
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală” 

Localizarea proiectului : str. 
Principală nr.358, sat Șinca Nouă 
Comuna Șinca Nouă , cod poștal 

507210, județ Brașov 

Perioada de programare    

2014-2020 

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305 :art. 20, alin.1, 

punctul  f) 

Domeniul de intervenție  6B 

Valoarea finanțării nerambursabile  

 53.554,2 euro 

Valoarea contribuției private   

0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  conform contract de 
finanțare 22.05.2019 -22.05.2021 

Beneficiarul proiectului  

COMUNA ȘINCA NOUĂ 

 

Date de contact  

tel 0268/228721  fax 0268/228698 

e-mail 
primariasincanoua@yahoo.com 

 

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•ACHIZIȚIE COSTUME POPULARE PENTRU 
ANSAMBLUL FOLCLORIC ȘINCA NOUĂ 

Denumirea 
proiectului 

• Tema proiectului este aceea de a achiziționa 
costume populare pentru ansamblul folcloric 
„Șinca Nouă”. Prin investiția propusă prin 
proiect, respectiv dotarea cu costume pupulare, 
vom putea contribui la  promovarea artei 
spectacolului popular, a portului popular din 
zona noastră cât și din alte zone folclorice ale 
României. Este evident că prin această achiziție 
vom asigura sprijinirea patrimoniului cultural 
material. Totodată vom susține producția 
artistică și vom încuraja noua generație, tinerii, 
să invețe să joace și să poarte cu drag straiele 
populare realizând astfel și o creștere a 
nivelului de educație culturală. 

Descrierea 
proiectului  

• Pentru menținerea și extinderea posibilităților 
de exprimare a membrilor ansamblului 
folcloric Șinca Nouă vor fi achiziționate 
elemente de costume populare specifice 
dansului popular din zonele Sibiu, Maramureș 
și Banat. 

• Sprijinirea patrimoniului cultural material 

Obiective 

•  Achiziția de costume populare :                      
a) Costum popular zona Valea Hârtibaciului-
jud Sibiu - bărbați și fete 16 bucăți ;                  
b) Costum popular zona Codru - jud 
Maramureș - bărbați și fete 15 bucăți ;            
c) Costum popular zona Banat-bărbați și fete 
10 bucăți . 

• Populație netă care beneficiază 1000 de 
persoane. 

Rezultate 

• Prin intermediul acestei finanțări am reușit 
să eliminăm una dintre cauzele majore ale 
situației extrem de dificile în care se află 
ansamblul folcloric „Șinca Nouă”. 

• Necesitatea unor alte finanțări în domeniul 
cultural. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 


