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Preambul 
 
 Această metodologie este concepută în cadrul proiectului Experiența celor patru sezoane 

– Turism gastronomic în zonele rurale- C1930B008T01960600005 /29.09.2020, măsura 19, 

submăsura 19.3 și are drept scop stabilirea termenilor de selecție a participanților la activitățile 

de cooperare prin intermediul acestuia. 

 Proiectul se axează pe promovarea patrimoniului gastronomic și stimularea turismului 

gastronomic în context local și internațional. 

Obiective specifice: 

● Identificarea de rețete tradiționale și tehnici gastronomice; 

● Transferul de know-how cu privire la organizarea de evenimente cu profil gastronomic și 

modalități de stimulare a turismului gastronomic; 

● Promovarea activităților derulate și diseminarea rezultatelor obținute. 

 

Partenerii proiectului: 

● GAL Ravakka – Partener 

● GAL Kalakukko - Partener 
● Asociatia GAL Lider Cluj ROMANIA- Partener 

● GAL Napoca Porolissum – ROMÂNIA - Partenere 

● GAL Lider Bistrița – Năsăud ROMANIA- Partener  

 

Art.1 Aria de aplicabilitate 

 Această metodologie este concepută în cadrul proiectului Experiența celor patru sezoane 

– Turism gastronomic în zonele rurale si este aplicabilă în cadru Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Lider Bistrita-Nasaud și are drept scop stabilirea termenilor de selecție a participanților la 



 

 

activitățile de cooperare prin intermediul acestuia, drept participanți din partea Asociației Grupul 

de Acțiune Locală Lider Bistrita Nasaud, realizate în teritoriile partenerilor de proiect sau în cadrul 

evenimentelor organizate în afara teritoriilor partenerilor. 

 

Art. 2. Participanti eligibili 

 În cadrul activităților din cadrul proiectului pot lua parte prin inscriere, pe lângă membrii 

echipei de desfășurare a proiectului, orice persoane interesate: persoane fizice, reprezentanți ai 

societății civile, mediului privat și sectorului public din teritoriul Asociației Grupul de Actiune 

Locala Lider Bistrita Nasaud sau din afara teritoriului care pot justifica legatura cu tematică 

comuna a proiectului de cooperare, fără a favoriza anumite întreprinderi în defavoarea altora. 

Sunt eligibile următoarele categorii de participanți:  

● Personalul Grupului de Acțiune Locală implicat în implementarea proiectului, inclusiv 

reprezentantul legal; 

●  Voluntari ai Grupului de Acțiune Locală 

●  Persoanele fizice cu domiciliul în teritoriul Grupului de Actiune Locala vizate de tematica 

comuna a proiectului de cooperare;  

● reprezentanți ai entităților juridice din teritoriul si/sau parteneriatul Asociației Grupul de 

Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud vizate de tematica comuna a proiectului de 

cooperare;  

● reprezentanți ai GAL-urilor partenere, pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul GAL 

organizator;  

● persoane din afara teritoriului GAL -urilor partenere care se vor implica în acțiuni concrete 

legate de implementarea proiectului ( experti, artisti, personalități din diferite medii, etc) 

● În cazul evenimentelor de promovare a proiectului sunt eligibile și costurile ocazionate de 

participarea unor persoane din afara teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala Lider 

Bistrita-Nasaud precum: reprezentanti MADR, AFIR, reprezentanti mass-media, agenții de 



 

 

turism. Reprezentantii MADR, AFIR vor participa pe baza de invitatie transmisă electronic 

de Asociația Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud către aceștia 

Costurile privind participarea la acțiunile desfășurate în cadrul proiectului sunt eligibile, 

atat pentru parteneri, cat si pentru alte persoane decat echipa de implementare a proiectului, in 

limita bugetului disponibil. 

 

Art. 3. Selectia participantilor 

 Selecția participanților pentru participarea în cadrul evenimentelor naționale și/sau 

internaționale desfășurate în cadrul proiectului Food Derby se realizează conform Ghidului 

Solicitantului pe submăsura 19.3 componenta B și a metodologiei de selecție alcatuită de echipa 

de implementare a proiectului. 

