
REGULAMENT 
 
Gala Societății Civile a Țării Făgărașului este născută din dorința de a aduce împreună tot binele 
care se întâmplă în Țara Făgărașului, de a-i aduce recunoștință și apreciere. 
 
Cine poate fi nominalizat 
 
Firmele, organizațiile non-profit, grupurile de inițiativă sau persoanele fizice care: 

• au desfășurat programe de implicare în comunitate în perioada propusă pentru 
nominalizări, anume octombrie 2019 – 30 septembrie 2022; 

• au oferit donații sau sponsorizări financiare sau materiale; 
• au avut o contribuție individuală remarcabilă prin mobilizarea altor oameni, instituții și 

resurse, s-au remarcat ca lideri în campanii de atragere de fonduri, voluntariat sau implicare 
socială; 

• au desfășurat programe de strângere de fonduri în beneficiul unei organizaţii sau cauze din 
Țara Făgărașului. 

 
Categorii de nominalizări 
 
Premiul Voluntarul implicat 
 
Voluntarii oferă darurile cele mai prețioase – timpul lor personal, eforturile susținute, pasiunea și 
devotamentul lor, deoarece prin implicarea lor, întreaga comunitate are de câștigat. 
Prin acest eveniment dorim să oferim o binemeritată recunoaștere publică acelei persoane care 
dăruiește în mod constant din timpul, cunoștințele, energia și abilitățile ei pentru a se implica în 
acțiuni de voluntariat în comunitatea Țării Făgărașului. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/BRGqwVKiVtxDmY9C7  
 

Premiul Tineri de Bine 
În această categorie pot fi înscrise proiecte sau inițiative gândite și implementate de tineri cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 25 de ani. Acestea trebuie să demonstreze implicarea civică a tinerilor prin 
acțiuni dedicate oricărui tip de beneficiar și din orice sferă de interes. 
Exemple de zone de acțiune: protecția mediului, educație, soluții tehnologice, artă, cultură, 
comportament civic, voluntariat, ajutorare a unor grupuri vulnerabile, lobby & advocacy și altele. 
 
Participanții în această secțiune pot fi grupuri de initiațivă (ex: un grup de tineri care se organizează 
pentru a face o acțiune sau care s-au implicat în proiectele unor organizații locale aducând o 
contribuție semnificativă în implementarea acestora) sau persoane fizice (un singur tânăr / tânără 
care face o acțiune civică).  
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/PsrQdfc9YyiX7pSu8  
 
 



Premiul Din pasiune pentru… 
La această secțiune vă invităm să nominalizați acea persoană care își desfășoară activitatea cu 
maximum de profesionalism, indiferent de domeniul în care activează (sănătate, educație, asistență 
socială, sport, antreprenoriat, mediu, cultură și arte etc.), care prin pasiunea ei a reușit să obțină 
rezultate foarte bune, devenind, în același timp, un model de viață pentru cei din jur.  
Prin această categorie ne dorim să premiem oamenii care au adus o schimbare pozitivă, au adus 
un plus în acele arii pe care cu toții ne dorim să le vedem dezvoltate la cele mai înalte standarde. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/svmUPWYs9xyZBUkE6  
 

Premiul Compania (mare) implicată 
La această categorie se încadrează companiile (mari) ce investesc în proiectele sau programele din 
Țara Făgărașului, care au dovedit un efort depus în alocarea de resurse prin parteneriate cu 
organizații non-guvernamentale locale și care își implică angajații în proiecte și activități 
desfășurate împreună cu acestea, schimbând imaginea comunității din care fac parte. De cele mai 
multe ori, inițiativele/proiectele ONG-urilor sau grupurilor de inițiativă nu ar prinde viață fără 
susținerea companiilor/firmelor.  
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/Wkko1jkKfrYLXrJN9  
 
 
Premiul Compania (mică) implicată 
La această categorie se încadrează companiile (mici) ce investesc în proiectele sau programele din 
Țara Făgărașului, care au dovedit un efort depus în alocarea de resurse prin parteneriate cu 
organizații non-guvernamentale locale și care își implică angajații în proiecte și activități 
desfășurate împreună cu acestea, schimbând imaginea comunității din care fac parte. De cele mai 
multe ori, inițiativele/proiectele ONG-urilor sau grupurilor de inițiativă nu ar prinde viață fără 
susținerea companiilor/firmelor.  
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/PEm2CEPCS492qbSE7 
 
 
Premiul Liderul care schimbă lumea 
La această secțiune se încadrează acele persoane care prin viziune, pasiune, crez și dedicare au 
reușit să mobilizeze, să îndrume și să inspire tineri și oameni să schimbe comunități, devenind 
adevărate modele de viață în comunitatea din care fac parte. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/jweqcH2Te7hd655p7  
 
