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ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 
„Rolul patrimoniului cultural în viaţa comunităţilor locale” 

Tur de presă la Alba Iulia şi Roşia Montană 
15-17 Septembrie 2010 

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba, în parteneriat cu Muzeul 
Naţional al Unirii din Alba Iulia, Grupul de cercetare, proiectare şi execuţie în domeniul 
monumentelor istorice Corint S.A şi Roşia Montană Gold Corporation, organizează în 
perioada 15-17 septembrie 2010, la Alba Iulia şi Roşia Montană, o vizită de documentare pe 
tema situaţiei obiectivelor de patrimoniu din judeţ şi a modului în care valorificarea acestora, 
prin parteneriate public-privat sau prin proiecte europene, poate contribui la dezvoltarea 
comunităţii locale.  

Evenimentul are loc sub egida Zilelor Europene ale Patrimoniului, marcate anual, începând cu 
1991, în majoritatea ţărilor membre ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene. Manifestările 
de anul acesta, aflate în România la cea de-a XVIII-a ediţie, au ca temă: „Rolul patrimoniului 
cultural în viaţa comunităţilor locale“. 

Programul va cuprinde vizitarea obiectivelor incluse în proiectul de restaurare a Cetăţii 
Vauban din Alba Iulia, cofinanţat din fonduri europene şi prin parteneriat public-privat, precum 
şi vizitarea obiectivelor de patrimoniu din Roşia Montană, parte a programului de restaurare şi 
valorificare cultural-turistică propus în cadrul proiectului minier Roşia Montană.  

Jurnaliştii vor avea posibilitatea de a discuta direct cu experţi în domeniul protecţiei 
patrimoniului şi de a vedea la faţa locului care este situaţia actuală a proiectelor de conservare 
şi punere în valoare a moştenirii culturale din zonă, în contextul în care integrarea obiectivelor 
de patrimoniu în cadrul comunităţilor locale se află atât pe agenda Guvernului României, cât şi 
pe agenda europeană.  
 
Transportul din localitatea dumneavoastră, masa şi cazarea sunt asigurate de organizatori.  
 
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a desemna un redactor acreditat pentru acoperirea acestui 
eveniment până la data de 13 septembrie 2010. 
 
Contact: Adrian Gog, adrian.gog@prandmore.ro, telefon 0757.355.675 
 
 
Pentru orice alte informaţii legate de această deplasare vă stăm la dispoziţie. 
 
Cu stimă, 
Director Executiv 
Matei Drîmbărean 
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