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   ,,CASA CU BLAZOANE” – Chiojdu 
       O RECONVERTIRE ȘI RESTAURARE CU CARE NE PUTEM MÂNDRI                                          

de arh. Mircea ȚIBULEAC 

INFO 1 

        Revenind la deplasarea pe 

care am făcut-o la Chiojdu-Buzău, 

vreau să spun că am făcut parte 

dintr-o echipă extinsă.  Împreună 

cu membrii Comisiei Economice, 

sâmbătă, 18 aprilie, am vizitat 

acest obiectiv, proiect selectat în 

cadrul Programului Operațional 

Regional și co-finanțat de Uniunea 

Europeană prin Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională.  

Denumirea proiectului:  

Consolidare, Restaurare și 

Remodelare Funcțională  

CASA CU BLAZOANE  

Comuna Chiojdu,  

sat Chiojdu, jud. Buzău. 

       O dorință care a 

devenit realitate și nu o 

realitate ca oricare alta, ci o 

victorie pe care oricine și-ar 

dori-o în palmares. Nu vreau să 

vorbesc în acest articol despre 

dorința mea de a o vedea în 

realitate ci despre dorința, 

poate pot spune chiar visul d-

lui profesor Petre DERER de a-l 

vedea dus la bun sfârșit. L-am 

invitat să ne scrie despre el și a 

acceptat cu bucurie întemeiată, 

îndrăznesc a spune, deoarece 

din punctul meu de vedere 

inițiativa domniei  sale  dublată  

de înaltul profesionalism a d-lui arh. Călin HOINĂRESCU – președintele Uniunii Restauratorilor de 

Monumente Istorice, a devenit un excelent exemplu de urmat. Cu alte cuvinte un vis dus la final, cu un 

efort remarcabil intelectual și financiar, este un ideal ce se întâlnește astăzi tot mai rar și din această 

cauză trebuie făcut cunoscut prin toate mijloacele.  

      Sper că puterea exemplului va încolți și va da roade și în alte cazuri. Uniunea Arhitecților prin 

acest exemplu repetă cu succes, după părerea mea, istoria unei alte inițiative luate de Senatul ei 

prin care clădiri cu statut de monument istoric să fie preluate, restaurate și reconvertite funcțional. 

Primul exemplu, nu în ordinea cronologică, l-am prezentat într-un buletin precedent cu titlul 

,,Omul sfințește locul”. Era vorba despre casa monument de la Sinaia, visul d-nei dr. arh. 

Viorica CUREA, actualul nostru președinte, care după cum ați văzut a fost și el tradus în realitate. 
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    Din valoarea totală de 6.319.249 lei, beneficiarul Uniunea Arhitecților din România a 

contribuit cu 1.337.631 lei, iar diferența contribuției a fost suportată de U.E. cu 4.503.762 lei și 

Guvernul României cu 387.854 lei. Citind în continuare panoul de șantier mai aflu că data începerii 

investiției a fost 28.04.2012, urmând să fie finalizat în 27.06.2015. Organismul intermediar este 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, iar unitatea de management este Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Turismului. În finalul listei de pe panou a fost trecut, în opinia mea după 

ce am văzut lucrarea, cel mai important contributor care împreună cu proiectantul au fost 

elemente determinante în această reușită.  

     Nu știu de ce și nici nu doresc să 

comentez, ca să nu o fac tendențios, 

dar proiectantul nu este trecut pe 

panoul de șantier.  

     Cred că aceste date introductive 

sunt suficiente din partea mea și o să 

reproduc în continuare textul trimis 

de dl profesor Peter DERER, al cărui 

titlu este: Proiect social-cultural 

,,CASELE DE ODIHNĂ ȘI CULTURĂ 

ALE STUDENȚILOR”. 

       ,,În legislatura 2008-12 Senatul 

UAR a acceptat derularea  unui 

proiect social–cultural complex 

pentru îndeplinirea principalelor 

obiective menţionate în statut: 

acţiuni cu finalitate socială şi 

activităţi cu profil cultural. Proiectul 

ia seama la structurarea UAR, la 

specificul membrilor săi, la utilizarea 

optimă a Timbrului de Arhitectură, la 

posibilităţile concrete de organizare 

şi întreținere.  

