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CASA	BUNICILOR	
Jurnalul	unei	expediții	în	căutarea
casei	bunicilor	pe	Valea	Vâlsanului

de	Krista	SZÖCS

n anul 2015, perioada 23-25 Octombrie,  a 

Î
Fundația Arhitext Design

organizat expoziția Casa Bunicilor, proiect care reprezintă concretizarea unui 
demers de inventariere a patrimoniului local argeșean din cadrul unei școli de                

vară, organizată de aceeași fundație Arhitext Design. 

 Jurnalul vizual rezultat din urma expediției a fost prezentat și comentat la Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, din București și a avut ca scop revelarea unui spațiu de viață 
deosebit și diferit de cel cunoscut, cum ar fi comunitatea rurală, în prevalență cea pastorală, într-un 
decor autentic: gospodării, case, acareturi, toate descoperite de cei 20 de studenți aflați într-o 
aventură, timp de o săptămână, pe Valea Vâlsanului, în comuna Brăduleț. Acești tineri, care s-
au dovedit a fi dornici de aventură și curioși, sunt studenți la arhitectură, urbanism, peisagistică, 
sociologie, antropologie. Alături de ei la aceste descoperiri uimitoare au fost au fost cinci cadre 
didactice de la UAUIM - Facultatea de Urbanism și Peisagistică, Universitatea București - 
Facultatea de Sociologie și Facultatea de Istorie și doi ghizi de la UIUAM și Muzeul Național al 
Satului. Despre aceștia Arpad ZACHI, coordonatorul proiectului, declară următoarele: „în arșița 
lunii iulie a anului de grație 2015 au îndrăznit să  străbată timp de o săptămână valea sălbatică a 
Vâlsanului, dealurile acoperite de păduri întunecate care străjuiesc această vale, pentru a descoperi 
cele 9 sate și cătune ascunse, pitite în luminișurile și poienile de pe platourile care se desfășoară pe 
coastele și culmile acestor dealuri. Au putut consemna nu una, nici două, nici cinci sau 7 case ale 
bunicilor, ci peste 75 de case vechi ale bunicilor, originale, nealterate de timp sau de intervenția 
omului. Fiecare casă, fiecare gospodărie, fiecare anexă gospodărească a fost fotografiată, 
desenată, fișată, cu tot inventarul lor. Oamenii întâlniți au fost rugați să povestească despre casele 
și locurile lor și ale vecinilor care nu mai sunt, să recite și chiar să cânte din ce mai își aduceau aminte 
din tinerețea lor”. 

 Cum am menționat mai sus, coordonatorul proiectului a fost Arpad ZACHI, iar 
machetarea acestui jurnal vizual deosebit a fost făcută de Ionuț PĂSTRAȘCU, ambele cu sprijinul 
consultantului de specialitate, Constantin PĂTRAȘCU. Coordonatorii  expoziției au fost: Dana 
MILEA, Ioana ZAHARIAS VULTUR, Ioana Rizea, Mihai Zachi, Andrei Mărgulescu, Andrei Răzvan 
VOINEA, alături de următorii participanți:

Ana Maria DRAGOMIR                  Eliza PALOŞ                                  Maria-Lucreţia POP
Andra Raisa PARPALĂ                   Ionuţ PĂTRAŞCU                          Patricia Iulia URLAN
Andreea DRĂGAN                        Irina Petra GUDANĂ                      Raluca Emanuela SĂBĂU
Andreea Ioana NICUŢ                  Lavinia CHIRICĂ                           Szabolcs-Laszlo BORDAS
Andreea Roxana IRIMIA               Maximilian MUNTEANU                  Thomas Herrera SANDU
Andreea PAVEL                           Mara Teodora CATARGIU                Violeta Andreea DUMITRU
Daniel Eduard MORĂRESCU          Maria Gabriela DEGERATU
 

 În paginile care urmează voi reda câteva dintre imaginile descoperite de aceștia, 
preluate din macheta jurnalului Casa Bunicilor, iar dacă doriți să le vizionați pe toate, puteţi accesa 
acest link , de unde le puteţi descărca. http://we.tl/Io0ayeFSL8

Vizionare plăcută!



