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Regiunea Centru are un patrimoniu cultural-istoric ºi etno-folcloric 
de mare valoare ºi foarte atractiv pentru turiºti. Pot fi remarcate în Regiunea 
Centru valori de patrimoniu de interes internaþional ºi naþional, sau unicate 
precum cetatea medievalã locuitã Sighiºoara. Atragerea fondurilor 
disponibile pentru Regiunea Centru prin Axa Prioritarã 5 a Programului 
Operaþional Regional, destinatã îmbunãtãþirii infrastructurii zonelor 
turistice, a serviciilor de cazare ºi agrement, precum ºi promovãrii susþinute 
a imaginii obiectivelor reabilitate, va determina creºterea calitativã, la 
standarde europene, a condiþiilor de practicare a turismului, cu impact 
direct asupra  creºterii cererii de turism pentru zona respectivã ºi a Regiunii 
Centru, ca destinaþie turisticã europeanã.

Turismul creeazã oportunitãþi de creºtere economicã, localã ºi 
regionalã, contribuie la crearea de noi locuri de muncã prin valorificarea 
patrimoniului cultural ºi natural. Valorificarea atracþiilor turistice din 
diferitele zone ale Regiunii Centru poate contribui la creºterea  economicã a 
unor centre urbane în declin, transformând areale cu competitivitate 
economicã scãzutã în zone atractive pentru investitori.  
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REVITALIZAREA CETÃÞII VAUBAN DIN ALBA IULIA 
CU FONDURI REGIO

Cetatea Vauban Alba Iulia deþine o valoare turisticã prin numãrul mare de 
valori istorice, culturale, naturale ºi antropice regãsibile în acest sit, cu un potenþial de 
atracþie permanentã a turiºtilor români ºi strãini în sejururi / circuite sau turism de 
evenimente, cu specific, care pot fi susþinute pe întreg parcursul unui an.

Cetatea Alba Iulia reprezintã capitala de suflet a românilor ºi a României, 
etalând vizitatorilor sãi, vii ºi ample mãrturii de unicitate istoricã, culturalã, 
religioasã, tradiþionalã sau antropicã. Referenþiale sunt valorile care atestã faptul cã 
Alba Iulia este, probabil, 
locul cel mai încãrcat de 
istorie de pe teritoriul 
României - castrul primei 
legiuni romane care a 
staþionat permanent în 
Dacia. Aici a fost capitala 
Daciei Romane, prima 
capitalã a voievodatului ºi 
p r i n c i p a t u l u i  
Trans i lvan ie i ,  pr ima 
Mitropolie Ortodoxã din 
Ardeal, primul observator 
astronomic din România, 
martiriul lui Horea, Cloºca 
ºi Criºan. Tot în Alba Iulia a 
avut loc înfãptuirea Marii 
Unirii de la 1 Decembrie 1918 ºi prima încoronare a unui rege al României Reîntregite 
(Ferdinand I, 1923). 

Alba Iulia ºi Cetatea istoricã constituie un vast patrimoniu arhitectonic cultural 
ºi istoric de importanþã naþionalã ºi internaþionalã, atribuind municipiului o destinaþie 
turisticã regionalã, cu un potenþial semnificativ pentru turismul cultural ºi istoric. 
Astfel, Cetatea oferã turiºtilor posibilitatea de a vizita ºi cunoaºte urmãtoarele 
monumente istorice, de artã ºi de arhitecturã.

Muzeul Unirii, unul dintre cele mai importante muzee din România, ce 
deþine ca valori de patrimoniu: 33.063 obiecte de arheologie; 650 cãrþi vechi 
româneºti; 348 cãrþi vechi strãine; 65.131 cãrþi moderne ºi contemporane; 36.859 
documente; 6.271 cliºee, fotografii vechi; 9.410 obiecte privind istoria medie a 
României; 860 tablouri; 11.526 obiecte etnografice ºi multe altele.
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Sala Unirii, unde, la 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Naþionalã a Românilor 
din Transilvania a hotãrât unirea provinciei cu România ºi constituirea statului naþional 
român.