     Proiectul presupune organizarea 

unei reţele regionale de “Case de 

Odihnă și Cultură ale Arhitecților” 

adăpostite în imobile din mediul 

rural, cu statut de monument, care 

vor primi funcţiuni complexe.  

    In plan cultural este vorba de 

salvgardarea monumentului, de 

rezervarea unor spaţii pentru 

expoziţii de arhitectură, cercetări 

specifice şi întruniri profesionale.  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In plan social se propune 

rezervarea de spaţii de socializare şi 

refacere a arhitecţilor. Cu titlu 

experimental s-a început cu o 

C.O.C.A. plasată la întâlnirea mai 

multor regiuni de dezvoltare (Buzău, 

Prahova, Brașov) nu departe de 

oraşe importante, concentrând mulți 

arhitecți, cu bază medicală 

adecvată, eventual şi învăţămînt de 

arhitectură. 

      Începutul realizării proiectului 

(2009) a constat în achizitionarea la 

Chiojd/Buzău a ”Casei cu Blazoane”, 

monument de categoria A,  pentru 

amenajarea unei expoziții dedicate 

arhitecturii mosnenesti și înființarea 

unui centru rural pentru trasee 

culturale. Documentația de 

restaurare și solicitare de fonduri 

din partea Comisiei Europene a fost 

întocmită de către arh. Călin 

Hoinărescu și av. Alina Stoica de la 

S.C. Restitutio S.R.L. (2010). În 

baza acceptării pentru finanțare, 

contractul, în valoare de 6,3 

milioane lei, s-a semnat în apr. 

2012, constructorul (S.C. Taina 

Lemnului S.R.L.) deschizând 

șantierul o lună mai târziu.  In 2013 

UAR a lansat un protocol de 

colaborare (cu Primăria și Școala ”C. 

Giurescu” din Chiojd, cu  U.N.R.M.I  

și  alte  instituții profesionale dar și  
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publice) care va fi implementat 

după darea în folosință a 

complexului (2015). 

       Complexul ”Casa cu blazoane” 

include monumentul propriu-zis, 

centrul de informare și corpul de 

ateliere/dormitoare. Aici vor avea 

loc deplasări documentare ale 

arhitecților, vizite de informare 

tehnică, se vor organiza 

școli/șantiere de vară pentru 

meserii tradiționale în construcții, 

tabere de desen-acuarelă ale 

membrilor UAR veniți la odihnă, 

întâlniri ale specialiștilor pe 

probleme de monumente și peisaj 

cultural etc. De asemenea, în 

complex se pot derula activități de 

învățământ, târguri sezoniere, 

evenimente folclorice locale etc. 

contribuind la progresul comunei 

Chiojd”.       

                         

     Motivele pentru care acest obiectiv a meritat efortul și 

pe care d-l profesor Peter DERER le-a enumerat au stat 

la baza ideii mele de a-l invita pe colegul și prietenul meu 

Bogdan TOFAN să ne însoțească în deplasarea de la 

Chiojdu. Se pare că el a intuit motivele pentru care l-am 

invitat și a acceptat cu plăcere.  

    Iată-ne la drum împreună, având plăcerea de a 

schimba idei și de a afla lucruri noi unul de la altul.  

Arh. Peter DERER,  
responsabil de proiect 
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DISTANȚE RUTIERE: 

 București-Vălenii de Munte 
– Chiojdu = 130 km 

 Brașov – Cheia -Vălenii de 
Munte – Chiojdu = 96 km 

 Buzău – Chiojdu = 70 km 
 Craiova – Pitești – Ploiești 

– Chiojdu = 302 km 
 Bacău – Buzău – Chiojdu = 

240 km 
 Cluj-Napoca – Sibiu – 

Brașov – Chiojdu = 360 km 
 Timișoara – Sibiu – Brașov 

- Chiojdu = 505 km 
 

     Sarcinile noastre s-au împărțit, eu având grijă să 

șofez și să nu greșesc drumul spre Chiojdu, iar el să 

culeagă imagini.  

