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Având în vedere buna colaborare cu Complexului Muzeal de Științele Naturii “Răzvan Angheluță” 
grupul de sprijin organizat de instituția noastră a participat în luna august la vernisajul expoziției 
temporare, “Pe Culmile Carpaților” manifestare organizată în colaborare cu Muzeul Național de 
Istorie Naturală ”Grigore Antipa”. Această expoziție având scopul de a populariza bioregiunea 

montană și diversitatea ei specifică. 
 La fel ca și până acum participanții 
și-au manifestat interesul prin a 
răspunde pozitiv la această întâlnire 
dornici de cunoaştere, relaxare şi 
interacţionare. Alături de grupul creat 
s-a alăturat un nou membru, care  
datorită  dialogului, discuțiilor libere și 
bucuria de relaxare în aer liber, 
favorizat de vremea frumoasă a făcut 
ca acomodarea și integrarea noului 
membru în grup să se realizeze cu  
ușurință. 
Suntem la a doua întâlnire organizată 
în Grădina Botanică, acest fapt 

demonstrează că participanților le face o deosebită plăcere ca aceste întâlniri să se desfășoare în 
natură, dornici să evadeze în spații deschise. 
În cadrul expoziției sau putut vedea: lupul, ursul brun, cerbul carpatin, capra neagră, marmota, 
vulturul negru, râsul, chițcanul de munte. 
 
 

 
 
Expoziţia a fost completată cu partea de 
interactivitate, care a constat în jocuri educative 
ce au la bază tehnologii din domeniul IT (masa 
multi-touch, tablete), care au facilitat accesul 
participanților la cunoaştere prin contact 
nemijlocit şi prin implicarea tuturor simţurilor 
destinat tuturor vârstelor. 
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Cu ocazia vizitei au putut fi admirate și alte expoziții temporare  în cadrul Complexului  cum ar fi: 
AEROGALAȚI, expoziție de fotografie aeriană; 

       
Expoziție de fluturi                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE URMELE TRECUTULUI, expoziție de piese fosilizate;   
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 ACVARIU, expoziție permanent cu peşti exotici și indigeni 

   

    
 

Toți participanții au fost activi, şi s-au simţit confortabil în compania persoanelor cu care au 
interacţionat, se observă o coeziune de grup în care beneficiarii au făcut schimb de informaţii 
despre metode de îmbunătăţirea imunităţii, tratamente alternative, poezie, anecdote, povești hazlii, 
au trăit emoții plăcute uitând pentru o vreme de problemele de sănătate. 
 

 

Ne dorim să organizăm mai multe întâlniri de grup în aer liber, în care beneficiarii se pot relaxa, 
socializa, întărind astfel sentimentul de apartenenţă la grupul de sprijin.     

 
”O nouă viață”! 

mailto:secretariat@dgaspcgalati.ro
http://www.dgaspcgalati.ro/

