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AGENDA 
  

Conferința de încheiere a proiectului 

„MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei 

transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică, 2SOFT/2.1./129” 

 

Data: 12 mai 2022 

Locul desfăşurării: Muzeul Mereni, satul Mereni, raionul Anenii-Noi 

Linkul de conectare pentru parteneri: 

https://us02web.zoom.us/j/89839613860?pwd=Qzl6UTlIejJranRicm43Rkt3cWJsZz09  

Codul de identificare: 898 3961 3860 
                                    

 Durata Subiect Vorbitor 

Cafea de bun venit 

10:00 – 10:20 Deschiderea ședinței 

Cuvînt de salut. 

 

Pavel TROFIN,  

Director ADR Centru 

Reprezentantul Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale  

Reprezentantul Ministerului Culturii  

Natalia BUDESCU, 

Director, Asociația de Cooperare 

Transfrontalieră ”Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 

Viorel MIRON,  

Director, Asociația de Dezvoltare a 

Turismului în Moldova 

 

http://www.ro-md.net/
http://www.adrcentru.md/
https://us02web.zoom.us/j/89839613860?pwd=Qzl6UTlIejJranRicm43Rkt3cWJsZz09
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10:20 – 10:35 Prezentarea progresului înregistrat în 

implementarea proiectului ”MuseumInfoTur - 

Valorificarea și sporirea vizibilităţii 

patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei 

transfrontaliere de muzee - Centre de Informare 

Turistică” 

Lilia Țurcan, ADR Centru, manager 

de proiect 

10:35 – 10:55 Prezentarea instrumentelor de promovare a 

Centrelor de Informare Turistică.  

Marina MIRON,  

Manager proiecte, Asociația de 

Dezvoltare a Turismului în Moldova 

10:55- 11:15 

 

Semnarea Acordului de Cooperare în cadrul 

Rețelei transfrontaliere „MuseumInfoTur”. 

 

11:15 - 11: 45 

 

Asigurarea durabilității Centrelor de Informare 

Turistică. 

Reprezentanții Centrelor de Informare 

Turistică 

11:45 – 12:00 

 

Discuții & Concluzii  

12:00 Fourchette 

 

 

http://www.ro-md.net/
http://www.adrcentru.md/

