
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului”- LEADER GAL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achiziție scenă modulară
Denumirea 
proiectului

•Păstrarea valorilor este un instrument
puternic în vederea promovării identității
comunitare al zonei , iar Asociația Culturală
Ritmuri Zărăndene este un pion important în
acest demers. Prin proiect s-a achiziționat o
scenă mobilă asigurând infrastructura de bază
a asociației astfel încât aceasta să își poată
desfășura activitatea în condiții optime și
moderne, oferind programe culturale
tradiționale de calitate, astfel datorită bunului
achiziționat, asociația iși atinge unul din
obiective. respectiv de a susține și organiza
activități, evenimente și a contribui la
conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor
locale.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului vizează 
conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor 
locale în zona Țării Zarandului.

•Obiectivul specific al proiectului vizează 
creșterea capacității Asociației Culturale 
Ritmuri Zărăndene de a promova, mediatiza 
și conserva moștenirea rurală.

Obiective

• Achiziția unei scene reprezintă baza
materială pentru organizarea unor
evenimente culturale, cu un nivel calitativ
ridicat, în condiții adecvate și în mod
independent.

Rezultate

• Rolul asociațiilor culturale folclorice în viața
unor comunități rurale este incontestabil
atât în ceea ce privește diversificarea vieții
culturale de zi cu zi a localnicilor cât și în
ceea ce privește promovarea și conservarea
tradițiilor specifice ale zonei, de aceea
investițiile în cultură sunt investiții trainice.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Băița

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

Art. 20 Servicii de bază și 
reînoirea satelor în zonele 

rurale

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

67.950 lei/14.586,24 Euro

Valoarea contribuției 
private  

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului

8 luni 

Beneficiarul proiectului

Asociația Culturală ,,Ritmuri 
Zărăndene”

Date de contact :

E-mail:

dinisfelician@yahoo.com

Tel. : 0729 935 340