     Amândoi făceam acest drum pentru prima dată și 

bineînțeles prima idee care ne frământa a fost să ne 

convingem dacă obiectivul este accesibil si mai ales 

dacă cei care o să-l parcurgă vor fi încântați de ce vor 

vedea pe drum.  

       Urmează parcursul traseului București-Vălenii de 

Munte-Chiojdu în imaginile culese de Bogdan și care 

vor urma una după alta, începând cu prima oprire 

pentru a îndestula foamea  cailor putere ai Skodei 

mele, care de 12 ani m-a purtat fără probleme peste 

250 000 km.  

       Energie pentru drumul care ne aștepta am 

dobândit și noi, grație unor delicioase înghețate 

consumate cu ocazia primei opriri la Pitești.  
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     Am ajuns la destinație fără ca norii amenințători să-și 

scuture straiele peste noi. Dimpotrivă au contribuit într-un 

mod fericit la calitatea pozelor, dând o notă de dramatism și 

mărind suspansul în ciuda faptului că peisajul dealurilor de 

care ne apropiam devenea din ce în ce mai atractiv. La 

unison am fost de acord că și pentru priveliștea de pe acest 

traseu și tot merită să faci un drum la Chiojdu.  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Am ajuns la destinație fără ca norii amenințători să-și 

scuture straiele peste noi. Dimpotrivă au contribuit într-un 

mod fericit la calitatea pozelor, dând o notă de dramatism 

și mărind suspansul în ciuda faptului că peisajul dealurilor 

de care ne apropiam devenea din ce în ce mai atractiv. La 

unison am fost de acord că măcar pentru drumul până aici 

și tot merită să faci un drum la Chiojdu.  

        Peisajul este minunat și face cu prisosință un 

serviciu obiectivului, pe care urmează să-l descoperiți 

prin intermediul impresiilor pe care mi le-au trimis atât 

Bogdan TOFAN cu care am călătorit, cât și cel de la final 

a lui Florin DRĂGULIN, care ne-a întâmpinat acolo. Voi 

ilustra textelor lor cu cele mai sugestive  imagini pe care 

le-am făcut acolo.  

       Urmează scrisoarea lui Bogdan care este intitulată:  

       La Chiojdu, Buzău, România: 

,, La Chiojdu am ajuns intamplator.  

A fost o excursie faina. Am descoperit cu uimire o casa 

boiereasca de Buzau. Am fost invitat de Mircea Tibuleac 

in ziua precedenta, vineri, 17 martie 2015, la intalnirea 

de lucru pentru crearea Clubului Arhitectilor. Am mers cu 

masina lui. Am plecat din Bucuresti dimineata pe la 9.30 

si am luat-o pe la Ploiesti apoi Valenii de Munte si apoi 

peste deal pe serpentinele dintre livezi am ajuns intr-o 

depresiune frumoasa. La Chiojdu am intrebat de “Casa 

cu Blazoane” si am urcat in dreapta pe o ulita ingusta 

pana cand am vazut-o. Era frumoasa. O casa din aceasta  
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mai vazusem undeva. O aveam intre amintiri. Era orientata 

spre vale, luminata usor de soare, cu acoperisul de lemn.  

Pomii erau infloriti. Mi-a placut prezentarea facuta de domnul 

arhitect Hoinarescu si de profesorul Derer care impreuna s-

au ocupat de restaurarea casei. Am vizitat 3 corpuri de 

cladire aflate in incinta. Casa propriu-zisa care e aproape 

gata, un corp de seminarii cu amfiteatru, cu sala de expozitie 

unde s-a propus realizarea unei fresce, si corpul mai din 

lemn din spate, care contine ateliere de pictura la parter si 3 

dormitoare mari la etaj. 
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        Aici ar putea sa se desfasoare tabere de creatie 

pentru studentii de la arhitectura sau de la Arte Plastice. 

Este o locatie minunata cu peisaj frumos, cu trasee 

turistice posibil de facut pe dealurile din jur. Am aflat ca 

deja “Belgianul” locului le-a si parcurs si le cunoaste cu 

puncte de belvedere, refugiuri, bisericute, etc. 