 
 
 



Premiul Echipa anului 
La această categorie se încadrează grupuri de inițiativă (fie ele mai mari sau mai mici) formate din 
oameni care împreună au gândit și implementat proiecte și au găsit soluții pentru probleme din 
comunitate. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/XpfkZjai3hqSvQMV6  
 
 
Premiul Promotor al artei, culturii și tradițiilor în Țara Făgărașului 
Categoria aceasta are ca scop nominalizarea tuturor organizațiilor non-profit, a grupurilor de 
inițiativă și a oamenilor care s-au axat pe promovarea artei, culturii și tradițiilor și care merită 
aprecierea noastră pentru impactul activităților realizate. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/YtayRYKqPKBCY7Ze6  
 
 
Bunătatea care schimbă lumea 
Se încadrează la această categorie acele persoane fizice din comunitatea Țării Făgărașului care, 
de-a lungul timpului, au ales să doneze (fie sume de bani, efort, timp, experiență, etc.) cauzelor / 
proiectelor în care au crezut și pe care le-au sprijinit constant. Ei sunt acei oameni care au înțeles 
că o implicare activă și pe termen lung aduce o schimbare în bine a comunității, iar ei merită 
recunoștința noastră, a tuturor. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/ZRfuybtoM8Et457j6   

 
Impact în comunitate 
Această categorie se adresează în special organizațiilor non-profit (mari sau mici) care au produs 
un impact major și vizibil în comunitatea din care fac parte, prin proiectele pe care le-au coordonat, 
prin evenimentele pe care le-au organizat sau prin campaniile pe care le-au derulat. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/jnjNnrHXKNrf6iTw8  

 
Premiul pentru Incluziune Socială 
În această secțiune pot fi înscrise proiecte care au ca scop și rezultate incluziunea socială: în piața 
muncii, prin oferirea de servicii profesionale, de incluziune școlară, realizate pentru bătrâni, tineri 
și persoane cu dizabilități intelectuale / psihice / fizice și alte grupuri vulnerabile. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/ybK9cvAFuDtXzxDF7  
 
 



Promotor al excelenței în educație 
Categoria aceasta are ca scop nominalizarea organizațiilor non-profit, a grupurilor de inițiativă sau 
a oamenilor care s-au axat pe promovarea excelenței în domeniul educației, prin proiecte 
inovatoare, prin promovarea valorilor autentice și a meritocrației. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/7ZHrFRWNnh6gZyqs5  
 
 
Promotor al mediului natural 
Proiectele de mediu sunt cele care ne fac să ne dorim o comunitate mai curată, mai conștientă de 
importanța protecției acestuia, indiferent dacă sunt proiecte de plantare, ecologizare, educație  sau 
pur și simplu de conștientizare a importanței protejării mediului înconjurător. Această categorie 
este dedicată persoanelor / organizațiilor / proiectelor care au dezvoltat astfel de inițiative în Țara 
Făgărașului. 
 
Nominalizează, te rugăm, aici: 
https://forms.gle/x86f9kXjMcuT2RQv9  
 
 
Premiul Special al Juriului 
În această secțiune pot fi încadrate toate proiectele înscrise în cadrul Galei Societății Civile, în 
toate categoriile mai sus menționate, care reflectă originalitate în soluțiile propuse la problemele 
și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului. 
 
! Originalitatea este dată de modul în care proiectul se diferențiază de alte intervenții, ca model 
și ca soluție socială sau educațională, aducând un plus de valoare. 
 

Cum se fac nominalizările 
Înscrierea proiectelor se face exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului 
de înscriere. Acesta poate fi accesat pe website-ul: www.galacomunitatii.fundatiactf.ro la 
secțiunea Nominalizează, doar în perioada dedicată înscrierilor. 
Vă încurajăm să ne povestiți, într-unul dintre formularele pe care îl considerați adecvat, propria 
inițiativă și activitate de mobilizare de resurse pentru schimbări în bine în comunitate, 
AUTONOMINALIZĂRILE având aceeași valoare în fața juriului ca nominalizările înscrise de 
alte persoane. 
 
Prin înscrierea / nominalizarea unui proiect, participanții sunt de acord că: 

• programul nominalizat s-a derulat respectând condițiile legale și în perioada menționată 
(octombrie 2019 – 30 septembrie 2022) 

• decizia comitetului de selecție cu privire la nominalizările acceptate și premiate este finală 
și fără posibilitate de apel. În cazul în care un membru al comitetului de selecție este într-
un conflict de interese, acesta nu este implicat în decizia asupra respectivului proiect. 

• participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în 
care pot înscrie proiectele. Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba încadrarea 



nominalizărilor primite la alte categorii, pentru a asigura o cât mai bună reflectare a valorii 
aplicațiilor. 

