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Muzeu SilviCULTURAL 

       Proiect de cooperare interteritorială, între GAL-uri  

 

 

Activitatea 2: Desfășurarea de activități de educație 

despre natură, în natură 

 

 

 

 

Regulament de înscriere și selectie a participanților 

la taberele de educație despre natură, în natură  
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LOCALIZAREA PROIECTULUI MUZEU SilviCULTURAL:  

 

Regiunea Centru 

- Teritoriul GAL Dealurile Târnavelor: comunele Albești, Apold, Daneș,Nadeș, 

Saschiz, Vînători – județul Mureș, Biertan și Laslea – județul Sibiu 

- Teritoriul GAL Prietenia Mureș-Harghita: comunele Petelea, Beica de Jos, 

Solovăstru, Ibănești, Hodac, Chiheru de Jos, Gurghiu - Județul Mureș, Sărmaș, 

Subcetate, Gălăuțas - județul Harghita 

Regiunea Nord – Vest 

- Teritoriul GAL Lider Cluj: comunele Aiton, Băișoara, Feleacu, Ciurila, Iara, Petreștii 

de Jos, Ploșcoș, Tureni și Valea Ierii- județul Cluj  

Regiunea Nord-Est:  

- Teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor: Comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, 

Crăcăoani, Drăgănești, Ghindăoani, Păstrăveni ,Răucești, Timișești, Urecheni, 

Vânători-Neamț – județul Neamț 

 
 
 
Perioadele și locurile de desfășurare a taberelor:  

- 09 – 15 august 2022 – loc. Vînători, județul Neamț, în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  

 

- 22-28 august 2022 – loc. Valea Ierii, județul Cluj, în teritoriul GAL Lider Cluj  

 
 
GAL-urile vor asigura cheltuielile de transport, cazare si masa ale participantilor la 
tabere din teritoriile proprii.  
 
Activitatea de selecție și înscriere pentru tabere este promovată prin:  

 
- afiș de promovare a taberelor organizate în cadrul proiectului - afișele se vor 

posta la școlile din comunele membre GAL/ la avizierul GAL/ la avizierele 
primăriilor membre 

- website-ul www.silvi-cultural.ro si pagina social media a proiectului Muzeu 
SilviCULTURAL 

- website-ul www.galprietenia.ro   

http://www.silvi-cultural.ro/
http://www.galprietenia.ro/
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CONDITII DE INSCRIERE SI SELECTIE PARTICIPANTI LA TABERELE DE EDUCATIE DESPRE 
NATURA IN NATURA  
 
Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la tabere: 31 mai 2022 
Locul de depunere a dosarelor: secretariatul școlii la care sunt înscriși elevii ce doresc să 
participe la tabere  
 
Din totalul dosarelor de înscriere depuse la secretariatul școlii până la termenul limită 
de 31 mai 2022, vor intra în procesul de selecție cele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții:  
 

1. Copiii înscriși au vârsta cuprinsă între 11-14 ani și urmează cursurile gimnaziale 
(clasele V-VIII) la școli din comunele membre in GAL-urile partenere, respectiv:   

o GAL Dealurile Târnavelor: comunele Albești, Apold, Daneș,Nadeș, Saschiz, 

Vînători – județul Mureș, Biertan și Laslea – județul Sibiu 

o GAL Prietenia Mureș-Harghita: comunele Petelea, Beica de Jos, 

Solovăstru, Ibănești, Hodac, Chiheru de Jos, Gurghiu - Județul Mureș, 

Sărmaș, Subcetate, Gălăuțas - județul Harghita 

o GAL Lider Cluj: comunele Aiton, Băișoara, Feleacu, Ciurila, Iara, Petreștii 

de Jos, Ploșcoș, Tureni și Valea Ierii- județul Cluj  

o GAL Ținutul Zimbrilor: Comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, 