Cetatea Bastionarã – a doua cetate de tip Vauban din Europa, dupã cea din 
Luxemburg, din punctul de vedere al conservãrii ºi al mãrimii ºi cea mai mare din sud-
estul Europei, fiind cel mai semnificativ ansamblu de plasticã figurativã barocã din 
Transilvania.

Catedrala Romano – 
Catolicã – construitã între 
anii 1246 – 1291, care a 
s u f e r i t  m o d i f i c ã r i  
importante care i-au sporit 
v a l o a r e a  a r t i s t i c ã ;  
reprezentând unul dintre 
c e l e  m a i  v a l o r o a s e  
monumente medievale din 
Transilvania, adãposteºte 
monumente funerare din 
epoca Goticului, Renaºterii ºi 
Barocului  (sarcofagele 
familiei de Hunedoara, al 
reginei  I sabel la  º i  a l   
principelui Ioan Sigismund, 
inclusiv Capela Lazo - primul 
edificiu al Renaºterii din 
Transilvania).

C a t e d r a l a  
Reîntregirii – ce reînnoieºte 
firul existenþei la Alba Iulia a 
importantului aºezãmânt a 
lui Mihai Viteazul, catedrala 
ortodoxã, construitã în anii 
1912 – 1922, constituie 
expresia artisticã a unitãþii 
naþionale a românilor.

Palatul Princiar – 
amplasat pe locul vechiului 
Palat Episcopal, cunoscut ºi 
s u b  n u m e l e  P a l a t u l  
Principilor Transilvaniei, a 
fost construit în etape succesive, începând cu secolul al XIV - lea. Edificiul pãstreazã 
numeroase detalii arhitectonice reprezentative pentru Renaºterea transilvãneanã. A 
fost reºedinþa lui Mihai Viteazul, în perioada primei Uniri a Þãrilor Române; în prezent 
este reºedinþa Episcopiei romano-catolice.
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Biblioteca Batthyaneum - deþine valoroase colecþii de carte veche ºi de artã 
gãzduite în biserica dezafectatã a fostei mãnãstiri trinitariene construitã în anul 1719. 
Aici a fost înfiinþat primul Observator astronomic din România. Tezaurul cultural 
conservat aici este constituit din manuscrise ºi raritãþi tipografice de o 
incontestabilã valoare documentar ºtiinþificã ºi bibliofilã, piese antice, numismatice, 
de artã religioasã, precum ºi a unei valoroase galerii de portrete cu personalitãþi 
politice sau ecleziastice. De referinþã este deþinerea unei pãrþi din manuscrisul 
Codex Aureus (scris pe foi fine de pergament cu litere de aur), cunoscut ºi sub numele 
de Evangheliarul de la Lorsch. Textul manuscrisului întreg, are 238 foi ºi este cunoscut 
sub numele de Tetraevanghelul (adicã Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca ºi Ioan din 
Noul Testament). La sediul Bibliotecii Batthyaneum, filialã a Bibliotecii Naþionale a 
României, este pãstratã prima parte a Tetraevanghelului (respectiv evangheliile lui 
Matei ºi Marcu), 114 foi. Cealaltã parte din manuscrisul Codex Aureus , ce conþine 
evangheliile lui Luca ºi Ioan (124 foi), se aflã în proprietatea Bibliotecii Apostolice 
Vatican din Roma. Coperþile 1 ºi 4 ale mansucrisului au fost lucrate în plãcuþe de fildeº ºi 
se aflã la Londra 
(British Museum) ºi 
Roma.

Traseul celor 
Trei Fortificaþii, este 
un obiectiv turistic 
unic în Europa, care 
oferã vizitatorilor 
posibilitatea de a 
cãlãtori în timp de-a 
lungul a douã milenii, 
printre vestigiile a 
trei fortificaþii, din 
trei epoci diferite, 
construite succesiv pe 
a ceea º i  l o ca þ i e ,  
fiecare nouã cetate 
incluzând-o pe cea 
veche: Castrul Roman (106 d.Ch.), Cetatea Medievalã (sec. XVI-XVII) ºi Cetatea Alba 
Carolina, fortificaþie de tip Vauban (sec. XVIII). 