 
La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi 
care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata 
neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din 
formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs 
sau retragerea distincțiilor primite. 
Acceptarea / aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a 
formularului de înscriere, va fi confirmată de echipa de organizare a Galei Societății Civile a Țării 
Făgărașului prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) către persoana care face 
nominalizarea în cel mult două zile lucrătoare. 
 
NU POT DEPUNE NOMINALIZĂRI sau NU POT FI NOMINALIZATE  
 

• persoanele sau organizațiile aflate în conflict de interese, așa cum este el definit mai jos 
• proiectele sau programele care au ca inițiator principal un partid politic 
• aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice 

și/sau care au încălcat legea statului român 
• proiectele care finanțează partide politice 

 
Sunt încurajate nominalizările unor companii, programe sau persoane fizice făcute de orice terță 
parte, cu condiția ca aceasta să nu fie un partid politic sau o persoană cu funcții politice. 
 
Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație care are în board, în echipa de 
conducere, un membru al juriului, sau care a fost înființată de un membru al juriului, înscrie în 
concurs un proiect la una dintre secțiunile jurizate direct de membrul respectiv. 
Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau 
a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (fie și ca voluntar) are obligația de a se abține 
de la votarea propriilor proiecte. 

  
Când? 
Nominalizările pot fi înscrise prin completarea formularului de înscriere / nominalizare aferent 
categoriei specifice, până la data de 4 Noiembrie 2022, ora 23:59. 
Orice nominalizări înscrise ulterior nu vor fi luate în considerare decât în condițiile unui anunț din 
partea organizatorilor Galei legat de prelungirea datei de aplicare. 
 
Termeni folosiți 
 
În contextul procesului de nominalizare și de selecție al Galei Societății Civile a Țării Făgărașului, 
termenii folosiți au următoarele înțelesuri: 
 
 

• Implicarea în comunitate a companiilor = efortul investit de companie, în parteneriat cu 
sectorul public și nonprofit, în comunitățile locale, pentru a crea condiții sănătoase și 
favorabile pentru continuarea operațiunilor firmei. Urmărește atât beneficiul comunității, 



cât și obiectivele de afaceri ale firmei. Combină susținerea financiară cu talentul, abilitățile, 
energia și entuziasmul angajaților, managerilor, furnizorilor, clienților și ale altora, donații 
sub formă materială, transferul de abilități, experiență și acces la rețelele și contactele 
firmei. 

 
 

• Donator (donator individual) = persoană care oferă o sumă de bani, bunuri sau servicii 
unei organizații non-profit fără a cere un beneficiu material în schimb. 

 
 

• Organizații non-profit = organizații non-guvernamentale de tipul asociațiilor sau 
fundațiilor sau instituții publice de tipul școlilor, spitalelor, muzeelor, căminelor de copii 
etc. implicate în rezolvarea unor probleme ale comunității. 

 

Confidențialitate 
 
Prin înscrierea unei nominalizări la Gala Țării Făgărașului, vă dați acordul implicit pentru ca 
Fundația Comunitară Țara Făgărașului să folosească informațiile oferite în formularul de înscriere, 
cu scopul promovării Galei. 
 

Jurizarea 
  
Proiectele vor fi jurizate de reprezentanți ai societății civile și ai sectorului non-guvernamental, 
manageri din diverse domenii de activitate, antreprenori etc. 
Votul juriului va conta în proporție de 100%. Acesta va evalua și nota proiectele din cadrul fiecărei 
secțiuni, stabilindu-se astfel ierarhia categoriilor și a premiilor din cadrul acestora. 

  
Metodologie jurizare 
  
Aplicațiile depuse până în data de 4 Noiembrie 2019, ora 23:59 urmează să intre în jurizarea finală. 
Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la fiecare criteriu. 
  
Fiecare vot va fi acordat în funcție de: 

• Relevanță = gradul în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme 
identificate în comunitate. Obiectivele proiectului oferă răspunsuri și soluții 
nevoilor identificate? 

• Eficacitate = gradul în care proiectul și-a atins obiectivele. Obiectivele și 
rezultatele proiectului trebuie să fie SMART (Specific, Măsurabil, Accesibil, 
Relevant, încadrat în Timp), atinse și îndeplinite. 

• Coerență = corespondența dintre: nevoi identificate – obiective – activități – 
resurse – rezultate. 

• Impact = rezultatele unui proiect, schimbările generate pe termen mediu sau lung, 
efectele pozitive pe care le-a adus. Ce schimbări au fost generate de activitățile 
proiectului, ce este diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor 
factori? 



Drepturi și obligații  
  
Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului:  

• numele participanților; 
• informații din formularele de înscriere; 
• fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor. 

 
Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele 
de înscriere. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților. 


