
Muzeu SilviCULTURAL

sM 19.3 Implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune 
locală-componenta B

Contract finanțare nr. C1930B140I01912900033

Perioadă implementare: 15.03.2021-15.11.2022

Parteneri proiect: 

• GAL Dealurile Târnavelor-lider de parteneriat

• GAL Lider Cluj

• GAL Prietenia Mureș-Harghita

Buget GAL Ținutul Zimbrilor: 44.256,73 euro/215.455,03 lei



Activități proiect Muzeu SilviCULTURAL

A1 Realizarea aplicației interactive Muzeu SilviCULTURAL 

1.1 Animare, recrutare și selecție  grup țintă

1.2 Selectare elemente de patrimoniu natural ce vor fi încarcate în 
aplicație și elaborarea materialelor de interpretare asociate 

elementelor de patrimoniu natural

1.3 Crearea, operaționalizarea și lansarea aplicației interactive



A2 Desfășurarea de activități de educație despre natură, în natură

2.1 Achiziție materiale didactice și consumabile pentru educație despre 
natură, în natură 

2.2 Organizare tabere de educație despre natură, în natură

2.3 Atitudine SilviCULTURALĂ

A3 Dezvoltarea de mecanisme de interpretare a patrimoniului natural 
local

3.1 Instruire ghizi locali

3.2 Organizarea workshop tematic cu durata de 3 zile



A4 Informare și promovare privind obiectivele, activitățile și 
rezultatele proiectului de cooperare

4.1 Realizarea materialelor de informare și promovare

4.2 Provocări SilviCulturale

4.3 Caravana de promovare a rezultatelor proiectului

A5 Management și achiziții



Activități realizate în intervalul 15.03.2021-30.11.2021
1.1. Animare, recrutare și selecție grup țintă

Au fost realizate 11 activități de animare workshop proiect, câte o întâlnire în fiecare UAT componentă 
GAL ce s-au desfășurat în perioada 05.07.2021-16.07.2021

Au fost realizate 11 activități de animare instruire teoretică și practică ghizi, câte o întâlnire în fiecare UAT 
componentă GAL pentru selectarea din teritoriu a trei persoane care vor participa la activitățile de 

instruire ghizi locali ce s-au defășurat în perioada 19.07.2021-30.07.2021

1.2 Selectarea elementelor de patrimoniu natural identificate ce vor fi încărcate în aplicație ca tururi 
virtuale

Au fost identificate și selectate elemente de patrimoniu natural pentru crearea celor 5 tururi virtuale:

1. Pe urmele zimbrului

2. Monumentul Eroilor-Dealul Bobeuca-Mănăstirea Sfânta Cruce

3. Poiana liniștii-Izvor Puturosu-Poiana Raiului-Mănăstirea Neamț

4. Mănăstirea Secu-Mănăstirea Sihăstria-peștera Sf. Teodora-Mănăstirea Sihla-Mănăstirea Agapia 
Veche-Mănăstirea Agapia Nouă-Pădurea de Argint-Mănăstirea Văratec

5. Mănăstirea Horaița-Izvorul Tămăduirii-Mănăstirea Horăicioara



1.3 Crearea, operaționalizarea și lansarea aplicației interactive 

A fost creat site-ul  www.silvi-cultural.ro în care au fost încărcate cele 5 tururi virtuale identificate în 
cadrul subactivității 1.2.

http://www.silvi-cultural.ro/


Activități realizate în intervalul 15.03.2021-30.11.2021
1.3 Crearea, operaționalizarea și lansarea aplicației interactive 



3.1 Instruire ghizi locali profilați pe floră și faună

În perioada 9-11 august s-a desfășurat în localitatea Saschiz, pe teritoriul GAL Dealurile Târnavelor, 
instruirea teoretică comună pentru ghizi locali la care au participat toți cei 12 ghizi din cele 4 GAL-uri 

partenere

Lector: Tiberiu Hartel 



3.1 Instruire ghizi locali profilați pe floră și faună

În perioada 4-6 noiembrie s-a desfășurat în localitatea Vânători-Neamț instruirea practică pentru ghizii 
locali la care au participat cei 3 ghizi din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor

Lector: Bogdan Tomozii



4.1 Realizarea materialelor de informare și promovare 

Au fost realizate și postate 12 afișe de promovare proiect, 1 roll-up, 50 de mape și s-a elaborat și transmis 
către mass media  un comunicat de presă început proiect. 

5. Management și achiziții 

S-a realizat modificarea contractului de finanțare, s-a încheiat contractul individual de muncă pentru 
responsabilul de proiect/managerul de proiect, s-a întocmit Programul achizițiilor și s-au realizat 

achizițiile conform planificării, s-a semnat Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare, s-a depus 
Raportul intermediar nr. 1 și a fost primită nota de avizare a acestuia și s-a depus Dosarul Cerere de plată 

nr. 1 și a fost rambursată integral suma solicitată.

Activități programate pentru perioada următoare:

Depunerea Raportului intermediar nr. 2

Depunerea Cererii de plată nr. 2