În Alba Iulia mai pot fi vizitate, în Cetatea Vauban, Obeliscul ºi Celula lui 
„Horea, Cloºca ºi Criºan”, precum ºi multe alte obiective de mare interes. 

Toate elementele menþionate anterior au justificat legitim dosarul de 
candidaturã pentru includerea Cetãþii Alba Iulia în UNESCO World Heritage, dosar depus 
de Comisia naþionalã a monumentelor, ansamblurilor ºi siturilor istorice, Bucureºti, cu 
titlul „Le noyau historique de la ville d'Alba Iulia”. Acest aspect denotã recunoaºterea 
naþionalã a valorilor patrimoniale regãsibile în Cetatea istoricã a municipiului Alba Iulia. 
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Contextul istoric, în cadrul evoluþiei bimilenare a localitãþii a determinat, din 
punct de vedere urbanistic, remarcarea a trei etape construite, prin suprapunere, cu 
caracter defensiv: Castrul roman; Fortificaþia medievalã de sec. XVIII; Fortificaþia de 
tip Vauban – început de sec. XVIII (1714-1738). Importanþa istoricã a zonei fortificaþiilor 
a declanºat începând cu deceniul opt / nouã al sec. XX, o serie de activitãþi de 
informare ºi de studii de punere în valoare ºi de gestiune a zonei.

A s t f e l ,  
„ p o t e n þ i a l u l  
infrastructural” al 
municipiului Alba 
Iulia condiþioneazã 
d e z v o l t a r e a  
economicã ºi socialã 
a  c o m u n i t ã þ i i .  
F i n a n þ a r e a  
reabilitãrii cetãþii 
p r i n  f o n d u r i  
nerambursabile va 
genera integrarea 
Centrului istoric Alba 
I u l i a  î n  t r a s e e  
turistice, culturale ºi 
artistice, naþionale 
ºi europene, care pot fi desfãºurate pe întreg parcursul anului, precum: Circuitul 
Cetãþilor Medievale din România: Oradea, Cluj, Bistriþa, Târgu Mureº, Mediaº, 
Sighiºoara, Fãgãraº, Sibiu, Sebeº, Alba Iulia, Arad, Timiºoara, Oradea, sau Circuitul 
Cetãþilor de tip Vauban din Europa: Alba Iulia, Oradea, Budapesta, Viena, Linz, 
Munchen, Strasbourg, Luxemburg, Longwy, Metz, Besançon, Lausanne, Geneve, 
Briançon, Alessandria, Milano, Verona, Mestre, Trieste, Ljubljana, Zagreb, Pecs, 
Szeged, Arad, Alba Iulia.  De asemenea – se estimeazã creºterea cu cel puþin 5% , pânã 
în anul 2015, a numãrului de turiºti români ºi strãini care viziteazã Alba Iulia ºi Cetatea 
istoricã, faþã de numãrul total de turiºti care au vizitat Alba Iulia (în anul 2007 – 32.500 
turiºti). Numãrul de turiºti care au vizitat Alba Iulia în 2007 reprezintã 27.5 % din 
numãrul total de turiºti care au vizitat judeþul Alba. 

Municipiul Alba Iulia ºi Cetatea Vauban din acest oraº vor beneficia de fonduri 
nerambursabile, derulate de ADR Centru prin Programul Operaþional Regional – REGIO. 
Este vorba despre finanþarea proiectului intitulat „Reabilitare Centru istoric Traseul 
estic, Traseul sudic, Traseul nordic Fortificaþia de tip Vauban – Alba Iulia, cãi de acces, 
iluminat ºi mobilier urban specific” depus la sediul ADR Centru de cãtre Consiliul Local 
Alba Iulia. Fondurile sunt disponibile dupã semnarea contractului de finanþare ce a 
avut loc în 13 martie 2009, la Traseul Celor Trei Fortificaþii din Alba Iulia. 
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Proiectul albaiulian are o valoare totalã de peste 47,5 milioane lei, prin 
finanþare nerambursabilã fiind solicitate peste 32,7 milioane lei, din partea Uniunii 
Europene ºi a Guvernului României. La nivelul Regiunii Centru este cel de-al ºaptelea 
contract semnat de ADR Centru pentru absorbþia fondurilor nerambursabile disponibile 
prin Programul REGIO. 

