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Tulcea, 14 iunie 2011 

 
REGIOCULT – identități culturale în România și Republica Moldova (MIS ETC 963) 

 
În cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013, Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parteneriat cu Asociaţia La Drum Tulcea şi Asociaţia EuroMoldovaArt din 
Chişinău (Republica Moldova), derulează, în perioada 30 martie 2011 – 29 martie 2012, proiectului “REGIOCULT 
– identităţi culturale în România şi Republica Moldova (MIS ETC 963)”. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 146.525,00 Euro (617.236,56 lei), din care 131.828,54 Euro (555.327,72 lei)  
reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin intermediul Programului Operațional Comun 
România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013. 
 
Obiectivul specific principal al proiectului vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare culturală transfrontalieră și 
creşterea numărului instrumentelor de promovare a valorilor culturale specifice diferitelor comunităţi locale din 
județul Tulcea şi Republica Moldova. 

Rezultatele principale ale proiectului sunt următoarele: 
 

 Editarea unui periodic de informare culturală care promovează valori specifice comunităţilor prin „poveștile” 
liderilor culturali din cele două regiuni multiplicat în 5000 exemplare;  

 Editarea unui album foto reprezentativ al tradiţiilor culturale din cele două zone (2000 exemplare); 

 Editarea unui ghid de promovare a turismului etnic (multiplicat şi diseminat în 5000 exemplare); 

 Organizarea a două simpozioane pe tema multietnicităţii şi a identificării celor mai eficiente politici culturale 
pentru redescoperirea tradiţiilor locale, a păstrării identităţilor culturale în condiţiile globalizării;   

 Realizarea unui portal web  care să promoveze aspecte culturale specifice comunităților locale implicate în 
proiect; 

 
Conferința de lansare oficială a proiectului se va desfășura miercuri, 15 iunie 2011, ora 14 :00, în sala de 
conferințe a Centrului Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării Tulcea (str. 14 Noiembrie, nr. 1bis). 
 
Pentru mai multe informații, persoanele de contact sunt: 
Dan Constantin Arhire, responsabil comunicare și promovare (Asociația La Drum Tulcea – ladrum@yahoo.com) 
Paul Lucian Tocanie, manager proiect (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea – relatiipublice@icemtl.ro) 

Un proiect implementat de 
Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea 
 
Adresa: 14 Noiembrie,1bis 
Tel: 0040240513231 
Fax:0040240513231 
 
relatiipublice@icemtl.ro 

“Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este 

finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate 

şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program”  

Granițe Comune. Soluții Comune,  
www.ro-ua-md.net  
 

Acest proiect este finanţat de 
Uiniunea Europeană prin 
Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat 
 
Autoritatea Comuna de 
Management  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, România 
Tel: 0040372111332 
Fax: 0040372111456 

Comisia Europeană este o instituţie executivă.  
 
“Uniunea Europeană este formată din 27 de State Membre care au decis împreună    
pe parcursul unui proces de extindere care a durat 50 de ani, să construiască o 
zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea 
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să 
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de 
graniţele ei. „  

 

http://www.ro-ua-md.net/

