-

...
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT ____% (max.
5%)