  Ministerul 
D e z v o l t ã r i i  
Regionale º i  
Locuinþei, prin 
domnul Rãzvan 
M u r g e a n u ,  
Sec re ta r  de  
s t a t ,   A D R  
Centru, prin 
domnul Simion 
Creþu, director 
g e n e r a l ,  º i  
Consiliul Local 
Alba Iulia prin 
intermediul pri-
marului muni-
cipiului, dom-
nul Mircea Hava 
a u  s e m n a t  
contractul de 
f inanþare  a l  
acestui proiect. În cadrul evenimentului au fost subliniate rezultatele aºteptate prin 
implementarea acestui proiect. Cu un buget total de peste 47,53 milioane lei, proiectul 
depus de cãtre municipalitatea albaiulianã, prevede modernizarea infrastructurii 
cultural – istorice aferente Cetãþii din Alba Iulia, precum ºi restaurarea, protecþia, 
conservarea patrimoniului cu potenþial turistic al Cetãþii Vauban. 

Cererea de finanþare pentru acest proiect a fost depusã la sediul ADR Centru în 
luna aprilie 2008. Acest proiect ºi-a propus valorificarea Cetãþii, pe criterii durabile ºi 
competitive, pentru a putea fi integratã în circuite turistice naþionale ºi internaþionale, 
sprijinindu-se astfel creºterea economicã a Regiunii de Dezvoltare Centru. Durata de 
realizare a proiectului este de 21 luni. Fondurile nerambursabile sunt solicitate prin 
Programul Operaþional Regional - Axa Prioritarã 5, Domeniul Major de Intervenþie 5.1: 
„Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi crearea 
/modernizarea infrastructurilor conexe” ºi vor fi gestionate de ADR Centru, în calitate 
de Organism Intermediar. Prin derularea acestei iniþiative se vizeazã crearea a 30 de 
locuri de muncã permanente ºi extinderea sezonului turistic de evenimente. Astfel, 
este aºteptatã creºterea cu cel puþin 5% a investiþiilor în zonã ºi o creºtere semnificativã 
a numãrului de turiºti, pânã în 2015.
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Municipiul Alba Iulia avea mare nevoie de o asemenea investiþie ºi acesta este 
un proiect ambiþios, care poate schimba aspectul Capitalei de suflet a tuturor 
românilor. Regiunea Centru va fi mult mai bine reprezentatã din punct de vedere 
turistic ºi Alba Iulia se va încadra între punctele de mare atracþie pentru turiºtii 

strãini, deoarece pentru 
cei români ea reprezintã 
deja un simbol deosebit. 
Este necesar ca imple-
mentarea acestui pro-
iect sã decurgã bine, în 
primul rând pentru buna 
absorbþie a fondurilor 
europene, care  este 
preocuparea constantã 
a ADR Centru, dar ºi 
pentru dezvoltarea ar-
monioasã a municipiului 
Alba Iulia ºi a judeþului 
Alba.
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VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC LA 
CETATEA ÞÃRÃNEASCÃ RUPEA CU FONDURI REGIO

Localitatea Rupea face parte dintr-o regiune cu un ridicat potenþial de 
dezvoltare turisticã, unde se aflã unele dintre cele mai reprezentative monumente 
istorice din zona Transilvaniei. În zona Rupea existã ºi câteva monumente atipice – 
reºedinþele nobiliare, care se desprind din peisajul arhitectural marcat de asocierea 
programului defensiv cu cel de cult, ºi sunt proiectate pe fondul programului dominant - 
de locuire. Zona Rupea este bogatã ºi în urme de vieþuire din epoci foarte îndepãrtate în 
timp, urme care sunt reperate fie prin descoperiri întâmplãtoare, fie prin cercetãri 
arheologice, aºa cum este cel 
mai adesea cazul. Distribuþia 
l o r  u r m ã r e º t e  l i n i i l e  
structurante ale peisajului 
regiunii: culoarul Oltului, vãile 
Homoroadelor ºi coridorul de 
circulaþie est-vest. 

