
 

 

Către, 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” 

ANUNŢ DE LANSARE A PROIECTULUI  
 

 

 Asociaţia Harmony, Filiala, are plăcerea de a vă anunţa lansarea proiectului ”Valorile culturale din Sectorul 

5 – promovare, constienzare, valorificare”, care se va derula în perioada 1 august 2017 – 30 noiembrie 2017. 

 Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache” în domeniul Cultură, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 Obiectivul general al proiectului este: promovarea valorilor culturale din Sectorul 5 (patrimoniu, tradiție, 

istorie, artă, comunități culturale ș.a.m.d.) prin dezvoltarea unui program editorial amplu și publicarea materialelor în 

mediul on-line, realizându-se astfel o promovare durabilă și o creștere sustenabilă a vizbilității valorilor culturale 

locale, cu accent pe menținerea caracterului multicultural specific Sectorului 5 

 Valoarea totală a proiectului este de 135775 lei, din care: 

o fonduri solicitate din bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” 

(cuantumul finanţării solicitate) 122175 lei; 

o contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a proiectului 

13600 lei; 

o total buget proiect: 135775 lei (finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului). 

 Principalele activităţi care se vor derula în vederea atingerii obiectivului proiectului se vor desfăşura conform 

următorului program: 

 

 

Nr. Activitate Descrierea activităţii 
Loc de 

desfăşurare 
Durata 

Cost 

-lei- 

1. Coordonarea 

proiectului 

Activitatea cuprinde acțiunile 

necesare unei implementări 

eficiente și eficace a 

proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor și 

rezultatelor previzionate. În 

cadrul activității va fi 

elaborat un plan de acțiune al 

proiectului, vor avea loc 6 

întâlniri de lucru ale echipei, 

se vor derula acțiuni de 

monitorizare și evaluare a 

implementării și se va stabili 

programul editorial al 

proiectului, precum și 

programul expoziției și 

logistica necesară desfășurării 

evenimentului.  

București 

 

1 august 

2017 – 30 

noiembrie 

2017  

Costuri de hosting a 

website-ului – 1000 lei 

 

 

TOTAL: 1000 lei 

 

2. Comunicare și 

promovare 

Activitatea va cuprinde 

următoarele acțiuni: 

- realizarea unui plan de 

promovare a articolelor; 

- realizarea siglei proiectului, 

a sloganului și a identității 

vizuale necesare pentru 

materiale de promovare și 

comunicare; 

București 

 

1 august 

2017 – 30 

noiembrie 

2017 

Servicii de promovare (plan 

de promovare, siglă, slogan 

și identitate vizuală– 8.000 

lei 

+ 

Campanie promovare on-

line (facebook) – 4.000 lei 

= 

TOTAL: 12.000 lei 

ASOCIAȚIA HARMONY, 
FILIALA 
Str. Tineretului nr. 76, bl.121, 
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Călărași 



- acțiuni constante de 

promovare on-line 

(Facebook) a articolelor 

realizate în cadrul 

proiectului; 

- monitorizarea eficienței 

acțiunilor de comunicare și 

formarea grupului țintă de 

50.000 de membri ai 

publicului larg. 

3. Dezvoltarea 

programului 

editorial și a 

ghidului 

turistic- 

cultural 

Aceasta este activitatea de 

bază a proiectului care va 

conține următoarele acțiuni: 

- documentarea, realizarea și 

publicarea a 150 de articole 

în mediul online, iar 50 în 

ghidul turistic, menite să 

promoveze și să crească 

gradul de informare și de 

conștientizare despre valori 

culturale din Sectorul 5; 

- realizarea layout-ului și a 

DTP-ului pentru ghid; 

- realizarea a 1200 de 

fotografii ale subiectelor 

articolelor/ din ghid – parte 

din aceste fotografii va 

acompania articolele 

publicate on-line, parte va 

acompania fiecare obietiv 

descris în ghid și parte va fi 

transformată în 50 de vederi 

care vor face parte din ghid; 

- tipărirea a 500 de ghiduri; 

- distribuția ghidurilor – 50 

vor merge către Centrul 

Cultural și de Tineret „Ștefan 

Iordache”, iar 450 către 5 

agenții de turism.  

 

București, Sectorul 

5 

1 august 

2017 – 30 

noiembrie 

2017  

Realizarea a 150 de articole 

pentru website și 50 pentru 

ghid – 60.000 lei 

+ 

Realizare layout și DTP 

ghid – 10.000 lei 

+ 

Serviciu fotografic – 

predarea a 1200 de 

fotografii editate care să 

ilustreze valorile culturale 

ale Sectorului 5 – 24.000 

lei 

+ 

Tipărirea a 500 de ghiduri – 

20.000 lei 

 

= 

TOTAL: 114.000 lei 

4. Organizarea 

expoziției 

Această activitate va fi 

desfășurată în a doua parte a 

proiectului și va consta în 

următoarele acțiuni: 

- lanasare invitațiilor la 

eveniment către membri ai 

presei, reprezentanți ai 

organizațiilor și instituțiilor 

care activează în domeniul 

cultural, dar și către locuitori 

ai Sectorului 5 și ai 

Bucureștiului; 

- tipărirea a 50 de fotografii 

format A3; 

- amenajarea expoziției. 

București, Sectorul 

5 

1 

octombrie 

2017 – 30 

noiembrie 

2017 

Tipărirea a 50 de fotografii 

– 2500 lei 

+ 

Amenajarea expoziției – 

1250 lei 

+ 

Inchiriere sală expoziție – 

5000  

= 

TOTAL: 8750 lei 

 



  

 

Data: 14.07.2017 

Reprezentant legal: Popescu George Constantin     

Coordonator proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, la la solicitarea Asociației Harmony, Filiala.  

  

 

 

 


