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Prezenta Metodologie este realizata in cadrul proiectului „Enport Beta – o abordare 

integrata pentru dezvoltarea turismului durabil in zonele rurale” si are ca scop 

stabilirea regulilor de selectare a participantilor la activitatile de cooperare, altii decat 

echipa de implementare a proiectului. 

Obiectivul general proiectului „Enport Beta – o abordare integrata pentru dezvoltarea 

turismului durabil in zonele rurale” Imbunatatirea serviciilor si valorificarea 

potentialului teritoriilor partenerilor prin cooperare transnationala pentru gestionarea 

sustenabila si promovarea corespunzatoare a resurselor turistice rurale. 

Obiective specifice: 

Dezvoltarea competentelor si cunostiintelor partenerilor implicati in proiect prin 

schimburi de experienta si bune practici privind turismul rural. 

Dezvoltarea potentialului turistic a teritoriilor partenerilor implicati prin crearea 

ofertelor turistice. 

Promovarea turismului rural prin organizarea unui proces de lucru comun si prin 

partajarea resurselor. 

Crearea unei scheme/ cadru si a unei metodologii inovative pentru dezvoltarea si 

promovarea turismului sustenabil, ca acesta sa poata fi folosit de alte GAL-uri si 

organizatii. 

Facilitarea dezvoltarii unui turism sustenabil si eco-prietenos in zonele rurale din tarile 

partenere (Romania, Italia, Bulgaria si Franta). 

Partenerii proiectului de cooperare EnportBeta sunt: 

- GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu- ITALIA – Lider de parteneriat 

- GAL Napoca Porolissum – ROMANIA - Lider de parteneriat 

- Asociatia Grupul De Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud – ROMANIA- Partener 

- Asociatia GAL Lider Cluj ROMANIA - Partener 

- GAL La Cittadella del Sapere – ITALIA - Partener 

- Asociatia G.A.L. Razim – ROMANIA- Partener 
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- Asociatia GAL Delta Dunarii - ROMANIA- Partener 

- GAL Pays Vichy-Auverge – FRANTA - Partener 

- GAL "Kotel, Sungurlare and Varbitsa" – BULGARIA – Partener 

 

Art. 1. ARIA DE APLICABILITATE 

Prezenta Metodologie se aplica la nivelul Asociatiei G.A.L. Razim si are ca scop stabilirea 

regulilor de selectare a participantilor din partea Asociatiei G.A.L. Razim la activitatile 

de cooperare realizate in teritoriul GAL Razim, in teritoriile partenerilor de proiect sau 

la evenimente organizate in afara teritoriilor partenerilor. 

 

Art. 2. CATEGORII DE PARTICIPANTI ELIGIBILI 

La activitatile proiectului pe langa membrii echipei se pot inscrie orice persoane 

interesate: persoane fizice, reprezentanti ai societatii civile, mediului privat si 

sectorului public din teritoriul G.A.L. Razim sau din afara teritoriului GAL, care au 

legatura cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim si cu 

implementarea proiectului de cooperare, fara a favoriza anumite intreprinderi in 

detrimentul altora. 

Sunt eligibile urmatoarele categorii de participanti: 

- Personalul GAL implicat in implementarea proiectului, inclusiv reprezentantul legal; 

- Persoanele fizice cu domiciliul in teritoriul GAL vizate de tematica proiectului de 

cooperare; 

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

vizate de tematica comuna a proiectului de cooperare; 

- Reprezentanti ai altor organisme care nu sunt partenere in GAL, cu sediul/punct de 

lucru/filiala/sucursala/domiciliu in teritoriul GAL, care isi aduc aportul la 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim si la implementarea 

proiectului de cooperare 

- In cazul evenimentelor de promovare a proiectului, sunt eligibile si costurile 

ocazionate de participarea unor persoane din afara teritoriului GAL Razim, si anume 

reprezentanti MADR, AFIR, reprezentanti mass-media, agentii de turism. 
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Reprezentantii MADR, AFIR vor participa pe baza de invitatie transmisa electronic de 

GAL Razim catre acestia. 

Cheltuielile aferente participarii la actiunile desfasurate in cadrul proiectului sunt 

eligibile atat pentru actorii locali din categoriile enumerate mai sus, cat si pentru alte 

persoane decat echipa de implementare a proiectului, in limita bugetului disponibil. 

 

Art. 3. SELECTIA PARTICIPANTILOR 

Selectia grupului tinta pentru participarea la evenimentele nationale si/sau 

internationale din cadrul proiectului de cooperare EnportBeta se va face conform 

Ghidului Solicitantului pe submasura 19.3 componenta B si a prezentei metodologii de 

selectie. 