Denumirea localitãþii 
derivã din cuvântul latin 
“rupes” care înseamnã con de 
stâncã ºi se atribuie stâncii 
cuaternare pe care se înalþã 
cetatea. Ca reºedinþã de târg, 
Rupea este amintitã încã din 
1433 ºi cunoscutã ulterior ca 
un centru comercial dez-
voltat. Pe timpul lui Matei 
Corvin, Rupea era centrul a 12 bresle de meºteºugari. Anual se þineau aici patru târguri 
mari. Târgurile din Rupea erau cele mai renumite din Transilvania epocii, târguri care îºi 
desfãºoarã activitatea cu regularitate pânã în prezent. 

În nord-vestul oraºului, ocupând 1,44 hectare pe o stâncã abruptã de rocã de 
bazalt, este aºezatã Cetatea Rupea, care este una din cele mai vechi ºi mai puternice 
cetãþi þãrãneºti din Transilvania. Cetatea a fost atestatã documentar pentru prima oarã 
în anul 1324, cu toate cã a fost construitã cu mult înainte de aceastã datã.

Din punct de vedere structural, cetatea este alcãtuitã din patru incinte 
succesive. Incinta superioarã are un traseu neregulat adaptat configuraþiei stâncii peste 
care se înalþã ºi cuprinde câteva construcþii izolate ºi un turn al porþii. 
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Incinta a doua este amplasatã pe o terasã care înconjoarã nucleul iniþial ºi este 
întãritã cu turnuri spre nord ºi vest, unde panta terenului este mai puþin accentuatã. 
Spre sud ºi est, zidul cetãþii este construit direct pe stâncã. Aceastei incinte i se adaugã 
spre vest cea de-a treia incintã, apãratã de turnuri ºi legatã la nord cu cea de-a patra, 
care cuprinde locuinþa paznicului, o magazie militarã ºi trei turnuri. În urma sãpãturilor 
efectuate pe raza oraºului Rupea, s-a atestat prezenþa omului pe aceste meleaguri încã 
de acum 2.000 ani, în partea de jos a oraºului descoperindu-se o piatrã militarã romanã. 

Etapele de construcþie ale cetãþii þãrãneºti s-au desfãºurat de-a lungul mai 
multor secole, în-
cepând din sec. al XIV-
lea pânã într-al XVII-
lea. Aspectul actual 
e s t e  r e z u l t a t u l  
multiplelor adãugiri, 
transformãri ºi repa-
raþii. Prima atestare 
documentarã a cetãþii 
dateazã  d in  1324  
(castrul Kuholm), când 
a servit ca loc de 
refug iu  a l  saº i lo r  
rãsculaþi împotriva lui 
C a r o l  R o b e r t  a l  
Ungariei.

Conform da-
telor din arhive, din 
1332 cetatea a fost 
a d m i n i s t r a t ã  d e  
castelani  regali.

Cetatea apare menþionatã în scrieri în anii 1341, 1357, 1380, atunci când 
castelanii din Rupea, cu acordul voievodului Transilvaniei, încearcã sã cucereascã un 
domeniu care aparþinea episcopului din Weissenburg. În 1418 este menþionatã 
distrugerea pãrþii de sus a cetãþii. Ulterior, în secolul al XV-lea, cetãþii de sus, probabil 
reconstruitã, i se adaugã cetatea de mijloc, care este mai apoi lãrgitã la începutul 
secolului al XVII-lea.

Cetatea de jos se adaugã ansamblului în secolul al XVIII-lea. Numeroase turnuri 
au fost demolate la începutul secolului al XIX-lea. Zidurile au rãmas aproape intacte 
pânã târziu în secolul al XX-lea, când, odatã cu dezintegrarea comunitãþii sãseºti, 
cetatea a fost abandonatã ºi în scurt timp a ajuns într-o stare de ruinare pronunþatã. 
Ruinarea este cauzatã atât de acþiunea liberã a factorilor naturali, dar ºi de lipsa de 
acþiune a membrilor comunitãþii locale, care nu ºtiu cum sã-i punã în evidenþã valoarea 
ºi importanþa.