Casa	din	fundătură				Proprietar:	Paraschiva	Zdârculescu			
Nr.	70,	sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț

Casa	Tron											Proprietar:	Vasile	Tron									Sat	Ungureni,	comuna	Brăduleț

Casa	din	deal												Sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț Casa	Soleanu											Proprietar:	Constantin	Pătrașcu									Sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț

Casa	bătrânei																			Proprietar:	Maria	I.	Badea																	Sat	Ungureni,	comuna	Brăduleț Casa	îmbrăcată	în	viță	de	vie																				Sat	Slămnești	nr.	57,	comuna	Brăduleț

Casa	din	livadă																					Sat	Slămnești,	nr.	223,	comuna	Brăduleț Casa	cu	flori																			Proprietar:	Niculae	Stanciu																				Cătun	Piatra,	comuna	Brăduleț



Casa	veche	de	130	ani																	Proprietar:	Ileana	Tron																	Sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț Gospodăria	de	pe	colț																				Sat	Brădet,	comuna	Brăduleț

Casa	Boierească																					Sat	Galeș,	comuna	Brăduleț Punctul	Fâsaru																		Proprietar:	Nicolae	Pătrașcu																				Sat	Galeș,	comuna	Brăduleț

Casa	cu	vițică																			Sat	Brădet,	comuna	Brăduleț Casa	Bratu																		Proprietar:	Lenuța	Popescu																			Sat	Brăduleț,	comuna	Brăduleț

Casa	cu	ouă																		Sat	Galeș,	comuna	Brăduleț Locuință	monocelulară																		Sat	Galeș,	comuna	Brăduleț



Casa	cu	stâlpi	dubli	la	prispă																		Sat	Brădet,	comuna	Brăduleț Gospodăria	Vasilichiei	Preda										Proprietar:	Vasilichia	Preda																		Sat	Brăduleț,	comuna	Brăduleț

Casa	cu	prispă	extinsă	din	metal	și	culori	mediteraneene																		Sat	Brădet,	comuna	Brăduleț Casa	cu	geamlâc																Sat	Brădet,	comuna	Brăduleț

Casa	cu	grădina	de	zarzavat																	Sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț Casa	de	lângă	pensiune																	Sat	Slămnești,	comuna	Brăduleț

Casa	bătrânului																	Sat	Ungureni,	comuna	Brăduleț Casa	din	spate															Sat	Ungureni,	comuna	Brăduleț



