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Nr. 50/09.07.2021 

ANUNT DE INSCRIERE/ PARTICIPARE 

LA VIZITA DE STUDIU PE TERITORIUL GAL DISTRETTO RURALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU 

 

ASOCIATIA G.A.L. RAZIM, in calitate de partener in cadrul proiectului  “Enport Beta – o abordare 

integrata pentru dezvoltarea turismului durabil in zonele rurale”, C1930B094T01923800001/29.10.2020, cauta 

1 actor local, persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice, pentru participarea la vizita de studiu 

din perioada 02.09.2021-10.09.2021, in cadrul activitatii: 2.2 “Organizarea a 6 vizite de studiu”. 

Locul de desfășurare ale evenimentului: Italia, regiunea Sardinia, teritoriul GAL Distretto Rurale Barbagia 
Mandrolisai Gennargentu 

Tema: 

Dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale 

Participant eligibil: 

 Persoanele fizice cu domiciliul in teritoriul GAL Razim; 

 

 Reprezentanti ai entitatilor juridice din teritoriul GAL Razim si/sau parteneriatul GAL Razim; 

 

 Reprezentanți ai altor organisme care nu sunt partenere în GAL, cu sediul/punct de 
lucru/filială/sucursală/domiciliu în teritoriul GAL, care își aduc aportul la implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala G.A.L. Razim si la implementarea proiectului de cooperare 

 

Cei interesati vor trebui sa completeze Cererea de inscriere, disponibila pe website-ul Asociatiei 

www.galrazim.ro 

Cererile de inscriere se pot depune la sediul Asociatiei G.A.L. Razim din comuna Sarichioi, str. Principala 

nr.691A, jud. Tulcea sau pe adresa de mail galrazim@gmail.com  

Participantii vor fi selectati in baza Metodologiei de selectie pentru participare parteneri. 

 

Termenul limita de inscriere: 03.08.2021 

HAI SI TU! 

Numarul de locuri este limitat iar principiul va fi “primul venit, primul servit! 

http://www.galrazim.ro/
mailto:galrazim@gmail.com
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Anexa 2 

 

CERERE DE INSCRIERE 

PENTRU PARTICIPAREA LA VIZITA DE STUDIU PE TERITORIUL GAL DISTRETTO RURALE BARBAGIA 

MANDROLISAI GENNARGENTU 

din cadrul proiectului “Enport Beta – o abordare integrata pentru dezvoltarea turismului durabil in 

zonele rurale” C1930B094T01923800001/29.10.2020, în perioada 02.09.2021-10.09.2021 

 

Subsemnatul…………………………………………………………………. identificat cu CI, Seria……., 
br.……...……………..,CNP…………………………………………………………..………………………..,domiciliat/a in 
localitatea…………………………………….., Str. …………………………………., Nr. ……………………………, Bl…………, 
Sc…………, Judetul……………………………….., telefon……………………………………………, adresa de 
email……………………………………………………………..,  

In calitate de  

□ Persoana fizica  

□ Reprezentant al agentului economic …………………………… adresa……………………………………………………… 
CUI………………………..…, J …./ ……./ ……….., cu domeniul de activitate …………………….  

□ Altele, specificati …………………………………………………  

Doresc sa ma inscriu si sa particip la evenimentul “VIZITA DE STUDIU PE TERITORIUL GAL Distretto 
Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu”, care se desfasoara in perioada 02.09.2021-10.09.2021, la 

partenerul de proiect GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu, din cadrul proiectului 

“Enport Beta – o abordare integrata pentru dezvoltarea turismului durabil in zonele rurale”.  

 

 

            Data                            Semnatura  

_____/_____/_________       _________________ 