       Cladirea principala restaurata are 3 niveluri folosite 

temeinic. Nici un colt din spatiul interior in beci, hoch-

parter sau mansarda nu s-a pierdut si asta mi-a placut 

pentru ca s-a lucrat cu grija si cu constiinta lucrului bine 

facut. S-a vazut asta pe lemnul usilor reconditionate, pe 

desenul mobilieruluii de lemn facut pentru sala de mese. 

Mi-a placut spatiul octogonal din bovindoul principal. Mi-

a placut porticul principal cu stalpi si grinzi de lemn care 

ar merita un exercitiu cu creionul pe hartie.  

      Mi-ar placea sa ii vad pe studentii din anul 3 de la 

Sibiu, de la Scoala de Arhitectura a Universitatii “Ion 

Mincu”  sa vina aici si sa studieze elemente ale 

arhitecturii romanesti traditionale. Ii cunosc pe studentii 

de acolo deoarece facand naveta am predat o vreme 

acolo “Bazele proiectarii de arhitectura”. Cred ca si 

studentii arhitecti straini americani sau italieni ar fi 

impresionati de aceasta arhitectura. 
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       Cred ca ar fi benefic pentru viitor, pentru proiectarea 

viitoare de arhitectura sa se tina seama de atmosfera din 

interiorul acestor case. Pentru moment mi-am adus aminte 

de Villa Rotonda din Vicenza. Paladio a reusit sa redea 

arhitecturii moderne a vremii atmosfera placuta de spatiu de 

locuit. Aceasta atmosfera trebuie sa o fi simtit inca din 

copilarie intr-o casa ca aceasta din Chijdu.  A fost o zi a 

intamplarilor fericite pentru am aflat ca acesta gospodarie 

apartinuse in trecut unei prietene a mamei mele nascute in 

Buzau. Mi s-a parut lumea mica si am ramas placut 

impresionat ca si cand si eu as fi trait demult in aceasta casa.  

Recomand sa faceti o vizita aici. N-o sa va para rau ci o sa 

folositi bine, cu rost timpul. M-am intors in aceasi zi acasa 

in Bucuresti. Mircea s-a dus mai departe la Sibiu. 

Multumesc celor care m-au invitat si felicitari colectivului 

de arhitecti si constructori care au reusit sa scoata la 

lumina o casa care se pierdea. Casele traiesc mai mult 

decat oamenii”.  

arh. Bogdan TOFAN 
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         Îi mulțumesc lui Bogdan pentru textul trimis, 

deoarece cum îi spuneam și lui, sunt invidios pe el că 

a reușit să facă o descriere mai bine decât aș fi reușit 

eu să o fac.  

         În continuare voi reproduce textul gazdei 

noastre, care așa cum o să vedeți, va declara că este 

atașat de obiectiv mai mult decât ar putea să o facă 

un angajat obișnuit oricât de loial ar fi. După ce l-am 

întâlnit și ascultat la Chiojdu, mi-a dispărut 

instantaneu teama pe care o aveam pentru această 

investiție. Ea decurge din faptul că orice intenție oricât 

de bună ar fi, se năruie dacă după finalizare un 

obiectiv nu rămâne în grija cuiva care îl iubește și 

trăiește cu convingerea că trebuie îngrijit ca și cum ar 

fi proprietatea lui.  

         Sunt convins că actualul administrator o va 

face. Acest lucru reiese clar din textul pe care mi l-a 

trimis și pe care îl redau în continuare.  

Acesta sună în felul următor:  

,,Proiect de suflet, salvarea acestui conac a inceput 
mai mult datorita unei fascinatii pe care am avut-o 
inca din copilarie. L-am vizitat cu un unchi in anii '80 
si atunci am avut un sentiment foarte placut.    
De remarcat ca: 
-proprietatea nu a fost nationalizata si a fost vanduta 
dupa instaurarea  regimului comunist ( proprietarii  au  

 Urmează  3 imagini din arhiva DRĂGULIN 

 PRIVIND ÎN URMĂ CU MÂNDRIE 
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RESTAURAREA  

BLAZOANELOR 

BLAZOANELE LA FINAL 

fost din renumita familie Izbasoiu, ultima care a locuit, 

din familie, in casa a fost Sita B Izbasoiu). 