de	la	arh.	dr.	Alin	NEGOESCU

ANIVERSARE - 114 ANI DE LA NAȘTEREA 

ARHITECTULUI OCTAV DOICESCU

 „Am	avut	și	am	o	stare	emotivă	cu	totul	specială,	evocând	personalitatea	marelui	arhitect	și	profesor,	
Octav	DOICESCU.	
	 Școala	de	arhitectură	și	arhitectura	acestei	țări	s-au	înălțat	semnificativ	în	momentul	apariției	pe	
scena	 valorilor	 profesiunii,	 a	 unei	 personalități	 cu	 totul	 distincte,	 de	 o	 complexitate	 și	 strălucire	
excepționale.	Toți	cei	care	l-au	cunoscut,	au	colaborat,	i-au	fost	colegi	sau	elevi	au	fost	marcați	de	statura	sa	
profesională	de	mare	altitudine,	dublată	de	o	construcție	sufletească	de	aleasă	noblețe.	
	 Pe	unde	 trecea	 sau	 zăbovea,	 excelența	 sa	 lumina	mediul	 ambiant	 atunci	 când	 intervenea	 într-o	
discuție.	Profesiunea	în	care	a	fost	UNICUM	era	constant	însoțită	de	prietenii	de	înaltă	așezare	în	cultura	
națiunii	 sau	 chiar	 universală.	 Sunt	 de	 notorietate	 prieteniile	 și	 apropierile	 spirituale	 între	 profesorul	
arhitect	Octav	DOICESCU	și	Constantin	BRÂNCUȘI,	Boris	CARAGEA,	Corneliu	BABA,	Max	HERMANN	MAXY,	
Maria	TĂNASE	și	alții.	
	 Aceste	prietenii	au	consolidat	profilul	spiritual	al	profesorului	arhitect	ce	compunea	 forme	care	
exprimau	idei	și	sentimente	cu	sonorități	muzicale.	Nici	o	notă	falsă,	nici	o	stridență,	nici	o	paradă	de	adâncă	
înțelegere	a	specificului	național,	dar	nici	o	infirmare	discretă	a	acestuia.	În	tot	și	în	toate	lucrările	a	revărsat	
,	fără	rezerve,	har	și	radiații	luminoase.	A	fost	permanent	conectat	la	curentele	modernității	în	arhitectură,	
arte	plastice,	muzică.	A	avut	o	deschidere	nelimitată	față	de	înnoire,	dar	și	un	filtru	deosebit	atunci	când	
dădea	verdicte,	în	vederea	preluării	unor	idei.	
	 Pe	noi,	elevii	excelenței	sale,	din	perioada	1957-1963,	ne	trata	ca	pe	proprii	fii	(unul	din	aceștia,	
Anton	Doicescu,	a	fost	iubitul	nostru	coleg),	îi	simțeam	sufletul	profesional	și	profesoral	în	schițe,	cuvinte,	
gestică;	îi	simțeam	mulțumirea	sau	neliniștile	atunci	când	se	plimba	pe	schițele	noastre,	parcă	fredonând	
observațiile	și	recomandările,	mulate	permanent	pe	ideile	degajate	de	acestea.	Spre	grupa	noastră	de	15	
studenți	se	îndreptau	permanent,	individual	sau	în	grupuri	mici,	colegi	din	alte	grupe,	spre	a	recepta	idei	și	
observații	ale	excelenței	sale	asupra	schițelor	noastre	care	materializau	o	temă	comună	tuturor	celor	patru	
grupe	ale	anului,	de	preferință	atunci	când	unul	dintre	noi,	elevii,	prezenta	o	schiță	de	slabă	alcătuire,	
excelența	sa	construia,	 împreună	cu	colegul,	un	set	de	elemente	de	ordin	teoretic,	menit	să	revizuiască	
startul	acestuia,	să-i	ordoneze	conceptele	și	lumineze	calea	abordării.	
	 Atunci	când	unul	sau	câțiva	dintre	noi	reușeau	proiecte	apreciate	maximal	ca	notații,	excelența	sa	
manifesta	o	bucurie	reținută,	revărsată	peste	cei	merituoși,	fără	a	provoca	tristeți	celor	lipsiți	de	lauri	și	fără	
a	crea	ierarhii	în	grupă.	
	 Înaintea	fiecărui	început	de	proiect,	la	prima	întâlnire	de	corectură	cu	schițele	acestuia,	excelența	sa	
se	desfășura	spiritual	în	fața	noastră,	comentând	profund	tema,	direcțiile	de	abordare,	criteriile	de	calitate	
ale	 alcătuirilor,	 confuziile	 ce	pot	 să	 apară,	 tentațiile	 frivole	 în	 câmpul	 formelor,	 neglijarea	 sau	 tratarea	
superficială	a	elementelor	compoziției	și	nu	în	ultimul	rând,	structura	constructivă	sănătoasă.	
	 Ținuta	sa	profesorală,	de	adevărat	senior,	nu	a	fost	tulburată	în	nici	un	chip	de	meandrele	societății	
plină	de	intersecții	nedorite,	umbre	proprii	și	purtate.	Marele	nostru	profesor	arhitect	OCTAV	DOICESCU	
avea	calitatea,	rar	întâlnită,	de	virtuos	diplomat	în	apărarea	profesiei	de	arhitect,	în	substanțialitatea	ei.	A	
depășit	cu	răbdare	obstacolele	conjuncturale	utilizând	strălucirile	sale	în	cultură,	prestație	civică	deosebită,	
armonie	rafinată,	dar	mai	ales	cu	prestigiul	profesional	câștigat	prin	muncă	asiduă	și	pasiune,	fără	limite.	
Această	pasiune	pentru	arhitectură	nu	a	păstrat-o	pentru	sine,	ci	a	transmis-o	elevilor	săi,	chiar	prin	aerul	pe	
care-l	respira	atunci	când	era	în	tumultul	creației	sau	dezvolta	o	idee	sau	dogmă	în	fața	acestora.	 	Cu	noi,	
elevii	săi,	era	extrem	de	exigent,	niciodată	aspru	sau	furios.	După	terminarea	facultății,	fiecare	dintre	noi	a	
devenit	 uneori,	 fără	 să	 realizeze	 acest	 fapt,	 purtător	 al	 harului	 acestui	 profesor	 fără	 egal	 în	 lucrările	
realizate.
Sunt	unul	din	elevii	purtători,	fără	rezerve,	al	acestui	har,	un	trăitor	al	neliniștilor	creației	în	arhitectură,	al	
muncii	 fără	 rezerve	 și	 al	 deschiderii	 spre	 înnoire,	 modernitate	 și	 expresivitate	 a	 formelor	 în	 spiritul	
specificului	acestui	popor,	unul	dintre	cele	mai	vechi	ale	Europei.	

Aceasta	este	marea	lecție	a	excelenței	sale,	acad.	prof.	arh.	OCTAV	DOICESCU,	transmisă	tinerilor	arhitecți	de	
astăzi	și	din	timpii	ce	vor	urma.	

S-a	născut	în	1902	și	nu	va	muri	NICIODATĂ!”

