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          Ploiești, 20 septembrie 2019  

 COMUNICAT  DE PRESĂ  

  

Municipiul Ploiești este gazda unui eveniment important, derulat sub semnul respectului pentru 

tradiție și multiculturalitate – Festivalul “Alfabetul Conviețuirii”. 

Organizată de Primăria Municipiului Ploiești  în parteneriat cu Uniunea Elenă din România, 

Consiliul Județean Prahova și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, cea de-a VII-a 

ediție a Festivalului “Alfabetul Conviețuirii” se va desfășura, în perioada 20-22 septembrie 

a.c., pe Bulevardul Independenței.  

La deschiderea oficială a evenimentului, care s-a derulat începând cu ora 16.00, la  sala de 

conferințe din cadrul Hotelului Central, au fost prezenți primarul municipiului Ploiești, domnul 

Adrian Florin Dobre, precum și o delegație a Uniunii Elene din România, condusă de domnul  

deputat Dragoș Gabriel Zisopol. 

 

 
 

Edilul șef al Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, și-a exprimat în fața 

invitaților încântarea și onoarea pe care o are orașul nostru de a fi un partener principal într-un  

astfel de eveniment, în cadrul căruia sunt promovate buna înțelegere între culturi, respectul pentru 

tradiții și valori. Un festival, în prag de toamnă,  care oferă ploieștenilor un bun prilej de a petrece 

sfârșitul de săptămână într-un cadru relaxant, plin de voie bună și respect pentru frumos.  



 
 

Festivalul interetnic a continuat, la ora 17.00, cu o defilare plină de culoare a ansamblurilor 

participante și o paradă interesantă a costumelor tradiționale. Astfel, participanții la Festivalul 

“Alfabetul Conviețuirii” au străbătut în pas lejer zona centrală a municipiului Ploiești, până la 

Bulevardul Independenței, unde sunt amenajate principalele zone de atracție ale evenimentului.  

 

  
 



 
 

Reamintim că, în cele trei zile de spectacole, pe scena festivalului, vor evolua peste 800 de artiști 

din România și Grecia. De asemenea, vizitatorii vor putea aprecia tradiția, civilizația și cultura 

comunităților etnice prezente, prin vizitarea standurilor de prezentare, special amenajate în zona 

menționată.  



 
 

Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității 

ploieștene, www.ploiesti.ro , în secțiunea Actualitate.  

 

Festivalul “Alfabetul Conviețuirii” este inițiat de Uniunea Elenă din România și susținut de 

Primăria Municipiului Ploiești. 
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