Nepoata acesteia din urma a vandut in anii '50   

  -inaintea schimbarii din 1989 casa se afla inca intr-o 

stare destul de buna 

  -s-a degradat foarte mult dupa 1995-2000 cand a 

inceput sa patrunda apa prin sarpanta, (ultimul 

proprietar fiind batran si bolnav) 

Initial am cumparat si am incercat restaurarea in nume 

personal cu d-ul Hoinarescu. Nu am reusit. 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Atunci am vandut Uniunii Arhitectilor din 

Romania, mai ales datorita si multumesc din nou, pe 

aceasta cale, d-lui prof. Derer pentru implicarea si 

siguranta pe care a oferit-o in derularea acestui 

proiect la care am tinut sa particip in continuare. 

Nu am putut sa ma despart de aceasta si cu mandrie 

pot sa spun ca este salvata dar cu sacrificii din partea 

tuturor celor implicati. 

       Din acesta, dar si alte multe motive, orice 

promovare a acestor monumente, cum de altfel este 

si demersul d-voastra, d-le Tibuleac, trebuie sprijinite 

si laudate. 

      Multumesc pentru promovare, am scris cateva 

randuri aseara in graba, atasez cateva fotografii 

inedite din arhiva personala, din perioada lucrarilor, si 

va rog sa pastrati din cele scrise ce considerati 

interesant pentru cititorii d-voastra. 

     Inca o data multumesc, o zi buna in continuare, cu 

respect, 

                                                                                      

      Am considerat  excelent  textul așa cum l-am 

primit, din această cauză nu m-am atins de el cum mă 

îndemna autorul și mai mult decât atât menționez că 

exagerează mulțumindu-mi pentru acest articol, pe 

care am considerat că este de datoria mea să îl 

realizez.  

      Mi-am promis și l-am rugat și pe d-nul Drăgulin să 

mă ajute în continuare cu informații și reportaje 

despre ce se întâmplă la Chiojdu.  

     Închei prin a sublinia că sunt foarte încântat de 

modul în care Uniunea Arhitecților a reușit să traducă 

în practică unul din obiectivele sale statutare: 

3.6. ,,Păstrarea și protejarea fondului arhitectural-
urbanistic și a peisajelor cu valoare de patrimoniu, 
culturală și artistică”.  

 
Link foto:            http://we.tl/MCkpVbFS7W 
Link video:   p.I  - http://we.tl/cUNef8BmZg 

                         p.II - http://we.tl/XoosQL2WWg              

 
 
 
 

 
HOINĂRESCU 

Peter DERER 

Dragulin  Florin”. 

Călin Peter DERER Călin 
HOINĂRESCU 

Peter DERER Călin 
HOINĂRESCU 

SILVIA  ÎMPREUNĂ  CU  ,,VINOVAȚII” ACESTUI  SUCCES 
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NAG #9 LA CENTRUL DE CULTURĂ ARHITECTURALĂ AL UNIUNII 

ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NAG, ediția a IX-a, desfășurată vineri, 24 aprilie 2015, s-a dovedit a fi un excelent prilej 

pentru o serie de manifestări editoriale, culturale și artistice organizate de revista ARHITECTURA 

și Uniunea Arhitecților din România la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din strada J.L. 

Calderon 48. 

LANSAREA NUMĂRULUI ATELIER VERSUS ȘANTIER 

invitați: arhitecții Anca Sandu Tomașevschi, Dana Tănase, Ionuț Anton, Georgeta Gabrea, Anca 
Sandu, Anca Filip, Sidonia Teodorescu și Mircea Ochinciuc. 

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 100+ GRAFICA ÎN ARHITECTURA 

care a inclus o selecție a copertelor revistei în cei 109 ani de existență. Expoziția 100+ Grafica în 

Arhitectura a fost panotată cu sprijinul Atelier RD, arhitect Alin Popescu, căruia revista Arhitectura 

îi mulțumește pentru idei și realizare. 

