
 
 
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

Data de înființare: 21.08.2013; CUI 32379442  ;  

Sediul social al solicitantului: str. Stefan cel Mare , comuna Vanatori Neamt, sat Lunca, jud.Neamt, cod postal 

617500, tel. 0754018140, www.gal-tinutulzimbrilor.ro ; email:office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

Nr.18/02.06.2021 

ANUNȚ INTENȚIE  

Asociația Grup de Actiune Locală Ținutul Zimbrilor cu sediul în comuna Vânători-

Neamț, sat Lunca, judetul Neamț,  CUI 32379442, reprezentată legal prin președinte, Nica 

Vasile, intenționează să achiziționeze servicii de animare a teritoriului GAL Ținutul 

Zimbrilor în vederea promovării și/sau conștientizării proiectului necesare pentru 

desfășurarea proiectului cu titlul „Muzeu SilviCULTURAL” finanțat prin PNDR  sM 19.3 

componenta B care să  cuprindă: desfășurarea de activități de animare pentru workshopul de 

început proiect, identificarea grupului țintă pentru instruirea teoretică și practică ghizi, 

identificarea grupului țintă pentru workshopul tematic, identificarea grupului țintă pentru 

desfășurarea celor două tabere de educație despre natură, în natură și realizarea activităților 

de animare pentru workshopul rezultate proiect.  

 Servicii de animare a teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor în vederea promovării și/sau 

conștientizării proiectului 

Nr. 

crt 

Servicii prestate Număr 

activități de 

animare  

Cost estimat 

total pe 

activitate, fără 

TVA-lei 

1 Activități de animare workshop proiect 11 3.909,244 

2 Activități de animare instruire teoretică 

și practică ghizi 

11 3.909,244 

3 Activități de animare workshop tematic 11 3.909,244 

4 Activități de animare tabere de educație 

despre natură, în natură 

11 3.909,244 

5 Activități de animare workshop rezultate 

proiect 

11 3.909,24 

Total  19.546,22 

 Categoria contract : Servicii  

 Codul de clasificare CPV : 79952000-2(Rev.2) 

 Valoarea  achizitiei: 19.546,22 LEI 

 Procedura de achizitie conform legii : Achiziție directă  potrivit art. 7, alin 5,  din Legea 

98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV menționat mai sus pe SICAP și   

trimițând o informare sau ofertă către Asociația GAL Ținutul Zimbrilor la adresa de email 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro până pe data de 07.06.2021 

 

Întocmit, 

Manager  

Cătonoiu Sebastian 
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