PROIECTUL
“O ROMANIE FRUMOASA”
Realizat in cadrul PNUD Romania în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi 12 autorităţi locale
din ţară, Proiectul are ca scop iniţierea unui proces de revitalizare şi refuncţionalizare a
patrimoniului urban şi arhitectural ale centrelor istorice din România.

BULETIN ELECTRONIC
Nr. 1, Septembrie 2009

Dorim să fim alături de dumneavoastră lună de lună
Vă trimitem acest buletin electronic pentru că aţi fost, sunteţi si sperăm să fiţi în continuare alături de noi. Incepând cu acest
număr, dorim să fim şi mai aproape de dumneavoastră, partenerii şi colaboratorii noştri, şi să vă prezentăm activităţile
proiectului prin intermediul buletinelor electronice lunare. Prin aceaste notificări periodice dorim să creştem vizibilitatea
activităţilor proiectului “O Românie Frumoasă” la nivel naţional şi internaţional. Reamintim faptul că acest proiect se adresează,
în primul rând, comunităţilor locale, cu care vrem să menţinem o legătură şi mai strânsă.

Accesaţi raportul de activitate al Proiectului “O Românie Frumoasă”
Va invităm să accesaţi raportul de activitate 2003-2009 al proiectului “O Românie Frumoasă” aici sau
inserând adresa urmatoarea în browser-ul de Internet: http://dl5.fisier.ro/dl/ellalpfelo2ea52/
lip5l3la22/Presentation_BRP_Romanian_17.08.09.pdf.html (alegeţi opţiunea Download via Interlan
2). Raportul reprezintă o prezentare detaliată a obiectivelor urmărite şi a metodologiei utilizate în
realizarea proiectelor de reabilitare şi refuncţionalizare demarate in cele 12 oraşe de către PNUD
România, alături de MCCPN, MDRL şi alte instituţii centrale şi locale.

Proiecte în curs de finalizare în Târgovişte, Sighişoara şi Sulina
Lucrările demarate în oraşele Târgovişte, Sighişoara şi Sulina sunt în curs de finalizare. În
Târgovişte, parcul situat pe strada Radu de la Afumaţi (foto dreapta), într-o zonă nouă a oraşului,
va fi inaugurat în cursul lunii septembrie. În Sighişoara, restaurarea parcului din zona străzii
Zaharia Boiu va fi încheiată tot luna aceasta, iar finalizarea proiectului de reabilitare a zonei Străzii
I situată între străzile Eminescu şi Păcii din Sulina este prevăzută pentru luna octombrie a acestui
an. Pentru mai multe detalii privind aceste proiecte şi mai multe imagini, vă invităm să accesaţi
pagina noastra de Facebook.

Fonduri structurale pentru noi proiecte
Alături de autorităţile locale, căutăm să identificăm noi nevoi ale comunităţilor şi idei de proiecte pentru promovarea
patrimoniului cultural. De asemenea, pentru a duce la bun sfârşit aceste proiecte, căutăm finanţări prin intermediul
fondurilor structurale. Mai multe detalii privind fondurile disponibile pentru dezvoltarea patrimoniului cultural şi a centrelor
istorice se pot gasi prin Programul Operational Regional coordonat de către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Locuinţei,
Programul Național de Dezvoltare Rurală coordonat de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltărilor Rurale, Programul
Operațional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria.

Centru de voluntariat în susţinerea Proiectului “O Românie Frumoasă”
În luna aprilie 2009 au început recrutările în vederea formării şi activării unui centru de voluntariat în cadrul proiectului,
structură menită să sprijine şi să dezvolte activitaţile “O Romanie Frumoasă”. Primul membru ni s-a alăturat în luna iunie, în
prezent având o echipă de 7 interni şi alţi 10 colaboratori de la distanţă.

Centru de resurse online pentru încurajarea iniţiativelor durabile de promovare a patrimoniului
cultural construit
Începând cu luna iunie 2009, Proiectul “O Românie Frumoasă” interacţionează online cu persoanele
şi instituţiile interesate atât de activitatea sa cât şi de iniţiative similare, prin pagina de Facebook
(www.facebook.com/beautifulromania) şi Twitter (http://twitter.com/brproject). În numai 2 luni,
numărul de utilizatori ai paginii de Facebook a atins 3200. Momentan, suntem şi în procesul de
dezvoltare a noii pagini de internet oficiale (www.beautifulromania.ro). Aceste instrumente online
vizează promovarea iniţiativelor programului nostru, ajutând la crearea unei vizibilităţi şi a unei
interactivităţi crescute la nivelul cetăţenilor şi instituţiilor locale.

Apariţii TV
În lunile iulie şi august, programele de ştiri ale posturilor Realitatea TV şi PRO TV au difuzat materiale despre activităţile
Proiectului “O Românie Frumoasă” din Alba Iulia şi Sighişoara.

Colaborări media în vederea promovării patrimoniului cultural construit la nivel local
În prezent, ne concentrăm pe dezvoltarea unor colaborări cu posturi radio şi TV cu scopul de a susţine politicile de punere în
valoare a patrimoniului cultural construit. Prin acest tip de promovare, sperăm să informăm cât mai multe segmente de vârstă
şi categorii sociale despre importanţa patrimoniului cultural construit în redescoperirea identitaţii locale.

Vă invităm să vizualizați aici o scurtă prezentare video a Proiectului “O Românie Frumoasă”, dezvoltată în cadrul Centrului
nostru de Voluntariat.
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