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI RESTAURATORI ROMÂNI: HORIA TEODORU (1894-1976) 

itinerată de către Institutul Național al Patrimoniului, realizată în cadrul unui proiect finanțat de 

UAR din Timbrul Arhitecturii. 

invitați: arhitecții Anca Filip, Radu Petre Năstase, József Kovács. 
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VERNISAJUL EXPOZIȚIEI SCHIȚE 

arhitect Adina Tudor 

Evenimentele s-au bucurat atât de un public numeros, peste 300 de persoane, interesat de 

expoziții de arhitectură și artă vizuală, alcătuit din studenți arhitecți și urbaniști, artiști, 

personalități din domeniul arhitecturii, cât și de sprijinul unor tineri studenți arhitecți. Împreună 

au descoperit cuprinsul articolelor din numărul 1/2015 al revistei Arhitectura, care începând cu 

acest număr are un format mai generos, de 144 de pagini, și au discutat cu autorii lor. 

Expoziția 100+ GRAFICA ÎN ARHITECTURA a oferit celor prezenți prilejul de a rememora 

câteva momente din istoria revistei ARHITECTURA, care în 2016 va aniversa 110 ani de la prima 

apariție, dar și de a vota coperta preferată în cadrul expoziției deschise până în data de 6 mai în 

mansarda redacției din strada Jean Louis Calderon 48. Pasionații de arhitectură și de artă au 

putut surprinde o clipă din viața clădirilor și pulsul orașelor în lucrările arhitectei Adina Tudor, 

lucrări expuse în Sala de Expoziții de la parterul Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR. 

Un moment aparte l-a constituit vernisajul expoziției Restauratori români: Horia Teodoru 

(1894-1976), realizată de către Institutul Național al Patrimoniului, care a readus în prim-plan 

opera unui arhitect considerat a fi reper al școlii românești de restaurare. 

Voluntari:  

stud arh. Mădălina Burcescu, David Cîrțu, Monica Jugănaru, Ilinca Mitu, Iulia 

Muraru, Cosmin Petrache, Cezar Udrea. 
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Aniversare în imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman 
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   VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 

   SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De arh. Dorin BOILĂ 

        Aceste gînduri mi-au fost inspirate de recentul eveniment cultural de la Agnita – 25/26 aprilie 
– Tîrgul meșteșugarilor și producătorilor tradiționali, Parada portului popular de pe Hârtibaciu și 
Târnave urmată de un spectacol folcloric și Dezbaterea tematicii patrimoniului cultural imaterial. 
Toate acestea fac parte dintr-un proiect european cu tema generică „Cooperare pentru promovarea 
patrimoniului cultural”, care coordonează forțele a trei GAL-uri cu teritorii apropiate: GAL 
Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podișul Mediașului și GAL Dealurile Târnavelor. 
 Multe dintre problemele ce țin de moștenirea culturală a acestor zone cu mare predominanță 
rurală au fost abordate la dezbaterea de la Primăria Agnita, unde s-au prezentat valorile 
patrimoniului construit, a celui natural, dar mai ales a celui imaterial – tradiții, legi nescrise ale 
comunității rurale, valori ale gastronomiei și meșteșugurilor tradiționale - din acest areal 
intercultural, unde colonizarea saxonă a interferat atîtea veacuri cu habitatul românesc, cu insulele 
maghiare și țigănești. 
 Din fericire, în toată învălmășeala de planuri, dezastre economice și răsturnări ale scării de 
valori care a urmat anului 1989, asociațiile de tip Grup de Acțiune Local reușesc să adune și să 
potențeze energia oamenilor de vîrstele a doua și a treia din zonă, care au experiența și 
înțelepciunea de a-și oferi timpul și cunoștințele pentru scoaterea comunităților rurale din impasul 
creat - mai ales de statul nefuncțional român, aflat pe mîini proaste și hrăpărețe !! Este încă un 
prilej, absolut lucrativ, pentru că gestionează și putere financiară, de a ajuta forțele mai tinere din 
teritoriu, mai ales din zona rurală, spre a întări capacitatea sectorului privat, singurul care poate 
scoate din marasm economia din sate și orașe mici. 
 Tocmai în acest context, dezbaterea asupra patrimoniului imaterial are o importanță decisivă 
în a realinia SISTEMUL DE CONCEPȚII al oamenilor, ieșiți din mlaștina comunistă, la scara de valori 
normală și fertilă pentru reînchegarea comunităților rurale funcționale !! Avem multe de învățat și 
regîndit, din tezaurul patrimoniului tradițional, exact acela care a permis constituirea de vecinătăți, 
cartiere, sate întregi SOLIDARE ÎN FAȚA GREUTĂȚILOR economice, politice și de orice natură !! 
 Iată, de exemplu, cîteva dintre „legile nescrise ale unei comunități” rurale – cea săsească din 
satul Gherdeal (la granița jud. Sibiu cu jud. Brașov), sat astăzi părăsit, locuit doar de cca 12 
persoane:  

