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Fundaţia Diaspora 

Promovarea valorilor culturale prin cooperarea actorilor culturali locali 

– PROCULT – 

 

  

Cerere de finanţare micro-proiect 

 

 

1. Datele organizaţiei / instituţiei 

 

Numele organizaţiei / instituţiei: PROCULT 

Domeniul principal de activitate:  

Promovarea valorilor culturale prin cooperarea actorilor culturali locali 

Cod poştal: 300593 Localitatea: Timişoara 

Strada: Putna 

Nr.: 7 Judeţul: Timiş 

Telefon/fax: - 

E-mail: - 

Pagină web:  

 

2. Datele proiectului 

 

Titlul: Excursie culturală 

Durata: 5 zile, vara 

Locaţia: Timişoara-Buziaş-Lugoj-Reşiţa-Văliug-Caransebeş-

Herculane 

Nr. participanţilor: 15 adolescenţi + 3 conducători 

Bugetul total al 

proiectului: 
 

Finanţarea solicitată:  

3. Datele coordonatorului (vă rugăm să anexaţi CV-ul) 

Numele şi prenumele:  

Ocupaţia: 

Rolul îndeplinit în cadrul organizaţiei / instituţiei:  

Cod poştal:  Localitatea: 

Strada:  

Nr.:  Judeţul: 

Telefon/fax:  

E-mail: 
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4. Scurtă descriere a programului (max. 10 rânduri  – rezumatul obiectivelor, 

grupului ţintă şi a activităţilor) 

Această excursie culturală se desfăşoară pe o perioadă de 5 zile pe timp de vară,  în 

diferitele oraşe din Banat. Grupul ţintă sunt 15 adolescenţi cărora vrem să le aducem la 

cunoştinţă importantele atracţii culturale din oraşele vizitate. Elevii vor fi însoţiţi de 3 

conducători: dirigintele, medicul şi directorul şcolii. 

Pe timpul excursiei, adolescenţii vor primi dotarea corespunzătoare şi vor fi înzestraţii 

de către conducători cu multe informaţii importante care le vor fi utile şi în viitor. 

 

 

 

 

5. Descrierea detaliată a proiectului (prezentaţi datele cerute într-o singură pagină) 

Care sunt obiectivele proiectului?  

Descrieţi grupul ţintă!  

Cine sunt beneficiarii implicaţi direct şi indirect?  

La ce nevoi răspunde programul?  

Ce schimbări se vor genera prin implementarea lui? 

 

Prin acest proiect, obiectivul nostru este să le aducem la cunoştinţă adolescenţilor 

acele atracţii culturale din oraşele noastre, cărora nu le dau importanţă şi probabil 

nici nu le cunosc. Cei 15 adolescenţi sunt elevi din liceu, clasele XI-XII. Au fost aleşi 

liceeni din clasele mai mari, deoarece,mai apoi, ei să le transmită colegilor lor 

cunoştinţele acumulate pe perioada excursiei. Cei 15 au fost aleşi pe baza unor 

testări ai cunoştinţelor lor istorice. Elevii cu cel mai mare punctaj au fost premiaţi cu 

această excursie.  

Beneficiarii implicaţi direct sunt cei 15 adolescenţi,care vor acumula noi cunoştinţe, 

cei indirecţi sunt elevii care vor obţine informaţiile transmise de ei.  

Prin implementarea acestui proiect apar multe schimbări. O foarte importantă 

schimbare va fi faptul că, prin aceşti adolescenţi,care sunt interesaţi de atracţiile 

culturale din oraşele lor, mulţi vor pune o mai mare importanţă pe punctele 

culturale pe care, până acum nu le-au considerat importante. O altă schimbare 

este şi faptul, că nu nu mai adolescenţii, dar şi locuitorii acestor oraşe vor pune o 

mai mare importanţă pe comorile pe care până acum probabil nici nu le-au 

descoperit. 

 

 

 

 

 

6. Descrierea detaliată a activităţilor şi rezultatelor (răspundeţi la următoarele 

întrebări într-o singură pagină) 

Descrieţi activităţile programului. (vă rugăm anexaţi programul detaliat) 

Prezentaţi rezultatele aşteptate 

Ce probleme se pot ivi dea-lungul implementării programului? Cum se pot 

rezolva? 
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Excursia culturală se desfăşoară pe o perioadă de 5 zile pe traseul Timişoara – Buziaş 

– Lugoj – Reşiţa – Văliug – Caransebeş – Herculane, pe timp de vara. Grupul ţintă 

sunt 15 adolescenţi însoţiţi de 3 conducători: diriginte, medic şi directorul şcolii. 

Prima zi, dimineaţa se prezintă Timişoara: Centrul Istoric, Muzeul Satului şi Muzeul 

Banatului. Prânzul şi cazarea se face la Pensiunea Solaris. Seara, elevii vor avea 

parte de o vizită la Operă. A doua zi este plecarea la Buziaş unde se vizitează 

Muzeul Etnografic şi Folcloric, Muzeul Staţiunii, Baza de Tratament. După prânzul din 

Grădina Bănăţeană este plecarea spre Lugoj unde se organizează o întâlnire cu 

scriitorii de la Revista Banatul. Seara se organizează o cină tradiţională la Hanul Ana 

Lugojana,meniul fiind clătite flambate iar cazarea se face la pensiune. A treia zi, 

dimineaţa se pleacă spre Reşiţa, unde pe elevi îi aşteaptă o vizită la Muzeul 

Banatului Montan, Muzeul de locomotive şi Centrul Civic cu fântâna cinetică. 

Prânzul se face la Restaurantul Consiliului Judeţean. După amiază se porneşte spre 

următoare staţie, la Văliug unde elevii vor face baie în Lae şi după aceea o 

excursie. Seara cina şi cazarea este la Pensiunea Văliug. A cincea zi, dimineaţa se 

vizitează întreaga staţiune, excursie la 7 Izvoare, la Peştere Haiducilor. După prânz 

elevii vor participa la Festivalul Internaţional de Folclor Herculane 2010. După festival 

plecarea spre Timişoara. 

Scopul nostru este ca aceşti elevi participanţi la excursie să acumuleze cunoştinţe 

importante şi folositoare pe care să le dea mai departe atât colegilor mai mici cât şi 

locuitorilor acestor oraşe.  

Problema care se poate ivi dealungul implementării proiectului este nevizitarea 

tuturor punctelor turistice stabilite din cauza timpului. Se poate rezolva prin faptul că 

se petrece mai puţin timp la unele staţiuni.  
 

  
 


