Informatia de Severin, 7 septembrie 2010
Proiect strategic de peste 1,5 milioane de euro, la Episcopia
Severinului şi Strehaiei

Prin proiectul „Pregătirea resurselor umane pentru
valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopiile din judeţul
Mehedinţi şi Caraş-Severin îşi vor putea forma şi perfecţiona personalul propriu în
activitatea legată de obiectele şi bunurile de patrimoniu.
Astăzi, începând cu ora 10,00, Sala „Nestor Vornicescu“ din cadrul Episcopiei Severinului şi
Strehaiei găzduieşte conferinţa de presă de lansare a proiectului „Pregătirea resurselor umane
pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”. După primele două proiecte câştigate de A.J.O.F.M. Mehedinţi prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, proiectul Episcopiei Severinului şi Strehaiei măreşte substanţial valoarea
fondurilor nerambursabile atrase în Mehedinţi pentru pregătirea resurselor umane.
O mare oportunitate pentru valorificarea patrimoniului cultural bisericesc
Activităţile acestui proiect au menirea de a califica şi specializa personalul propriu din cadrul
Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi Episcopiei Caransebeşului în ceea ce priveşte obiectele
şi bunurile de patrimoniu pe care cele două instituţii le deţin. Cu o perioadă de desfăşurare de
33 de luni (între 01.07.2010 şi 31.03.2013), acest proiect de mare anvergură se va desfăşura în
judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin şi va oferi oportunitatea calificării şi pe cea a dobândirii
de noi competenţe profesionale unui număr de 948 de angajaţi din cele două episcopii.
Urmare a cursurilor de pregătire profesională ce vor fi organizate prin acest proiect, în cadrul
instituţiilor bisericeşti din Mehedinţi şi Caraş-Severin vor exista în viitorul apropiat
muzeografi şi specialişti în gestionarea şi valorificarea obiectelor şi bunurilor de patrimoniu.
Ei vor avea competenţele necesare prin care se vor putea pune în valoare şi, de ce nu, în
circuitul turistic, „nestematele” ce fac parte din patrimoniul cultural din cele două judeţe. Angajaţii Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi ai Episcopiei Caransebeşului administrează 193
de monumente istorice de clasa A şi B, precum şi un număr însemnat de bunuri mobile de patrimoniu ce trebuie inventariate şi clasate cât mai urgent.
Vom avea şi două muzee virtuale
Prin parteneriatele încheiate cu Muzeul Regiunii „Porţile de Fier” şi Facultatea de Teologie
Ortodoxă din cadrul Universităţii din Preşov-Slovacia, Episcopia Severinului şi Strehaiei va
beneficia şi de expertiza unor instituţii şi specialişti cu atribuţii în protejarea şi valorificarea
patrimoniului cultural. Lucru care va conduce la creşterea gradului de adaptabilitate a

angajaţilor şi va introduce noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural. Printre
rezultatele proiectului se vor număra două muzee virtuale, două baze de date electronice cu
bunuri de patrimoniu din judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin, două pagini web, o platformă
on-line precum şi o reţea de centre cu atribuţiuni în domeniul patrimoniului cultural bisericesc
(două centre coordonatoare şi nouă puncte de lucru).
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