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Comunicat de presă 
 

În perioada 1 iulie - 30 noiembrie 2021 ONG CELISEA Tulcea derulează proiectul ”144 de ani 
de la Unirea Dobrogei cu România”, cofinanțat de UAT Primăria Tulcea. 

 
Scopul proiectului este organizarea unui eveniment cultural dedicat Unirii Dobrogei cu 

România, în vederea cunoașterii și promovării unor aspecte inedite din istoria orașului Tulcea ca 
parte a istoriei regionale, naționale și universale. 

 
Activitățile proiectului urmăresc îndeplinirea următoarelor obiectivele specifice: 

- creşterea nivelului de informare a comunității din orașul Tulcea cu privire la valorile istoriei 
și tradiţiilor locale; 

- creşterea accesului cetăţenilor tulceni (îndeosebi copii și tineri) la actul cultural; 
- organizarea unui eveniment cultural inedit și realizarea unei publicații dedicate Zilei 

Dobrogei; 
- creșterea gradului de implicare a celor 20 tineri din organizație în actul cultural prin 

voluntariat și metode participative.  
 

Pentru aceasta am realizat un parteneriat cu instituția culturală abilitată Institutul de Cercetări 
Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, pentru ca specialiștii săi, în colaborare și cu Direcția 
Județeană a Arhivelor Naționale Tulcea, să-i coordoneze pe tinerii voluntari ai ONG Celisea 
pentru a valorifica patrimoniul documentar și imagistic inedit conservat în colecțiile muzeale, 
biblioteci și arhive locale sau naționale, pentru a realiza cele două produse culturale ale 
proiectului: o expoziție foto-documentară (posibil a fi ulterior itinerată), care să aducă în prim plan 
familia Regală a României așa cum s-a dezvăluit din vizitele în nordul Dobrogei și Delta Dunării 
după revenirea provinciei nord dobrogene la România și o publicație cu aceeași temă pentru 
publicul local (în special cadre didactice și elevi) și turiști.  

 
Evenimentele publice de mare amploare (cum sunt vernisajele de expoziții și lansările de 

cărți) contribuie la creşterea gradului de unitate în comunitate și, datorită impactului pe care îl are 
o astfel de activitate, ea devine un model de urmat, putând să se înscrie în rândul manifestărilor 
cultural-educaţionale de proporţii și care, de altfel, au deja tradiţie în viaţa culturală a oraşului 
Tulcea. Tocmai pentru acest lucru expoziția va fii organizată și vernisată la Muzeul de Istorie și 
Arheologie Tulcea. 

 
Valoarea acestui proiect este de 22.965 lei, din care 18.000 lei (78%) sunt alocați prin 

finanțare de către UAT Municipiul Tulcea, 2.840 lei (12%) sunt din fondurile ONG Celisea și 2.125 
lei (10%) de la partenerul Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea. 

 
Deoarece proiectul debutează cu o serie de activități de pregătire, nu se va organiza un 

eveniment de lansare. În cadrul evenimentului de vernisare a expoziției va avea loc și conferința 
de finalizare a proiectului, unde se vor prezenta pe larg activitățile desfășurate, precum și 
rezultatele obținute.  

 