Pânã la Marea Unire din 1918, dominaþia sãseascã dãdea un aspect cu totul 
strãin oraºului. Atunci, Rupea a jucat un rol important în întreg þinutul. Aici s-a format 
primul Consiliu Naþional din judeþul Târnava Mare.
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Din punct de vedere economic ºi cultural, este de remarcat cã înainte de anul 
1918 Rupea avea patru bãnci comerciale, iar în 1920 a luat fiinþã prima ªcoalã 
gimnazialã.

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, deºi situaþia geo-politicã a României a 
determinat o stagnare a dezvoltãrii, atât la nivel naþional, cât ºi local, Rupea a 
continuat sã se dezvolte, 
construindu-se policlinica, 
C a s a  d e  C u l t u r ã ,  
cinematograful, cartierele cu 
blocuri de locuinþe, s-a 
asigurat aducþiunea apei 
potabile ºi s-au dezvoltat 
întreprinderile industriale ºi 
meºteºugãreºti.

Astãzi, Rupea se 
prezintã ca un oraº cu un 
potenþial turistic ridicat, 
patrimoniul cultural – istoric 
al oraºului fiind bogat ºi 
v a r i a t .  C e l e  m a i  r e -
prezentative obiective sunt 
Cetatea, Biserica evan-
ghelicã, unde se aflã una din 
cele mai vechi orgi clasice, aflatã în stare de funcþionare, cele douã Biserici ortodoxe, 
precum  ºi alte clãdiri istorice de pe strãzile Cetãþii ºi Republicii. De asemenea, 

tradiþiile ºi obiceiurile rupene 
sunt cunoscute în þarã ºi 
strãinãtate, îndeosebi datoritã 
portului popular.

Oraºul este inclus în circuitul 
turistic intern sau internaþional 
alãturi de mai cunoscutele 
obiective braºovene precum 
Castelul Bran, Biserica Neagrã, 
centrul vechi al Braºovului ºi 
Viscri – sat aflat în patrimoniul 
U.N.E.S.C.O.

Dupã o perioadã de 44 de luni 
de implementare a activitãþilor 
prevãzute în proiectul de 
reabilitare a Cetãþii Rupea, 

Consiliul local va aºtepta turiºtii români ºi strãini care vor dori sã viziteze Cetatea 
Rupea, dar ºi Stejarii seculari de la Fiºer ºi Rezervaþia de liliac din jurul cetãþii, zone 
care fac parte din ariile naturale protejate ale oraºului. 
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Un contract de finanþare a reabilitãrii cetãþii Rupea, cu un buget total de peste 
30 milioane lei a fost semnat în 15.05.2009, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
Locuinþei, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru ºi Consiliul Local  Rupea. 
Proiectul ce prevede reabilitarea ºi extinderea infrastructurii turistice a Oraºului 
Rupea, va fi finanþat 
prin Axa Prioritarã 
5, Domeniul major 
de intervenþie 5.1 al 
Programului Opera-
þional Regional, 
domeniu destinat 
restaurãrii ºi valo-
rificãrii durabile a 
p a t r i m o n i u l u i  
cultural. 

D u p ã  
aproape un an de 
evaluare a cererii 
de finanþare pentru 
„Reabil itarea ºi  
extinderea infra-
structurii turistice 
în Oraºul Rupea”, 
depus la ADR Centru 
în mai 2008, proiectul a fost aprobat spre contractare, urmând a primi suma de 23,29 
milioane de lei spre finanþare nerambursabilã. 

