
 
 
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. 47/16.06.2021 

 

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 selectare elemente de patrimoniu necesare pentru desfășurarea activităților proiectului cu titlul 

„Muzeu SilviCULTURAL” finanțat prin PNDR  sM 19.3 componenta B care să  cuprindă: 

Nr. 

crt 

Denumire activitate Nr. de zile 

alocate/activitate 

Cost maxim 

/activitate 

Lei, fără TVA 

Specificații 

1.  Selectarea elementelor de 

patrimoniu din teritoriul 

GAL Ținutul Zimbrilor 

care vor fi încărcate în 

aplicația 3D Muzeu 

SilviCULTURAL 

 

10 5.160,40 Identificarea elementelor de 

patrimoniu pentru crearea celor 5 

tururi virtuale  

-Pe urmele zimbrului -10 puncte 

-Monument Eroi Dealul Bobeuca – 

Mănăstirea Sf. Cruce - 2 puncte 

-Poiana linistii - Izvor Puturosu-

Poiana Raiului –Mănăstirea Neamț - 

4 puncte 

-Mănăstirea Secu- Mănăstirea 

Sihăstria- pestera Sf Teodora - 

Mănăstirea Sihla - Mănăstirea 

Agapia Veche - Mănăstirea Agapia 

Noua - Padurea de Argint - 

Mănăstirea Văratec - 11 puncte 

-Mănăstirea Horaița –Izvorul 

Tămăduirii -Mănăstirea Horăicioara 

- 3 puncte 

2 Desfășurarea de activități 

de educație despre natură, 

în natură 

 

7 6.192,48 Realizarea materialelor pentru 

broșura de prezentare, suportul 

teoretic pentru activitățile în tabăra 

organizată în Teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor și desfăsurarea activităților 

de educație despre natură, în natură 

pe parcursul celor 5 zile de tabără, 

unde se vor prezenta 5 teme:  

 Pe urmele animalelor sălbatice  

 Poveștile pădurii  

 Mici, dar importanți!  

 Universul plantelor  

 Sa păstrăm Natura verde si 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
 

curată!  

3. Instruire practică ghizi 

fără certificare ANC 

 

6 3.096,23 Furnizarea serviciilor de instruire 

practică pentru 3 persoane pe 

parcursul a trei zile de instruire și 

elaborarea materialelor de 

pregătire tematici( fără certificare 

ANC, ghizi locali profilați pe 

floră și faună).  

 

 Categoria contract : Servicii  

 Codul de clasificare CPV : 79311000-7 Servicii de studii     

 Valoarea  achizitiei: 14.449,11 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 cod CPV: 80500000-9 Servicii de instruire și 79311000-7  

Servicii de studii  și trimițând o informare sau ofertă  către Asociația GAL Ținutul Zimbrilor la adresa de 

email office@gal-tinutulzimbrilor.ro până pe data de 22.06.2021. 

 

 

Manager proiect 

Sebastian CĂTONOIU  
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