Drăgănești, Ghindăoani, Păstrăveni ,Răucești, Timișești, Urecheni, 

Vânători-Neamț – județul Neamț 

2. Dosarul conține Fișa de înscriere la tabără a copilului, semnată de cel puțin unul 
dintre părinți/tutore , după caz (model Anexa 1) și sunt anexate copie Certificat 
de naștere al copilului și copie CI părinte/tutore care semnează Cererea  
 

3. Dosarul conține Angajament al părintelui privind prezentarea avizului  medical, 
eliberat cu maxim 48 de ore înainte de a ajunge copilul în tabără (avizul 
epidemiologic este un document medical eliberat de medicul de familie, care 
precizează dacă copilul prezintă semne sau simptome ale unei boli infecțioase 
contagioase, pentru a putea intra într-o colectivitate) - model Anexa 2 
 

4. Dosarul conține Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
 

5. Dosarul conține o Scrisoare sub formă de compunere, de max. 3 pagini, cu 
tema: ,,Alcătuiește o compunere prin care să prezinți motivele pentru care 
dorești să participi la o tabără cu tematica ,,educație despre natură, în natură” 

 

Important!  
 
Înscrierea și selecția participanților la tabere se derulează la nivelul școlilor gimnaziale 
din fiecare comună membra in unul din cele patru GAL-uri partenere. Fiecare dosar de 
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înscriere conținând documentele enumerate mai sus va fi analizat de o Comisie 
formată din 3 persoane: directorul școlii, 1 cadru didactic nominalizat și 1 reprezentant 
al GAL.  

 
Selecţia participanților la tabere se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi 
nediscriminării și fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe 
criterii de rasă, naționalitate,  etnie,  limbă,  religie,  categorie  socială,  convingeri,  gen,  
vârstă,  handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot 
conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.  
 
Criterii de selecție:  

1 Dosarul de înscriere este complet (conține toate documentele solicitate)  
- DA/NU  
 
(criteriu eliminatoriu) 

2 Dosarul este depus până  la termenul limită: 31 mai 2022, ora 13:00  
 
(criteriu eliminatoriu) 

3 Scrisoarea sub formă de compunere  
Barem de evaluare:  

1. Conține max. 3 pagini , este redactata de mână – 1 punct  
2. Pastreaza Regulile de alcătuire a unei compuneri (introducere, 

cuprins, incheiere) – 2 puncte  
3. Prezentarea motivelor  - max. 5 puncte  

Nuantat si adecvat –5 puncte  
Schematic – 2,5 puncte 
Incercare de motivare – 1 punct  

4. Ortografie si punctuație – 1 punct  
5. Corectitudine gramaticală – 0,5 puncte  
6. Respectare paragrafe – 0,5 puncte  

Notă:  în cazul în care există suspiciuni privind crearea de condiții artificiale (ex. aspecte 
care sa indice ca scrisoarea este redactată de alte persoane decît copilul care dorește să 
se înscrie la tabără) , dosarul respectiv nu va intra în procesul de evaluare  
 
Rezultatele procesului de selecție – afișarea rezultatelor se va face de către fiecare 
școală  în termen de max. 5 zile lucrătoare după data limită pentru depunerea 
dosarelor.  
 
Pe lângă lista cu copiii titulari selectați pentru tabără, fiecare școală va întocmi o  listă de 
rezervă care conține un număr egal cu cel al tituarilor. În cazul în care unul din copiii 
titulari renunță (Cererea de renunțare se depune în scris) , lista titularilor va fi 
completată, cu copii  din lista de rezervă, în ordine descrescătoare de pe listă.  
 

În cazul în care, în teritoriul aceluiași GAL, există școli care nu au selectat elevi  ori  au 
selectat parțial numărul de elevi pentru participarea la tabere, completarea listei finale  
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de participanți la nivel de GAL se va face prin tragere la sorți cu numele tuturor copiilor 
din listele de rezervă întocmite de celelalte școli din GAL-ul respectiv.  