 Fiecare casă trebuia ca duminică dimineața să măture/să curețe zăpada de pe stradă, pe 
toată porțiunea aferentă gospodăriei. Asta pentru ca preotul și enoriașii să poată ajunge la 
biserică cu încălțările cît mai curate !! 

 Cei care lipseau nemotivat de la liturghia de duminică plăteau o amendă ! Iată ce importantă 
era credința pînă acum cîteva decenii, în fiecare sat transilvănean, pentru că era liantul 
comunității, imaterialul care lega foarte strîns toate cele materiale !! 

 În Gherdeal, după ce mai multe familii de români s-au așezat în perimetrul satului, sașii i-au 
ajutat (cu meșteri și materiale) să-și ridice biserica ortodoxă !! Fără comentarii... 

 În fiecare gospodărie săsească tradiția solicita ca să existe cel puțin un meșteșugar și un 
muzicant ! Așa se putea asigura orchestra pentru jocul tinerilor de după liturghie, în fiecare 
duminică, ca să nu mai amintim de toate celelalte ocazii festive sau de înmormîntare, cînd 
satul avea muzica asigurată. 

Dovezi că patrimoniul imaterial, bogat și specific zonei rurale transilvane, este direct legat de 
sufletul fiecărui membru al comunității, că el pleacă direct de la educația făcută în familie – astăzi, la 
fel ca și ieri !! Cînd în acest proces au intervenit fisuri, goluri ascunse sau derapaje, COMUNIUNEA 
sfințitoare ce ținea oamenii satului laolaltă s-a evaporat... 

Și deci, căile de a regenera satul refăcînd liantul comunitar sunt foarte clare: educarea 
copiilor în spirit creștin, pentru muncă și pentru dăinuirea neamului / traiul în vatra satului împreună 
cu ceilalți și pentru binele comun / preluarea vechilor meșteșuguri și asimilarea celor noi, spre o 
prosperitate firească a vieții la țară !!! 
 

PATRIMONIUL IMATERIAL  
– LA NOI ACASĂ 
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                                                    Gala "Leadership Concert - A night at the opera" 
strânge fonduri în sprijinul proiectelor de antreprenoriat rural  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Devenit deja un eveniment traditional, cea de-a treia editie a Galei"Leadership 

Concert - A night at the opera" va avea loc pe 25 mai la Ateneul Roman si va reuni 

pe scena anul acesta pe George Georgakoupoulos, CEO Bancpost si membru in Consiliul de 

Administratie al Camerei de Comert si Industrie Romano-Greaca, Mircea Tudor - castigator 

in 2009 si 2013 al Marelui Premiu al Salonului de Inventica de la Geneva, Severina Pascu – 

CEO UPC Romania, Balvinder Powar - Profesor de Leadership in cadrul IE Business School 

din Madrid si expert in industria aerospatiala comerciala si Richard Jolly - profesor de 

leadership si comportament organizational in cadrul London Business School, votat in 2003 

si 2014 de studenti drept cel mai bun profesor al anului.  

