
 

 

   

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Atelierul de lucru pentru creșterea capacității organizat în cadrul proiectului 

REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse 
din Regiunea Dunării, DTP2-084-2.2 

 
 

Municipiul Galați este partener în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, 
expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, DTP2-084-
2.2, implementat în perioada 2018-2021 și finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. 
Parteneriatul este alcătuit din administrații locale și instituții culturale/turistice din 
regiunea Dunării: Municipiul Szeged (Ungaria)  - lider de proiect, Szeged Tourinform 
(Ungaria), Municipiul Galati (România), Municipiul Timisoara (România), Municipiul 
Regensburg (Germania), Institutul pentru Cultură, Turism și Sport Murska Sobota 
(Slovenia), Municipiul Osijek (Croația), Muzeul Municipal Subotica (Serbia), Municipiul 
Kotor (Muntenegru), Municipiul Banja Luka (Bosnia și Herțegovina). Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în Cluj-Napoca, este partener 
asociat al Municipiului Galați.  

Obiectivul general al proiectului constă în explorarea patrimoniului comunităților 
evreiești și crearea de produse culturale și turistice competitive, cu posibilitatea includerii 
acestora în rețele turistice transnaționale. 

La nivel local partenerii au constituit Grupul Factorilor Interesați, format din 
reprezentanți ai autorităților administrației publice, instituțiilor/organizațiilor 
educaționale, culturale, turistice, religioase, aceștia având un rol decisiv în atingerea 
obiectivelor proiectului. 

În data de 06 iunie 2019, Municipiul Galați a organizat Atelierul de lucru pentru 
creşterea capacităţii şi dezvoltarea abilităţilor legate de dezvoltarea produselor turistice. 
Atelierul de lucru a avut loc la Templul Meseriașilor din Galați, str. Dornei nr.9, prin 
amabilitatea dlui. Sorin Blumer, Președintele Comunității Evreiești locale. 

Acest eveniment este al doilea din seria de workshop-uri organizate cu Grupul 
Factorilor Interesați cu scopul dezvoltării produselor turistice locale, după Atelierul de 
lucru de inventariere a elementelor tangibile și intangibile ale patrimoniului cultural 
evreiesc local, care a avut loc în data de 17 aprilie 2019. 

Atelierul de lucru a debutat cu prezentarea pe scurt a proiectului și trecerea în 
revistă a activităților realizate până în prezent, la nivel de parteneriat, cât și pe plan 
local. A urmat prezentarea elementelor tangibile şi intangibile ale patrimoniului cultural 
evreiesc din Municipiul Galaţi și a rețelelor de informare/vânzări servicii culturale și 
turistice existente la nivel regional/național/transnațional. Evenimentul s-a desfășurat 
într-un format interactiv, în cadrul discuțiilor participanții au analizat posibilităţile de 
promovare a patrimoniului evreiesc cultural. 
 

De asemenea, au fost distribuite chestionare privind potenţialul turistic al 
elementelor de patrimoniu cultural evreiesc prezentate, în vederea colectării opiniilor, 
sugestiilor și propunerilor privind valorificarea turistică a acestora. Rezultatele Atelierului 
de lucru vor contribui la identificarea oportunităților de cooperare între factorii interesați 
și la dezvoltarea de produse turistice noi, care vor fi prezentate și discutate în cadrul 



atelierului de lucru din data de 28 iunie 2019, care va încheia seria atelierelor de 
dezvoltare de produse turistice. 

Manager proiect, 
Irina Isac 