 Înscrierea în cadrul activităților realizate prin proiect este realizabilă de către orice 

persoana interesată. Asociația Grupul de Acțiune Locala își asumă în cadrul fiecărui eveniment, 

în funcție de bugetul disponibil, numărul de persoane care vor participa la activitățile proiectului 

de cooperare. 

Conform Ordinului 339/10.12.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru 

implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate – 

componenta B din cadrul Sm19.3, cheltuielile aferente participarii la actiunile desfasurate in 

cadrul proiectului vor fi eligibile pentru următoarele categorii de participanți: 

● Personalul Grupului de Acțiune Locală implicat în implementarea proiectului, inclusiv 

reprezentantul legal; 

●  Voluntari ai Grupului de Acțiune Locală 

●  Persoanele fizice cu domiciliul în teritoriul Grupului de Actiune Locala vizate de tematica 

comună a proiectului de cooperare;  



 

 

● reprezentanți ai entităților juridice din teritoriul si/sau parteneriatul Asociației Grupul de 

Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud vizate de tematica comuna a proiectului de 

cooperare;  

● reprezentanți ai GAL-urilor partenere, pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul GAL 

organizator;  

● persoane din afara teritoriului GAL -urilor partenere care se vor implica în acțiuni concrete 

legate de implementarea proiectului ( experti, artisti, personalități din diferite medii, etc) 

● În cazul evenimentelor de promovare a proiectului sunt eligibile și costurile ocazionate de 

participarea unor persoane din afara teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala Lider 

Bistrita-Nasaud precum: reprezentanti MADR, AFIR, reprezentanti mass-media, agenții de 

turism. Reprezentantii MADR, AFIR vor participa pe baza de invitatie transmisă electronic 

de Asociația Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud către aceștia 

 

3.1 Asigurarea informarii si a liberului acces 

  Grupul de Acțiune Locală va întocmi înaintea organizării fiecărui eveniment din cadrul 

acțiunilor prevăzute în proiect, Anuntul de înscriere pentru participarea la eveniment (Anexa 1). 

Anuntul va fi publicat pe site-ul Asociației Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud, 

www.galbn.ro,  cât și pe pagina de Facebook a Asociației. 

 Cererea de înscriere (Anexa 2) va fi disponibil, pentru persoanele interesate sa participe 

la evenimente, atat prin solicitare fizica la sediul Asociației Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita 

Nasaud- str. Principala, nr. 825, loc. Ilva Mica, județul Bistrita-Nasaud, cât și prin solicitare pe e-

mail: contact@galbn.ro. 

 Persoanele interesate, pot solicita informații suplimentare contactand personalul implicat 

în proiect:  

● Căilean Adelina Florina: Manager- 0733 041 115 

● Sestac Ana Calina: Asistent  Manager- 0769336 404 

http://www.galbn.ro/
mailto:contact@galbn.ro


 

 

● adresa de email: contact@galbn.ro  

 

3.2 Depunerea cererilor de înscriere 

 Cererile de înscriere se vor depune: 

● fizic la sediul Asociației Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud: tr. Principala, nr. 

825, loc. Ilva Mica, județul Bistrita-Nasaud 

● pe e-mail: contact@galbn.ro 

 

Cererea de înscriere completată și semnată de persoana interesată vor fi însoțită de o copie a CI 

și/sau de o copie a CUI pentru persoanele juridice. 

 

3.3 Înregistrarea cererilor de înscriere 

Toate cererile primite după termenul limita de înscriere vor fi declarate neeligibile drept 

pentru care nu vor intra în procesul de selecție. Centralizarea cererilor de înscriere se va face într-

un TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANȚII ÎNSCRIȘI LA PARTICIPAREA EVENIMENTULUI 

(Anexa 3). 

 

3.4 Selectia participantilor 

 Procesul de selecție a partenerilor eligibili pentru participare pentru fiecare eveniment se 

va face de către comisia de selecție alcatuita din: 

● Reprezentant legal- Fazakas Delia Cristina 

● Asistent Manager- Sestac Ana Calina: 

● Manager de proiect - Cailean Adelina Florina 

Comisia de selecție are următoarele atribuții:  

● verificarea încadrării cererii de înscriere în perioada de timp stabilită prin Anunțul de 

înscriere;  

mailto:contact@galbn.ro


 

 

● verificarea eligibilității persoanelor înregistrate;  

● realizarea selecției participanților prin întocmirea Procesului verbal de selecție a 

participanților la eveniment (Anexa 4) ; 

● întocmirea Listei finale cu participantii admiși la participarea evenimentului (Anexa 5). 

