Program finanţat de
Uniunea Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ
Vizită de documentare la Lăpușna și muzeele de pe Ruta localităților medievale din Moldova
Lansarea muzeului târgului Lăpușna
Pe data de 21 noiembrie 2015, în Lăpușna, în incinta Curții medievale în reabilitare se va realiza
prezentarea potențialului Rutei localităților medievale în Moldova dar și lansarea muzeului local,
evenimente produse în cadrul proiectului transfrontalier „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru
vizite turistice (HistoryTour)”, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin programul de cooperare
România-Ucraina-Republica Moldova.
La eveniment vor participa savanți, ghizi de turism și de muzeu, persoane din cadrul autorităţilor publice
locale din Republica Moldova, partenerii proiectului, agenţii economici, mass media. Participanţii la
eveniment vor susţine pledoarii pentru promovarea valorii istorice a Tîrgului medieval Lăpușna, precum și
a personalității Voievodului Alexandru Lăpușneanu, dar și necesitatea dezvoltării relaţiilor de parteneriat
transfrontalier prin activităţi şi proiecte ce ţin de turism şi utilizarea eficientă a patrimoniului turistic din
Moldova, Romania şi Ucraina pe trasee istorice comune.
La fel, timp de 2 zile se vor parcurge 2 segmente din ”Ruta localităților medievale în Moldova” (LăpușnaChișinău-Palanca) pentru evaluarea oportunității revitalizării în scopuri turistice a vechiului Drum
comercial moldovenesc, care în perioada medievală era parte a căilor comerciale care lega Europa de
Caucaz și Asia.
Scopul proiectului constă în aprofundarea şi schimbarea calitativa a cooperării autorităţilor locale,
antreprenorilor pe traseul turistic Lăpuşna-Hînceşti-Vaslui-Cotnari-Palanca-Belgorod Dnestrovski şi
creşterea numărului de vizitatori în destinaţiile istorice. Fiecare partener de proiect va participa şi
îmbunătăţi managementul destinaţiilor turistice interconectate pe traseul "Drumul localităților
medievale".
Proiectul „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)” prevede a fi
implementat în perioada septembrie 2013-decembrie 2015. Aplicant şi beneficiar este Primăria Lăpuşna,
parteneri internaţionali – Municipiul Vaslui şi Comuna Cotnari (Romania) Comitetul executiv al or.
Belgorod-Dnestrovski (Ucraina), parteneri naţionali – Consiliul Raional Hânceşti, Primăria Palanca, ONG
“Agenţia Pro Dezvoltare Rurală”, Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova.
Pentru contact:
Viorel Miron, managerul proiectului, Tel. (+373) 79583345, e-mail: viorelmiron7@yahoo.com

