Comorile timpului
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Onești
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Sorin Ifrim
Facilitatea oferită de Petrom, prin programul de implicare socială “Țara lui Andrei”, de a oferi o
finanţare pentru un proiect ce rezolvă o problemă din comunitatea din care fac parte a fost o provocare
pentru mine şi pentru ceilalţi membri ai echipei.

DESPRE PROIECT
Produsul principal al proiectului “Comorile timpului” va fi un site care va conține:
-O hartă digitală cu monumentele istorice din județul Bacău
-Coordonatele GPS și fotografii ale monumentelor istorice de tip construcții, instalații și statui
-Descrieri pentru monumentele istorice reprezentative
-Un film cu monumentele istorice reprezentative din județul Bacău
–Un film de la „make off”-ul proiectului
-O secțiune cu testimoniale de la voluntari implicați în proiect
-O secțiune de Feedback în care vizitatorii își pot scrie părerea despre proiect
-Un formular prin care vizitatorii site-ului pot propune și alte obiective din județul Bacău pentru
clasificarea lor ca monumente istorice; aceste propuneri vor fi trimise Direcției județene pentru
cultură Bacău.
Pe lângă site se va edita și se va distribui un pliant A3 color (1000 de exemplare) cu o selecție de
aproximativ 25 de monumente istorice din județul Bacău, dintre cele mai variate categorii.
Toate monumentele istorice din județul Bacău vor fi incluse în edițiile viitoare ale ROAD (Atlasul Digital
al României), grație protocolului de colaborare încheiat cu Sheba Distribution SRL (Garmin România).
ROAD este singura hartă de navigație din lume care combină detalii topo cu o structură de drumuri
rutabilă – la nivel inclusiv de drumuri de pământ și poteci.

SUSTENABILITATE
Experiența căpătată de către voluntarii implicați în implementarea proiectului va putea fi folosită în
viitor pentru dezvoltarea de noi proiecte; abilitățile practice dobândite sau dezvoltate le, spiritul de
competiție vor determina o dezvoltare complexă a tinerilor implicați în activitatea de voluntariat.

Site-ul va fi disponibil încă minim 9 ani după încheierea proiectului, va fi vizitat de multe persoane și
informațiile existente vor putea fi preluate și folosite de vizitatori. Monumentale istorice localizate vor
fi disponibile în Atlasul Digital al României, ROAD pe o perioadă nelimitată.
Numărul utilizatorilor de ROAD crește permanent, odată cu creșterea numărului de posesori de
tehnologie GPS. Impresiile primilor vizitatori ai unor monumente istorice vor fi împărtășite direct
(prietenilor) sau în mediul on-line și vor atrage noi vizitatori.
Folosirea pe scară tot mai mare a telefoanelor inteligente, a tabletelor și a aplicației Facebook, moda
de a posta fotografii din locurile vizitate și de a da “check-in”, „like”, „share” va atrage de asemenea
alți vizitatori.

CAUZĂ
Județul Bacău, conform ultimei liste a monumentelor istorice din România, publicată de Ministerul
Culturii în anul 2010, ocupă unul dintre ultimele locuri în ce privește numărul acestora, cu doar 364 de
obiective. Dintre cele 364 de monumente istorice unele, cum ar fi așezări, necropole, situri
arheologice, nu prezintă interes pentru publicul larg.
Altele, cum ar fi Biserica Lipovenească din Lipova ("Biserica la care nu s-a bătut niciun cui din fier"),
Cetatea Rákóczi de la Palanca, Fierăstrăul hidraulic de la Ciugheș, Dârsta hidraulică de la Dărmănești,
Cetățuia dacică de la Moinești sau Ansamblul conacului Rosetti de la Căiuți au un potențial turistic
foarte mare.
Din păcate, pentru aceste adevărate comori ale timpului nu este disponibilă nicio fotografie, iar
localizări de genul “la 2 km de sat” sunt caracteristice altei epoci. Având în vedere răspândirea pe scară
tot mai largă a tehnologiei, o localizare exactă a monumentelor istorice, prin coordonate GPS, ar fi
deosebit de utilă.

OBIECTIVE
Obiective generale:
- oferirea posibilității tinerilor de a-și îmbunătăți și etala abilitățile (editare foto, editare video, etc.),
complementare educației clasice, prin activităţi de voluntariat;
- dezvoltarea complexă a personalităţii tinerilor în spiritul cunoașterii și aprecierii valorilor culturale; atragerea unui număr cât mai mare de turişti în județ și dezvoltarea durabilă a zonei;
- identificarea unor noi potențiale monumente istorice;
- creșterea interesului comunității locale pentru cunoașterea și conservarea patrimoniului prin forţa
exemplului şi prin interacţiune directă cu elevii voluntari.
Obiective specifice:
- constituirea unei echipe de 100 de voluntari care să se ocupe de implementarea proiectului;
- culegerea coordonatelor GPS a celor 364 de monumente istorice catalogate;
- fotografierea monumentelor istorice (altele decât așezări, necropole, situri arheologice);

- realizarea unui site de prezentare a monumentelor istorice din județul Bacău;
- realizarea unui pliant de prezentare a 25 de monumente istorice reprezentative din județul Bacău;
- apariția a cel puțin 4 articole de prezentare a proiectului în presa locală (Ziarul de Bacău și Onești
Expres).

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari direcţi:
- 100 de voluntari de la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti;
- 1000 de locuitori ai județului Bacău și vizitatori ai județului;
- toți utilizatorii Atlasului Digital al României, ROAD.

Beneficiari indirecţi:
- toţi elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” Onești;
- părinţii elevilor;
- comunitatea locală;
- vizitatorii județului Bacău;
- autoritățile locale;
- proprietarii de locații de cazare și de alimentație publică din județul Bacău.

IMPACT
Rezultate așteptate:
- constituirea unui grup de 100 de voluntari;
- localizarea și memorarea coordonatelor GPS ale monumentelor istorice din județ;
- realizarea unor fotografii reușite ale monumentelor istorice;
- realizarea unui site atractiv, cu mulți vizitatori (vom apela și la tehnici SEO);
- realizarea unui pliant cu impact la public;
- realizarea unui film cu monumentele istorice reprezentative din județul Bacău
- realizarea unui film de la „make off”-ul proiectului
- manifestarea interesului presei locale față de proiect;
- dobândirea de către voluntari de abilităţi şi competenţe specifice activităţilor de voluntariat: lucru în
echipă, activităţi practice, spirit civic, comportament civilizat, exerciţiu de leadership.
Elemente de impact:

- creșterea interesului elevilor pentru participarea la activități extrașcolare și de voluntariat
- educația populației în general și a tinerilor în special în spiritul aprecierii și conservării patrimoniului
național;
- constituirea unei mase critice care să determine un comportament responsabil față de comorile
istoriei;
- creșterea numărului de organizații (inclusiv media) care se implică în popularizarea și protejarea
patrimoniului;
- dezvoltarea durabilă a județului Bacău prin dezvoltarea turismului.