La activitatile realizate prin proiect se pot inscrie toate persoanele interesate. GAL 

Razim isi va asuma la fiecare eveniment, in functie de bugetul disponibil, numarul de 

persoane care vor participa la activitatile proiectului de cooperare. 

Pentru participarea altor persoane decat membrii echipei de proiect, selectia acestora 

se va realiza in baza procesului de selectie, descris mai jos, dupa cum urmeaza: 

Procesul de selectie a partenerilor eligibili participanti pentru fiecare eveniment se va 

face de catre COMISIA DE SELECTIE alcatuita din: 

- Membru 1 – Manager proiect; 

- Membru 2 – Asistent proiect; 

Comisia de selectie are urmatoarele atributii: 

- Verificarea incadrarii cererii de inscriere in perioada de timp stabilita prin Anuntul 

de inscriere; 

- Verificarea eligibilitatii persoanelor inregistrate; 

- Realizarea selectiei participantilor prin intocmirea Procesului verbal de selectie a 

participantilor la eveniment 

- Intocmirea Listei finale cu participantii admisi la participarea evenimentului 

Lista finala cu participantii admisi pentru participarea la eveniment va fi aprobata de 

membrii Consiliului Director al Asociatiei GAL Razim. 

Procesul de selectie se va realiza pentru fiecare eveniment in parte. 
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In procesul de selectie se vor avea in vedere asigurarea egalitatii de sanse si 

nediscriminarea. Participantii vor fi selectati cu respectarea principiilor de egalitate de 

sanse si indiferent de sex, religia, orientare sexuala, rasa, nationalitate, categorie 

sociala, convingeri, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, potrivit prevederilor 

OUG 137/2000 si a Legii nr 202/2002, republicata, in baza criteriilor de admisibilitate, 

selectie si departajare stbilite prin prezenta metodologie. 

CRITERII DE SELECTIE 

Asociatia G.A.L. Razim va stabili, pentru fiecare eveniment, un numar de participanti 

care nu fac parte din echipa de implementare a proiectului, iar selectia participantilor 

inscrisi in Anexa 3, se va face astfel: 

Criterii de admisibilitate: 

incadrarea intr-una din categoriile detaliate la Art. 2. 

Criterii de selectie: 

Principiul selectiei va fi acela de „primul venit, primul servit” (in limita bugetului 

disponibil si a numarului de locuri disponibile). Acest principiu se va evalua dupa data 

de inscriere conform Anexei 2 a fiecarui participant. 

 

3.1. Depunerea cererilor de inscriere 

Cererile de inscriere se vor depune: 

- fizic, la sediul Asociatiei G.A.L. Razim, din Comuna Sarichioi, str. Principala nr.691A, 

jud. Tulcea  

- pe e-mail, la adresa galrazim@gmail.com  

Cererea de inscriere completatata si semnata de persoana interesata va fi insotita de 

o copie a CI si/sau de o copie a CUI pentru persoanele juridice. 

 

3.2. Inregistrarea cererilor de inscriere 

Toate cererile primite dupa termenul limita de inscriere vor fi declarate neeligibile 

drept pentru care nu vor intra in procesul de selectie. 
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Centralizarea cererilor de inscriere se va face intr-un TABEL CENTRALIZATOR CU 

PARTICIPANTII INSCRISI LA PARTICIPAREA EVENIMENTULUI (Anexa 3). 

 

3.3. Comunicarea rezultatelor selectiei si rezolvarea contestatiilor 

Pentru transparenta si vizibilitate, Procesul verbal de selectie al participantilor (Anexa 

4) va fi publicat: 

- la sediul Asociatiei GAL Razim; 

- postat pe site-ul GAL-ului www.galrazim.ro 

Depunerea contestatiilor se realizeaza in scris, in termen de maxim 1 zi de la data 

publicarii Procesul verbal de selectie al participantilor la adresa de email 

galrazim@gmail.com.  

Rezolvarea contestatiilor se va realiza de catre Consiliul Director, rezultatul fiind 

publicat: 

- la sediul Asociatiei GAL Razim; 

- postata pe site-ul GAL-ului www.galrazim.ro 

Tabelul centralizator cu participantii admisi la participarea evenimentului (Anexa 5), 

aprobat de Consiliul Director, va fi publicat dupa rezolvarea contestatiilor. 