 

Lista finală cu participantii admiși la participarea evenimentului (Anexa 5) pentru fiecare 

eveniment din cadrul proiectului de cooperare va fi aprobata de membrii Consiliului Director al 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrita Nasaud.. 

În procesul de selecție se vor avea in vedere asigurarea egalitatii de șanse și 

nediscriminarea. Participantii vor fi selectați cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și 

indiferent de sex, religia, orientare sexuala, rasa, nationalitate, categorie sociala, convingeri, 

varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 

202/2002, republicata, în baza criteriilor de admisibilitate, selecție și departajare stabilite prin 

prezenta metodologie.  

 

Criterii de selecție 

 Asociația Grupul de Acțiune Locală va stabili un număr de participanti pentru fiecare 

eveniment, iar selecția participanților înscriși în Anexa 3, se va face astfel 

 

Criterii de admisibilitate: încadrarea într-un din categoriile detaliate la Art. 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterii de selecție 

 Principiul selecției va fi acela de „primul venit, primul servit” (în limita bugetului 

disponibil și a numărului de locuri disponibile). Acest principiu se va evalua după data de 

înscriere conform Anexei 2 a fiecărui participant 

 

Criterii de departajare 

În cazul în care numărul participanților înscriși depășește numărul participanților estimați 

și bugetati pentru participarea la eveniment, participantii vor fi selectați pe baza criteriului 1 de 

departajare: 

● Membru în Asociația Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud: vor avea prioritate 

participantii care fac parte din Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

Lider Bistrita Nasaud 

În situația în care numărul participanților înscriși depășește numărul participanților 

estimați și bugetati pentru participarea la eveniment și după primul criteriu de departajare, 

atunci participantii vor fi selectați pe baza criteriului 2 de departajare: 

● Justificarea participarii la eveniment: vor avea prioritate participantii a căror justificare 

de participare la eveniment demonstrează aportul la promovarea teritoriului 

 

3.5 Comunicarea rezultatelor selecției și rezolvarea contestațiilor 

 Pentru a respecta transparența si vizibilitatea privind rezultatele selecției, lista finală cu 

participantii admiși la participarea evenimentului (Anexa 5) aprobata de membrii Consiliului 

Director va fi disponibila, atat la sediul Asociației Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud, 

cât și pe site-ul asociației:www.galbn.ro  

 Depunerea contestațiilor se realizează în scris, în termen de maxim 1 zi de la data 

publicării listei finale cu participanții la adresa de email: contact@galbn.ro  

http://www.galbn.ro/
mailto:contact@galbn.ro


 

 

 Rezolvarea contestațiilor se realizeaza de către Consiliul Director și va fi publicat, atât la 

sediul Asociației Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud, cât și pe site-ul 

asociației:www.galbn.ro  

 Lista finală cu participantii admiși la participarea evenimentului (Anexa 5)  va fi 

republicata după rezolvarea contestațiilor 
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Anexa 1- Anunț de înscriere 

 

ANUNȚ DE ÎNSCRIERE/PARTICIPARE 

LA EVENIMENTUL:………………………………………………………………………………….. 

ORGANIZAT DE 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LIDER BISTRITA NASAUD in calitate de partener, in cadrul 

proiectului  Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale -  

C1930B008T01960600005 /29.09.2020, MĂSURA 19, SUBMĂSURA 19.3 

cofinanțat de Autoritatea Contractantă AFIR 

ÎN PERIOADA ……………..………………, ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII ………………………………………….  

