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LANSARE EVENIMENT “CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) 

și a Sălii de Concerte din Kalush (UA),în vederea înființării de Centre Multiculturale” 
 

                                                               
 

Pe data de 02.10.2019, a avut loc Evenimentul de Lansare pentru proiectul “CULTURA ÎN OGLINDĂ – 
Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de Concerte din Kalush (UA) în vederea înființării de 
Centre Multiculturale” (Contract de Finanțare nr.: HUSKROUA/1702/3.1/0020), în cadrul căruia Orașul Seini 
este Lider Beneficiar. 
 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, în parteneriat cu Departamentul pentru Cultură, Naționalități și 
Religii al Consiliului Local Kalush, regiunea Ivano-Frankivsk. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 1.037.081,58 Euro (4.902.388,34 lei), 90 % din aceasta asigurându-se 
cu titlu de grant din fondurile Programului HUSKROUA 2014-2020, cu sprijinul UE – 933.373,42 Euro 
(4.412.149,49 lei). 
 
Obiectivul principal al proiectului este acela de a întări relațiile existente între comunitatea din Seini și cea din 

orașul înfrățit Kalush și de a promova totodată turismul și cooperarea transfrontalieră, într-un mod sustenabil din 
punct de vedere social și economic, plecând de la dragostea comună pentru folclor și grija pentru conservarea 
patrimoniului cultural. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

 Stabilirea bazei unei rețele transfrontaliere de Centre Multiculturale, prin restaurarea “în oglindă” a două 
monumente de patrimoniu 

 Restaurarea relațiilor interculturale prin intermediul unui Program de Schimb Cultural între cele două 
orașe 

 Creșterea atractivității turistice a regiunii transfrontaliere prin crearea de noi oportunități de 
entertainment cultural  și introducerea acestora în circuitul turistic din regiunea Maramures - Ivano-
Frankivsk. 

 
În atingerea acestor obiective, se vor urmări 3 linii de acțiune: 

 se vor restaura și dota două monumente de patrimoniu istoric în Seini (Casa Bay) și Kalush (Sala de 
Concerte), în vederea înființării celor două Centre Multiculturale 

 se vor organiza o serie de evenimente interculturale: Cursuri de Gastronomie, Workshop-uri de Arta 
Populara, precum și un Festival al Culturii în Oglindă 

 se vor lua măsuri de promovare în formă clasică (hărți, flyere, albume) și online (website și aplicații 
mobile) a regiunii transfrontaliere vizate 
 

La Evenimentul de Lansare au participat, alături de primarul Orașului Seini - Gabriela Tulbure și viceprimarul 
-Octavian Bodea, următorii invitați: primarul orașului Kalush - Ihor Matviichuk, Directorul Departamentului de 
Cultură, Naționalități și Religii al Consiliului Local Kalush - Liubov Dzhuhan, echipele de proiect ale celor doi 
parteneri, precum și reprezentanți ai instituțiilor relevante din județul Maramureș - subprefect Alexandru Cosma 
(Instituția Prefectului Maramureș, Aura Pintea (Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș), Teodor Ardelean 
(Director al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare), Mihai Pop (inspector școlar general adjunct I.Ș.J 

Maramureș), Ioana Kadar (inspector școlar), alături de consilieri locali, manageri ai L.T.A. "Alexiu Berinde", un 
grup de elevi ai acestui liceu, reprezentanți ai ONG-urilor locale, oameni de afaceri din județul Maramureș, 
membrii ai societății civile. 
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Mai multe informații legate de Programul de Finanțare HUSKROUA 2014-2020 al ENI CBC se pot consulta la 
adresa: https://huskroua-cbc.eu/ 

 
 
Acest comunicat a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestui comunicat este responsabilitatea 
Orașului Seini și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 

https://huskroua-cbc.eu/