Contribuþia Consiliului local la cheltuielile eligibile ale proiectului este de 475 
mii lei. Pentru domnul primar 
Flavius Dumitrescu din Rupea, 
realizarea acestui proiect înseamnã 
prima oportunitate de accesare a 
fondurilor structurale, pentru 
dezvoltarea oraºului, cu sprijinul 
ADR Centru.
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Situatã în zona vesticã a oraºului Rupea, din judeþul Braºov, pe un masiv de 
bazalt, Cetatea Rupea este un obiectiv de patrimoniu cultural naþional. Prin 
valorificarea Cetãþii 
Rupea din punct de 
v e d e r e  c u l t u r a l ,  
istoric, turistic ºi 
natural, Consiliul local 
Ru p e a  u r m ã r e º t e  
creºterea atractivitãþii 
turistice a zonei, 
creºterea fluxului de 
turiºti, precum ºi 
extinderea perioadei 
de sejur, aspecte ce vor 
determina o dezvoltare 
economicã a regiunii, 
crearea de noi locuri de 
muncã ºi îmbunã-
tãþirea nivelului de trai 
al cetãþenilor.

Infrastructura 
deterioratã a cetãþii ºi lipsa amenajãrilor, lipsa  dotãrilor, precum ºi lipsa unei parcãri 
amenajate sunt doar câteva probleme ce vor fi rezolvate prin implementarea acestui 
proiect.

 Reabilitarea cetãþii se 
va realiza ºi prin crearea 
unor puncte informative 
u n d e  v o r  f i  e x p u s e  
obiectele de patrimoniu, 
vor fi introduse în zonã 
utilitãþile (apã, canalizare, 
electricitate) ºi vor fi 
reabilitaþi 2,4 km drumuri 
de acces. Proiectul vizeazã 
reabilitarea Cetãþii Rupea 
p e  o  s u p r a f a þ ã  d e  
aproximativ 14 ha, fiind 
realizate ºi amenajãri 
peisagistice pe o suprafaþã 
de 500 mp.    
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Potenþialul turistic al României este un avantaj important care trebuie 
exploatat corespunzãtor. Preponderenþa în Regiunea Centru, a vestigiilor istorice ºi a 
ariilor naturale protejate, recunoscute de cãtre Ministerul Culturii sau UNESCO, este, 
statistic vorbind, majoritarã. Reabilitarea cetãþii din Rupea ºi valorificarea valorilor 
sale sunt de o importanþã majorã pentru dezvoltarea economicã a oraºului. Toate 
consiliile locale ce au aceste patrimonii istorice, culturale ºi naturale în administraþie, 
au un avantaj pe care trebuie sã-l exploateze, fiindcã sunt multe þãri în lume care 
reuºesc, doar prin turism, sã îºi genereze surse de venit foarte bune.
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Publicaþie realizatã de cãtre Organismul Intermediar pentru Programul Operaþional Regional din 
cadrul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în cadrul proiectului 

„SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR CENTRU ÎN INFORMAREA ªI 
PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PROVIND POR 2007-2013” 

Ediþia IUNIE 2009

Referindu-se la gradul de atragere a fondurilor prevãzute în Programul 
REGIO pentru Regiunea Centru, domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltãrii 
Regionale ºi Locuinþei a declarat:

„Se ºtie cã, dacã autoritãþile publice locale, primarii ºi preºedinþii de 
Consilii judeþene, o doresc, se pot realiza proiecte semnificative, pentru 
dezvoltarea fiecãrei regiuni. Desigur, conteazã foarte mult ºi implicarea din 
pa r tea  Agen þ i i l o r  pen t ru  
Dezvoltare Regionalã. Aº vrea sã 
felicit reprezentanþii Regiunii 
Centru, care fac parte dintre acele 
regiuni care merg bine în privinþa 
atragerii de fonduri europene. Am 
spus acest lucru ºi la ºedinþa CM 
POR ºi o voi susþine în faþa 
Guvernului ca, în cazul în care, la 
un moment dat, vor fi anumite 
regiuni unde nu vor fi suficiente 
proiecte depuse, sã luãm în calcul 
redistribuirea fondurilor, cãtre 
acele regiuni care ºtiu sã dezvolte 
proiecte. Considerãm cã este un 
lucru foarte bun cã gradul de 
utilizare a fondurilor depãºeºte 
33% în Regiunea Centru, fapt care 
ne demonstreazã cã în aceastã 
regiune vom putea vorbi despre o 
dezvoltare economico-socialã 
echilibratã, în folosul locuitorilor 
acestei zone a þãrii”.
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