 
 
 
În vederea derulării cu succes a procesului de înscriere și selecție a participanților la 
tabere vor fi parcurse următoarele etape: 

- postare afiș, anunț și Regulament de înscriere  privind organizarea taberelor pe 
website-ul  proiectului (www.silvi-cultural.ro ) si pe 
https://www.facebook.com/MuzeuSilviCultural  

- afișe postate la sediile primăriilor/școlilor din GAL-urile partenere 
- Primirea si selectia dosarelor de către școli, în colaborare cu GAL  
- Publicarea listelor cu rezultate – la avizerul școlii și pe site-ul proiectului Muzeu 

SilviCULTURAL: www.silvi-cultural.ro  
 
Selectarea cadrelor didactice – 2/GAL care vor insoți elevii în tabere se va face in urma 
solicitarilor transmise in scris catre GAL-ul din care fac parte, prin email, pe principiul 
,,primul venit-primul servit”. Cadrele didactice inscrise vor completa ulterior, prin grija 
responsabilului de proiect din cadrul fiecarui GAL, urmatoarele documente:  

- Declarația Angajament privind participarea la activitățile proiectului  
- Fișa cu date de contact  
- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
Important: toate persoanele înscrise la activitățile proiectului trebuie să aibă domiciliul 
sau rezidența, obligatoriu, în una din comunele membre din GAL-urile partenere!  
 
Adresele de email la care se vor transmite solicitarile:  
 
GAL Dealurile Tarnavelor: office@tarnava-mare.ro  
GAL Lider Cluj: contact@gallidercluj.ro  
GAL Ținutul Zimbrilor: office@gal-tinutulzimbrilor.ro  
GAL Prietenia Mures-Harghita: gal.mures.harghita@gmail.com  

  
 
 
ANEXE 
 
Anexa 1 – Fișa de înscriere  
 
Anexa 2 – Angajament  
 
Anexa 3 - Acord de prelucrare date cu caracter personal. 
  

http://www.silvi-cultural.ro/
https://www.facebook.com/MuzeuSilviCultural
http://www.silvi-cultural.ro/
mailto:office@tarnava-mare.ro
mailto:contact@gallidercluj.ro
mailto:office@gal-tinutulzimbrilor.ro
mailto:gal.mures.harghita@gmail.com
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ANEXA 1  

Fișa de înscriere 
 
Nume/Prenume copil :  

Data naşterii:  

Școala:  

Adresa:  

E-mail:  

Telefon:  

Probleme de sănătate:  

Alergii:  

Preocupări extraşcolare: 

Aptitudini speciale: 

Hobby-uri: 

 

Doresc să înscriu copilul  la tabăra de ,,educație despre natură, în natură”  din perioada:  

 09-15 august 2022 

 22-28 august 2022  

 

Nume si Prenume ....................................... 

Data..................................................... 

Semnătura......................................... 
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ANEXA 2  

 
Declarație angajament  

 
 

Subsemnatul/a ................................................în calitate de părinte/tutore  al 

elevului/elevei ........................................................................................................inscris/a 

la Școala Gimnaziala din loc. ...................................., jud. ....................................in clasa a 

........................., prin prezenta îmi iau Angajamentul că, în situația în care copilul va fi 

selectat pentru a participa la ,,tabăra de educație despre natură, în natură”, organizată  

în cadrul proiectului ,,Muzeu SilviCULTURAL” , voi prezenta avizul medical eliberat cu 

maxim 48 de ore înainte de a ajunge copilul îm tabără.  

 

                       Data                                                                                            Semnătura  
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ANEXA 3  

Acord de prelucrare date cu caracter personal 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................,cu domiciliul 

în........................................................................................................................... având CNP 

..................................................................în calitate de părinte al copilului 

................................................ participant/a la procedura de înscriere pentru taberele de 

educație despre natură, în natură din cadrul proiectului  ,,Muzeu SilviCULTURAL”, prin 

prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform 

prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către 

GAL..........................................  

 

 

Data: Semnătura: 
 

 


