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CU PRILEJUL ZILELOR EUROPENE ALE PATRIMONIULUI,
JUDEŢUL ALBA DEMONSTREAZĂ CĂ PATRIMONIUL POATE FI SALVAT NUMAI
PRIN PARTENERIATE ŞI FINANŢĂRI SOLIDE




După mai bine de zece ani de la demararea lucrărilor de restaurare a
cetăţii Alba Carolina, Alba Iulia se poate bucura de unul din cele mai
frumoase proiecte de restaurare urbană din România.
La Roşia Montană, programul de restaurare a caselor din centrul istoric
continuă. După restaurarea integrală a casei nr. 325, vor începe lucrările
de restaurare la alte două clădiri de patrimoniu.

Alba Iulia, 17 septembrie 2010 - Restaurarea şi valorificarea turistică a patrimoniului
cultural din Judeţul Alba se datorează în principal parteneriatelor de tip public-privat şi
a celor susţinute prin cofinanţare din fonduri europene. Aceasta a fost concluzia
principală rezultată în urma unei vizite de documentare la Cetatea Alba Carolina din
Alba Iulia şi la obiectivele de patrimoniu din comuna Roşia Montană organizate de
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba cu ocazia celei de-a
XVIII-a ediţii a Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP).
Restaurarea Cetăţii Alba Carolina, fortificaţie bastionară de tip Vauban de la începutul
secolului al-XVIII-lea, cea mai reprezentativă fortificaţie de acest gen din ţara noastră
şi una dintre cele mai importante din Europa, a început în urmă cu mai bine de un
deceniu, fiind finanţată din fonduri europene şi bani din bugetul de stat şi bugetul local.
În total, fondurile ce vor fi derulate de Primăria Alba Iulia, ca beneficiar al lucrărilor de
restaurare, însumează peste 50 de milioane de Euro, peste 30% din aceste fonduri
fiind deja cheltuite.
„Restaurarea Cetăţii de tip Vauban Alba Carolina este unul din cele mai reuşite
proiecte de restaurare urbană din România, cu un grad ridicat de complexitate datorat
suprafeţei impresionante pe care se întinde (110 ha) dar şi a multitudinii de obiective
arhitecturale: şapte bastioane şi şase porţi monumentale în stil baroc, împodobite cu
numeroase basoreliefuri”, a subliniat Matei Drîmbărean, Director Executiv al
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba.
„Ceea ce Municipalitatea Alba Iulia a reuşit să realizeze până în acest moment este o
dovadă clară a înţelegerii nevoii de parteneriate pentru a dezvolta proiecte în
beneficiul comunităţii locale şi cetăţeanului român în general. Investiţiile în patrimoniul
cultural trebuie să rămână un punct cheie pe agenda autorităţilor naţionale şi locale,
întrucât acestea nu numai că participă la conturarea unei identităţi culturale şi istorice
clare a României în ansamblul ţărilor europene, dar pot să transforme România
într-un reper al turismului cultural pe harta Europei”, a mai adăugat Matei Drîmbărean.
Pe lângă realizarea lucrărilor de restaurare la Cetatea Alba Carolina, Grupul de
cercetare, proiectare şi execuţie în domeniul monumentelor istorice Corint S.A, care
este şi administratorul unei părţi a cetăţii, a contribuit cu fonduri proprii la finanţarea
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acestui proiect. Alături de Grupul Corint, alţi parteneri privaţi vor finanţa restaurarea
spaţiilor concesionate în Cetatea Vauban.
O dovadă la fel de grăitoare a importanţei capitalului privat pentru restaurarea
obiectivelor de patrimoniu este şi demersul de restaurare a caselor din centrul istoric
al Roşiei Montane. Programul propus de compania minieră Roşia Montană Gold
Corporation odată cu demararea proiectului minier include restaurarea a 35 de case
monument istoric şi trei biserici situate în centrul istoric al Roşiei Montane, alături de
reabilitarea altor peste 300 de case din zona protejată. În prezent, proiectele de
reabilitare pentru 11 clădiri din centrul comunei sunt deja finalizate, iar restaurarea
uneia dintre ele, de la numărul 325, s-a încheiat, în urma unui parteneriat între
Primăria Roşia Montană, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Unirii din
Alba Iulia, cu finanţarea RMGC. Clădirea adăposteşte expoziţia permanentă de istorie
a mineritului „Aurul Apusenilor” şi este deschisă publicului interesat.
„Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural depinde în mare
măsură de capacitatea autorităţilor publice şi a mediului privat de a conlucra şi de a
găsi soluţii care duc la dezvoltarea comunităţilor locale”, a declarat Adrian Gligor,
Vicepreşedinte Patrimoniu şi Dezvoltare Durabilă al RMGC.
„Sensul activităţilor noastre este de a restitui comunităţii propria-i istorie, printr-un
program intensiv de restaurare şi punere în valoare a moştenirii culturale. În aceeaşi
direcţie, RMGC va continua programul de restaurare care a debutat cu casa de la
numărul 325, anul viitor urmând a fi restaurate alte două clădiri de patrimoniu din
centrul istoric – vechea şcoală şi biblioteca, respectiv vechea primărie”, a mai anunţat
Adrian Gligor.
Casa 325 este o dovadă în plus că patrimoniul bine pus în valoare poate contribui în
mod decisiv la dezvoltarea zonei şi la bunăstarea comunităţii, în condiţiile în care,
numai de la momentul inaugurării, din februarie 2010, peste 8.000 de persoane au
vizitat Casa-muzeu. „Când programul de restaurare a patrimoniului va fi încheiat, zona
va deveni mult mai atractivă pentru turişti şi va avea posibilitatea să îi primească aşa
cum se cuvine - cu o infrastructură nouă, pensiuni, restaurante, magazine -, iar asta
nu poate decât ajuta la dezvoltarea economică a comunităţii, pe termen lung”, a spus
Adrian Gligor.
###
În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze
monumente istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului,
organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Tema
manifestărilor de anul acesta, aflate în România la cea de-a XVIII-a ediţie, este: „Rolul
patrimoniului cultural în viaţa comunităţilor locale“.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Bucureşti - Cornelia Gafiu - cornelia.gafiu@yourlink.ro
Alba - Adrian Gog - adrian.gog@prandmore.ro
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