 

3.4. Asigurarea informarii si a liberului acces 

Inainte de organizarea fiecarui eveniment din cadrul actiunilor prevazute in proiect, 

Asociatia G.A.L. Razim va intocmi Anuntul de inscriere pentru participarea la eveniment 

(Anexa 1). Anuntul se va publica pe websiteul Asociatiei G.A.L. Razim, in sectiunea 

“Comunicate de presa” 

Persoanele interesate de participarea la evenimente, pot solicita detalii suplimentare 

pe e-mailul galrazim@gmail.com sau fizic, la sediul Asociatiei G.A.L. Razim, din 

Comuna Sarichioi, str. Principala nr.691A, jud. Tulcea, in perioada de valabilitate a 

anunturilor. 
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Anexa 1 

 

ANUNT DE INSCRIERE/ PARTICIPARE 

la evenimentul …………………………………… 

 

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 

…….. actor(i) local(i), persoana(e) fizica(e) sau reprezentant(i) al/ai unei/unor persoane juridice, pentru 

participarea la evenimentul ……… din perioada ………………………., in cadrul activitatii…………………………………… 

Locul de desfășurare ale evenimentului: ……………………………… 

Tema: 

………………………………………. 

Participanti eligibili: 

 Persoanele fizice cu domiciliul in teritoriul GAL Razim vizate de tematica proiectului de cooperare; 

 

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

tematica comuna a proiectului de cooperare; 

 

 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 participanti. 

 

Termenul limita de inscriere: …………………….. 

HAI SI TU! 

Numarul de locuri este limitat iar principiul va fi “primul venit, primul servit! 
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Anexa 2 

 

CERERE DE INSCRIERE 

PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENTUL …….  

ORGANIZAT IN PERIOADA ………………….. LA ………………… 

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

zonele rurale” C1930B094T01923800001/29.10.2020 

 

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, specifica% …………………………………………………  

Doresc sa ma inscriu si sa particip la Evenimentul ……………………….., care se desfasoara in perioada 

………………………, la ……………………….., din cadrul proiectului “Enport Beta – o abordare integrata pentru 

dezvoltarea turismului durabil in zonele rurale”.  

 

 

            Data                            Semnatura  

_____/_____/_________       _________________ 
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Anexa 3 

 

TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANTII INSCRISI 

 PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENTUL 

.................................................................................... 

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

zonele rurale” C1930B094T01923800001/29.10.2020 

 

NR. CRT  NUME SI 

PRENUME  

ORGANIZATIA 

REPREZENTATA  

DATA CERERII DE 

INSCRIERE  

1    

2    

3    

….    

 

   Intocmit:           Aprobat, 

Asistent manager      Manager proiect, 

 

………………………      ……………………………… 

 

Data:................ 
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PROCES VERBAL DE SELECȚIE A PARTICIPANTILOR INSCRISI LA EVENIMENTUL 

.................................................................................... 

organizat în perioada ......... la ……………………….. 

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

zonele rurale” C1930B094T01923800001/29.10.2020 

 

Comisia de selecție formată din : 

- Manager de proiect- ………….; 

- Asistent manager- ………….; 

 

a realizat astăzi, …………………, evaluarea și selecția cererilor de înscriere pentru participarea la 

evenimentul ………………………………………….. organizat în perioada ………………… la ………………………… 

Comisia de selecție constată că în urma Anunțului de selecție au fost depuse următoarele cereri de 

înscriere: 

 

1. ……………………………………………..  

2. …………….………………………………….  

3. …… ………………………………………..  

 

Dintre acestea, în afara termenului de selecție au fost depuse următoarele cereri care nu vor fi incluse 

în procesul de selecție: 

 

1. …………………………………………  

2. …… …………………………………..  

3. ………………………………………… 
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In urma analizarii documentelor, au fost selectati pentru participare urmatoarele persoane 

inscrise: 

1. …………………………………………  

2. …… …………………………………. 

3. ………………………………………… 

 

Au fost respinsi urmatoarele persoane inscrise: 

1. …………………………………………, intrucat ………………………….. 

2. …… ………………………………….., intrucat ………………………….. 

3. …………………………………….…., intrucat ………………………….. 

 

        Intocmit,       Aprobat, 

    Asistent proiect            Manager Proiect 

……………………………….     ………………………………………. 

      Data:.............               Data:............. 
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Anexa 5 

 

TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANTII ADMISI 

 PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENTUL 

.................................................................................... 

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

zonele rurale” C1930B094T01923800001/29.10.2020 

 

NR. CRT  NUME SI 

PRENUME  

ORGANIZATIA 

REPREZENTATA  

DATA CERERII DE 

INSCRIERE  

1    

2    

3    

….    

 

   Intocmit:           Aprobat, 

Asistent manager      Manager proiect, 

 

………………………      ……………………………… 

 

Data:................ 

 


