ORASUL BUSTENI

ANUNŢ DE PRESĂ
debutudebutul
Privind informarea
asupra proiectului
« Reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni « ,
cod SMIS 3452 si a rezultatelor sale

1. Număr referinţă: Cod SMIS 3452
2. Data publicării anunţului: 10.01.2012
3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 –
Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
4. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
5. Alte informaţii:
Investitia « Busteni – o statiune renascuta – Reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni » s-a incadrat in contextul dezvoltarii potentialului turistic al
Romaniei, prin refacerea valorilor existente – naturale, culturale, traditionale.
6. Obiectivele si rezultatele proiectului
Restaurarea monumentului „Ultima Grenada” a constat in deschiderea ansamblului circulatiei publice prin eliminarea gardului metalic spre DN1, deschiderea
circulatiei de la gara Busteni prin incinta monumentului, repararea zidurilor exterioare si a balustradei, cu mentinerea formei, culorii si materialelor existente (mozaic
marunt, praf marmura), refacerea trotuarelor exterioare spre gara si spre DN1 cu piatra cubica, repararea scarilor de acces dinspre gara si asigurarea accesului dinspre
vest (DN1), regandirea spatiilor verzi si de odihna din incinta monumentului pentru circulatia pietonala, refacerea soclului cu mentinerea materialelor si a decoratiunilor
existente, refacerea placii de bronz comemorative (cu numele eroilor din Busteni), realizarea unui sistem de iluminat exterior festiv si a unei surse de apa pentru
intretinerea spatiilor verzi,a avut in vedere curatarea statuii din bronz, refacerea celor doua efigii laterale din bronz (Regina Maria si Regele Ferdinand), precum si
procurarea si montarea din fonduri proprii pe suportii existenti a doua tunuri din primul razboi mondial si completarea listei de eroi cu eroii revolutiei din 1989.
Reabilitarea Casei de Cultura a cuprins un colt de informare amenajat, destinat descrierii Monumentului „Ultima grenada” si povestii caporalului Constantin Musat, o
instalatie de iluminat, o instalatie interioara de utilizare a gazelor naturale modernizata, o instalatie de incalzire si climatizare, o zona deschisa publica amenajata, prin

eliminarea curtii actuale a Casei de Cultura.
Proiectul „Reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni” identifica mai multe tipuri de beneficiari, si anume :

-

Turistii sositi in statiune – prin organizarea unui numar ridicat de evenimente, expozitii, spectacole culturale si artistice pe perioada intregului an, turistii sositi
in statiunea Busteni vor putea participa la acestea, prelungindu-si astfel durata de sedere in statiune datorita oportunitatilor de petrecere a timpului liber;

-

Comunitatea locala – in primul rand elevii din oras vor putea efectua repetitii pentru piese de teatru sau concerte de muzica, iar pe de alta parte locuitorii
orasului Busteni vor putea participa in timpul liber la spectacole si evenimente culturale si artistice ce vor avea loc la Casa de Cultura.

-

Artistii din regiune – acestia vor putea utiliza interiorul Casei de Cultura pentru diferite repetitii, lansari de carte sau spectacole de interes regional,
promovandu-si astfel lucrarile si spectacolele.

-

Scolile de muzica, dans si teatru din regiune – acestea se vor putea utiliza de spatiul Casei de Cultura pentru sustinerea si pregatirea concursurilor artistice
nationale si regionale, care ulterior vor atrage un numar de turisti participanti la aceste concursuri.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.128.409.71 lei din care 1.346.499,98 lei reprezintă contributia FEDR, 205.935,29 lei reprezintă finanţare din
bugetul naţional si 575.974,44 lei din bugetul local.
Durata de implementare a proiectului este de 20 luni ( 04.05.2010 – 04.01.2012)
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul www.orasul-busteni.ro sau de la Primaria Busteni, Bulevardul Libertatii, nr.91,
localitate Busteni, cod 105500, tel: 0244.322005, fax :0244.320752,email :primabus@yahoo.com, persoana de contact Vasilescu Ion – Manager de proiect

