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Ciprian Dobre a avut o întrevedere privată  

cu prinţul Charles al Marii Britanii 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, l-a întâmpinat pe prinţul 

Charles de Wales în faţa sediului Fundaţiei Maria Nobrega din satul Archita, comuna 

Vânători, în jurul orei 13. 

După vizitarea sediului Fundaţiei, delegaţia britanică a avut o întrevedere privată cu 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul căreia a fost abordată strategia de 

conservare a patrimoniului cultural din satele mureşene. 

Ciprian Dobre i-a mulţumit oaspetelui 

britanic pentru interesul manifestat faţă de 

judeţul Mureş şi s-a arătat încântat de faptul 

ca moştenitorul Coroanei Britanice consideră 

Mureşul o destinaţie turistică deosebită, cu 

un potenţial remarcabil, bazat pe valorile 

arhitecturale şi peisajele naturale. 

Preşedintele Consiliului Judeţean i-a 

prezentat Alteţei Sale Regale proiectul de 

inventariere electronică a tuturor bisericilor 

şi monumentelor istorice, fapt care va 

permite evaluarea stării imobilelor şi identificarea priorităţilor în planul de conservare a 

monumentelor istorice din judeţul Mureş. Proiectul va fi realizat în colaborare cu judeţele 

Braşov şi Sibiu şi va beneficia de sprijinul Bisericii Evanghelice. 

Discuţia cu Ciprian Dobre a fost singura întâlnire privată pe care Alteţa Sa Regală, 

prinţul Charles, a avut-o cu vreo autoritate publică locală din România. 

În succesiunea acesteia, a urmat o întâlnire cu prof.univ.dr.Radu Deac şi 

conf.univ.dr.Horaţiu Suciu, în care s-a abordat stadiul lucrărilor la dispensarul din Archita, 

un proiect al Fundaţiei Maria Nobrega, realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş. 

Alteţa Sa Regală, prinţul Charles, le-a mulţumit celor doi reputaţi medici mureşeni pentru 

implicarea în realizarea acestei unităţi sanitare, care va deservi, în scurt timp, o comunitate 

de câteva mii de oameni. 

"Mă bucur că, începând de astăzi, prinţul Charles, consideră judeţul Mureş o casă a 

Alteţei Sale Regale. Am discutat o strategie care va aseza judeţul Mureş pe harta europeană 

a turismului şi a preocupării pentru conservarea patrimoniului cultural. La finalul întâlnirii, i-

am oferit Alteţei Sale un coş cu produse tradiţionale din zona noastră şi o icoană, pe care a 

apreciat-o în mod deosebit şi pe care mi-a spus că o va aşeza în biroul de la Palatul 

Buckingham", a declarat Ciprian Dobre la finalul întâlnirii. 

 

Biroul de presă  

al Consiliului Județean Mureș 

 