Locul de desfășurare a evenimentului: ……………………………………… 

Tema: Dezvoltarea rurală 

 

Participanti eligibili: 

● Personalul Grupului de Acțiune Locală implicat în implementarea proiectului, inclusiv 

reprezentantul legal; 

●  Voluntari ai Grupului de Acțiune Locală 

●  Persoanele fizice cu domiciliul în teritoriul Grupului de Actiune Locala vizate de tematica 

comuna a proiectului de cooperare;  

● reprezentanți ai entităților juridice din teritoriul si/sau parteneriatul Asociației Grupul de 

Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud vizate de tematica comuna a proiectului de 

cooperare;  

● reprezentanți ai GAL-urilor partenere, pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul GAL 

organizator;  

● persoane din afara teritoriului GAL -urilor partenere care se vor implica în acțiuni concrete 

legate de implementarea proiectului ( experti, artisti, personalități din diferite medii, etc) 



 

 

● În cazul evenimentelor de promovare a proiectului sunt eligibile și costurile ocazionate de 

participarea unor persoane din afara teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala Lider 

Bistrita-Nasaud precum: reprezentanti MADR, AFIR, reprezentanti mass-media, agenții de 

turism. Reprezentantii MADR, AFIR vor participa pe baza de invitație transmisă electronic 

de Asociația Grupul de Acțiune Locala Lider Bistrita-Nasaud către aceștia 

Persoanele interesate vor trebui sa completeze Cererea de înscriere, disponibilă pe site-ul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrita-Nasaud: www.galbn.ro  

Participantii vor fi selectați pe baza Metodologiei de selecție pentru participare parteneri. 

 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: ………………………………………… 

 

 

Vino si tu! 

Numărul de locuri este limitat, iar principiul va fi “primul venit, primul servit” 
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Anexa 2- Cererea de înscriere 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Pentru participarea la evenimentul ………………………………………………………….., organizat în 

cadrul proiectului “Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale -  

C1930B008T01960600005 /29.09.2020, în perioada …………………………. 

 

Subsemnatul………………………………………………………………….,identificat cu CI, Seria……., 

Nr.……...……………..,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………………………..… 

 cu domeniul de activitate ……………………. 

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

 

Doresc să mă înscriu și să particip la Evenimentul………………………………………………………………….., 

care se desfășoară în perioada…………………………………………………., la partenerul de proiect 

………………………………………………………………., din cadrul proiectului “Experiența celor patru sezoane 

– Turism gastronomic în zonele rurale”.  

Precizez că sunt/nu sunt membru GAL  

Data           Semnatura 

 _____/_____/___       _________________ 

 



 

 

 

Anexa 3- Tabel centralizator cu participanții înscriși la participarea evenimentului 

 

Tabel centralizator cu participanții înscriși la participarea evenimentului 

…………………………………………………………………………………………… 

Din cadrul proiectului” Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale -  

C1930B008T01960600005 /29.09.2020, măsura 19, submăsura 19.3 

 

 

NR. CRT NUME SI PRENUME ORGANIZATIA 
REPREZENTATA 

DATA CERERII DE 
ÎNSCRIERE 

    

    

    

 

 

 

 

 

Intocmit: Sestac Ana Calina- asistent manager 

Aprobat: Cailean Adelina Florina- manager 

 

 

Data: 

 



 

 

 

Anexa 4 

 

PROCES VERBAL DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR ÎNSCRIȘI LA EVENIMENT 

…………………………………………………………………………………………………, 

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

Din cadrul proiectului “Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale -  

C1930B008T01960600005 /29.09.2020, măsura 19, submăsura 19.3 

 

Comisia de selectie formata din: 

● Reprezentant legal- Fazakas Delia Cristina 

● Asistent Manager- Sestac Ana Calina: 

● Manager de proiect - Cailean Adelina Florina 

A realizat astăzi…….…………………….evaluarea și selecția 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 in procesul de selecție: 

1…………………………. 



 

 

2……………………………… 

3……………………….. 

 

Intocmit: Sestac Ana Calina- asistent manager 

Aprobat: Cailean Adelina Florina- manager proiect 

 

Data: ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 5 

 

LISTA FINALĂ CU PARTICIPANȚII ADMIȘI PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENTUL 

……………………………………………………………………………………………………….., 

Organizat în perioada ………………………………. la partenerul……………………..……………. 

Din cadrul proiectului “Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale -  

C1930B008T01960600005 /29.09.2020, măsura 19, submăsura 19.3 

 

NR. CRT. NUME SI PRENUME PERSOANA FIZICA/AGENT 
ECONOMIC/MEMBRU GAL 

ORGANIZATIA 
REPREZENTATA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

Intocmit: Asistent manager-Sestac Ana Calina 

 

Aprobat: Manager proiect- Cailean Adelina 

 

Data 