         Interventiile acestora se vor imbina cu momente celebre din arta lirica pentru a ilustra 

legatura dintre leadership, inovatie in business si arta clasica si pentru a evidentia care sunt 

elementele cheie ce conduc la success atat in business cat si in arta. Camerata Regala sub 

bagheta dirijorului Constantin Adrian Grigore, soprana Irina Iordachescu si tenorul Cristian 

Mogosan vor aduce pe scena muzica celor mai cunoscuti compozitori clasici de la Verdi si 

Chopin, pana la Bach si Beethoven. Editia din 2015 a evenimentului este organizata in 

beneficiul copiilor saraci si a comunitatilor rurale vulnerabile din Romania, prin sprijinirea 

proiectului MADE IN RURAL, initiat de Fundatia World Vision Romania. Initiativa isi propune 

ca oamenii din satele Romaniei sa-si schimbe viata in bine prin revigorarea mestesugurilor 

traditionale, invatarea de noi meserii si pornirea unor mici afaceri.  Achizitionarea biletelor, o 

investitie in dezvoltarea economica si sociala a mediului rural . Fondurile stranse in cadrul 

evenimentului vor fi directionate pentru dezvoltarea afacerilor si a antreprenoriatului rural ca 

solutie economica si sociala pentru imbunatatirea conditiilor de viata a familillor si copiilor 

din cele mai sarace zone din Romania. Pana la data de 9 mai, biletele sunt puse in vanzare 

la un tarif promotional de inscriere timpurie, incepand de la 110 de euro plus TVA, dupa 

aceasta data intrand in vigoare pretul standard al biletelor.  

Accesul la eveniment se va face exlcusiv pe baza de bilete, acestea putand fi 

rezervate prin solicitarea formularului de inregistrare la office@business-mark.ro 

<mailto:%20office@business-mark.ro>.  

"Leadership Concert" va avea loc pe 25 mai 2015, la Ateneul Roman din 

Bucuresti, incepand cu ora 17:30. Evenimentul este structurat in doua parti a cate 90 

de minute fiecare, dupa terminarea spectacolului toti cei prezenti putand participa la un 

cocktail de networking.   

Leadership Concert este un eveniment organizat de Expense Reduction Analysts 

in parteneriat cu BusinessMark <http://business-mark.ro/>, in beneficiul 

fundatiei World Vision Romania. Partenerii evenimentului sunt: Bancpost, 

Chartered Debt Mangement, Franke si ICAP Romania. 
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PRIMĂRIA DIN TÂRGU JIU ORGANIZEAZĂ  

CONCURS DE ARHITECTURĂ 
 

CONCURS 

Soluţiile propuse vor fi evaluate după două criterii: propunerea tehnică şi 

arhitecturală şi propunerea financiară. 

Vor fi acordate următoarele premii:  

 Premiul I –    7500 lei  

 Premiul II –   5000 lei  

 Premiul III – 2500 lei 

Concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de 

servicii urmând ca ulterior să se atribuie contractul de proiectare. 

Termen limită pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de 

participare este 2 iulie 2015. 

Juriul care va evalua proiectele este următorul: 

-     Dr.  Arh. Viorica Curea  – Preşedinte Uniunea Arhitectilor din România; 
-     Dr. Arh. Victor Dan Kisilewicz – Consilier superior Ministerul Culturii; 
-     Arh. Aurel Ioan Eugen Botez – Preşedinte CNMI; 
-     Arh. Marius Marcu Lăpădat – prof. univ. Facultatea de Arhitectura; 
-     Prof. Dr. Arh. Corneliu Florin Machedon – Facultatea Ion Mincu; 
-     Jr. Iulia Diana Vîna Dumitraşcu – Viceprimar Municipiul Tg Jiu; 
-     Aurel Popescu – Viceprimar Municipiul Tg Jiu. 
 
 
 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ! 

   A fost lansat concursul de 

arhitectură pentru modernizarea 

şi reabilitarea Zonei Protejate a 

Ansamblului Monumental Calea 

Eroilor din Municipiul Târgu Jiu. 

Participanţii vor trebui să aibă în 

vedere punerea în valoare a 

Ansamblului Monumental Calea 

Eroilor şi redefinirea Căii Eroilor ca 

axa fundamentală şi simbolică a 

municipiului.  


