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Se deschide “MUZEUL SATULUI” la Galaţi

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar şi în parteneriat cu Centrul
Cultural “Dunărea de Jos” din Galaţi şi Muzeul Oraşului Cahul din Republica
Moldova, anunţă închiderea oficială a proiectului „Muzeul Satului – gospodărie
tradiţională”, (Cod Perseus RO 2004/016 – 941.01.01.13) finanţat în cadrul
Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, PHARE
CBC 2004.

Proiectul a constat în înfiinţarea unui Muzeu etno-cultural în zona de agrement
Pădurea Gârboavele, format din 4 gospodării tradiţionale (trei gospodării din zona
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Pădurea Gârboavele, format din 4 gospodării tradiţionale (trei gospodării din zona
Moldova şi o gospodărie din zona Cahul, Republica Moldova) împreună cu anexele
aferente (coşar, beci, grajd, magazia, cuptor de pâine, etc.).

Bugetul total al proiectului a fost de 339.981,87 Euro, din care valoarea
nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană a reprezentat 300.000 Euro.

Finalizarea proiectului va fi marcată prin două activităţi. În data de 20.11.2008, la
ora 11:00 va avea loc o conferinţă de presă la sediul Consiliului Judeţului Galaţi,
str. Eroilor, nr. 7, Sala de şedinţe nr. 1, în cadrul căreia se va prezenta obiectivele şi
rezultatele proiectului, iar începând cu ora 12:30, la locaţia Muzeului Satului din
Pădurea Gârboavele va avea loc deschiderea oficială a acestuia, ceremonie ce va
fi însoţită apoi de o slujbă religioasă de sfinţire, de un spectacol folcloric, precum şi
de o expoziţie a meşterilor populari.

Pentru detalii suplimentare, persoane de contact sunt doamnele Simona Şorcaru şi
Aurelia Domniţeanu – consilieri la Direcţia de Dezvoltare Regională din cadrul
Consiliului Judeţului Galaţi, date de contact: tel. 0236/413031, fax. 0236/470264
sau e-mail: directiadezvoltare@yahoo.com.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce 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.


