
ASOCIȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR

OBIECTIVUL PRINCIPAL PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLATARE LOCALĂ 

Crearea unui ecosistem economic în mediul rural, atât agricol, cât şi nonagricol

pentru o dezvoltare sănătoasă a întregului teritoriu GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR.





PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

1. SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE  FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE –SM 

19.4 

2. SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA –SM 19.2

3. MUZEU SilviCULTURAL – PROIECT DE COOPERARE – SM 19.3 B

4. SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE TERITORIUL 

GAL - ȚINUTUL ZIMBRILOR – POCU 5.2



Muzeu SilviCULTURAL
TABĂRA DE EDUCAȚIE DESPRE NATURĂ, 

ÎN NATURĂ

VÂNĂTORI-NEAMȚ

9-15 AUGUST 2022

www.silvi-cultural.ro

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


Proiect de cooperare interteritorială 

PNDR 2014-2020, Submăsura 19.3, comp. b) –

Implementarea acțiunilor de cooperare

Parteneri: 

 GAL Dealurile Târnavelor 

 GAL Lider Cluj 

 GAL Ținutul Zimbrilor 

 GAL Prietenia Mureș-Harghita 



De ce ,,Muzeu SilviCULTURAL”? 

- valori estetice și culturale esențiale pentru păstrarea identităţii

unei comunităţi

- legătură culturală profundă între păduri și localnici(de ex. 

meșteșugurile din lemn); 

- resurse economice/turistice ( poveștile arborilor, cunoscute de 

comunităţile locale, contribuie la crearea unor elemente culturale cu 

valoare universală),

- facilitarea reconectării comunităților cu resursele naturale locale, 

cu locuri tradițional recunoscute de comunități ca având valoare 

culturală prin poveștile lor, istorii, tradiții, îndeletniciri 

- promovarea potențialul turistic și al resurselor naturale - Muzeul 

SilviCultural = ,,pârghie” de promovare a teritoriilor GAL partenere 

printr-un instrument grafic, inovativ, care să ’’ademenească’’ și să 

ghideze vizitatorii



Grup țintă

Persoane din mediul rural din comunitățile partenere: 

- copii și tineri

- sectorul turistic local,

- ocoale silvice

- unități de învățământ

- ong-uri de mediu din teritoriile GAL

- s.a. factori interesați (vizitatori/turiști, mass-media, 

populația în ansamblul ei, administrațiile publice 

locale, etc.).



Activitatea 1 – Realizarea aplicației interactive Muzeu 

SilviCultural – TUR VIRTUAL 360 

https://silvi-cultural.ro/gal-tinutul-zimbrilor/



Activitatea 2: Desfășurarea activități 

de educație despre natură, în natură
 2.1. Achiziție materiale didactice si consumabile pentru

educație despre natură, în natură

Determinator plante și animale, Ghid pentru identificarea păsărilor, 

Enciclopedie audio păsări, Ghidul culegătorului de ciuperci, 

Stație meteo, Laborator analiză mediu portabil,  Microscop, Busolă, 

Binocluri, etc.

 2.2. Organizare tabere de educație despre natură, 

în natură (august 2022)

 Muntele Băișorii (jud. Cluj) 1-7 August 2022

 Vânători-Neamț (jud. Neamț) 9-15 August 2022

https://silvi-cultural.ro/tabere-de-educatie-despre-natura-in-natura/

 2.3. Atitudine SilviCULTURALĂ – acțiune de plantare 

(septembrie-octombrie 2022) – in colaborare cu Ocolul Silvic Sighișoara 

https://silvi-cultural.ro/tabere-de-educatie-despre-natura-in-natura/


Activitatea 3 - Dezvoltarea de mecanisme de 

interpretare a patrimoniului natural local
A 3.1. Instruire ghizi locali profilați 

pe floră și faună –teorie + practică 

- 9-11 august 2021 – Saschiz – instruirea teoretică

-4-6 noiembrie 2021 - Vânători-Neamț

- - instruirea practică 

A3.2. Organizare workshop tematic 

cu durata de 3 zile (18-20 mai 2022, 

Gurghiu) 

modalități de valorificare a resurselor naturale 

locale (ex. lemn-meșteșuguri, floră comestibilă, etc.), identificare și colectare floră 

spontană cu accent pe colectarea responsabilă



Activitatea 4. Informare și promovare privind 

obiectivele, activitățile și rezultatele 

proiectului de cooperare (1)
 A4.1 Realizare materiale de informare și promovare- tipărituri, video



Activitatea 4. Informare și promovare privind 

obiectivele, activitățile și rezultatele 

proiectului de cooperare (2)
 A4.2. Provocări SilviCULTURALE”

- concurs cu premii (rucsac, insigne) pentru localnici și pentru turiștii care ajung în 
teritoriile GAL pentru a descoperi/experimenta obiectivele de patrimoniu natural 
promovate prin aplicația interactivă. 

Etape:  

A) elaborarea unor materiale de tipul ,,nature check-list” în care copiii sau adulții, în 
drumeția lor prin pădure, trebuie să identifice elemente naturale (ex. stejar 
secular, un pârâu, ș.a.). Aceste check-list-uri sunt oferite în ,,puncte de intrare” 
relevante (ex. puncte de informare turistică, pensiuni, etc.), iar copiii, adulții sau 
familiile care reușesc să bifeze tot ce este pe listă, se întorc în punctul din care au 
pornit și primesc un premiu constând în insignă, sticker, jurnal. 

B) B) ,,Pașaportul SilviCULTURAL” al proiectului, oferit celor care vizitează obiective 
de patrimoniu promovate în aplicația interactivă din toate cele patru teritorii GAL 
partenere. Turiștii care reușesc să adune pe pașaport ștampilele personalizate din 
toate patru GAL-urile, vor primi ca premiu un rucsac personalizat cu însemnele de 
vizibilitate ale proiectului de cooperare. 



Activitatea 4. Informare și promovare privind 

obiectivele, activitățile și rezultatele 

proiectului de cooperare (3)
 A4.3 Caravana de promovare a rezultatelor proiectului

- câte un workshop comun de promovare în fiecare teritoriu, după o 

agendă comună, la care vor participa membrii echipelor de proiect. 

- La acest workshop vor rula testimonialele echipei de proiect, se va 

prezenta aplicația de tur virtual și rezultatele proiectului de cooperare.

- Fiecare GAL va invita la workshopul pe care-l găzduiește membrii 

grupului țintă + reprezentanți ocoale silvice, ong-uri, școli, agenții de 

turism, etc. din teritoriu, pentru a ne asigura că informația ajunge la 

cât mai mulți factori interesați ( minim 20 de participanți/workshop) 

-



Vă mulțumim pentru atenție! 

www.silvi-cultural.ro

https://www.facebook.com/MuzeuSilviCultural

Instagram: Muzeu SilviCULTURAL

http://www.silvi-cultural.ro/
https://www.facebook.com/MuzeuSilviCultural
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