ARHITECT	VIOREL	VOIA
ELEV	1957-1963



 Acesta	a	fost	cuvântul	omagial	al	arhitectului	craiovean	Viorel	VOIA,	expus	participanților	regalului	
cultural	de	la	Craiova,	în	18	noiembrie	2015,	drept	urmare	a	faptul	că,	în	data	de	9	ianuarie	2016,	s-au	
împlinit	114	ani	de	la	nașterea	arhitectului	Octav	DOICESCU.

Octav	Doicescu
sursă	foto:	arhitectura-1906.ro

	 Arhitectul	 OCTAV	 DOICESCU	 s-a	 născut	 în	

data	de	9	ianuarie	1902,	la	Brăila	și	a	decedat	în	10	

mai	 1981,	 la	Bucureşti.	 A	 fost	 academician	 român,	

arhitect,	 membru	 titular,	 în	 1974,	 al	 Academiei	

Române	și	cetăţean	de	onoare	al	oraşului	New	York.	
 
	 La	 sfârşitul	 anilor	 30,	 scrie	 împreună	 cu	
Marcel	 IANCU	 şi	Horia	 CREANGĂ,	 broşura	Către	 o	
arhitectură	 a	 Bucureştilor,	 o	 încercare	 de	 a	
prefigura	 un	 Bucureşti	 modern	 care	 păstrează	
valorile	 trecutului.	 Concomitent,	 apare	 revista	
S IMETR IA , 	 r e d a c t a t ă 	 d e 	 G eo rg e 	 Ma te i 	
CANTACUZINO,	 Matila	 GHYKA,	 Tudor	 VIANU,	 Titu	
EVOLCEANU,	 Ştefan	 CONSTANTINESCU,	 Mac	
CONSTANTINESCU	 şi	 Octav	 DOICESCU.	 Ultimul	
număr	apare	în	1945.	Revista	este	singura	publicaţie	
a	 epocii	 care	pune	problema	Orient	 -	Occident	 în	
estetica	vremii	sau	problema	Mitocanului	Român,	
articol	scris	în	1939.
	
	 Mai	jos	o	să	redau	coperta	revistei	SIMETRIA,	
a	primului	număr,	împreună	cu	un	text	care	conține	
declarația	scrisă	de	George	Matei	CANTACUZINO	și	
Octav	 DOICESCU	 pentru	 această	 revistă;	 editorial	
care	 conține	 informații	 importante	 pentru	 acea	
vreme	 și	 în	 care	 putem	 observa	 certitudinea	 și	
siguranța	 vorbelor	 acestor	 doi	 arhitecți	 de	 o	
importanță	majoră	a	vremii	de	atunci,	dar	și	de	acum.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .



 DECLARAȚIE 

	 Reintrăm	în	ordine.	Experiențele	nu	sunt	valabile	decât	după	o	coordonare	citică	a	rezultatelor.	Am	

fost	 încercați	 de	 cele	 mai	 diverse	 ideologii	 ale	 căror	 titulaturi	 dispensau	 majoritatea	 celor	 carei	 le	

întrebuințau	să	mai	aibă	program.	Arhitectura	națională	născută	din	Expoziția	anului	1907	și	cavourile	

arhitectului	Mincu,	 clasicismul	noptierelor	 lui	Dufayel	 și	 al	 obositelor	 frontoane	 și	 cartușe	 ale	 palatelor	

oficiale	din	1900,	”modern-stilul”	chinuit	(neu	sachclichkeit)	al	interioarelor	lui	Sarah	Bernard,	seseționul	

romantic	al	lui	Otto	Wagner,	funerara	rigiditate	din	Munchen,	coșmarul	mașinii	de	locuit	și	a	locuinței	mașină	

valabilă	 la	Ecuator	și	 la	Polul	Nord,	 funcționalismul	 formalist	care	provocase	snobismul	 lipsei	de	 forme,	

reacțiunea	minoră	 a	 îndrăgostiților	 de	 pitoresc	 teatral	 și	 exotic,	 iată	 bilanțul	 unei	 jumătăți	 de	 veac	 de	

zăpăceală	și	de	febră	din	care	ieșim.

	 Arhitecții	au	încercat	toate	atitudinile,	când	de	un	naționalism	obtuz,	când	de	un	internaționalism	dus	

până	la	anonim,	au	răsfoit	toate	cărțile,	au	confruntat	toate	documentele,	au	exploatat	trecutul	în	exterior,	

neavând	timpul	unui	acord	adânc	și	intim.
	 Pe	măsură	ce	creștea	numărul	documentelor	fotografice,	se	reducea	puterea	de	analiză	a	celui	ce	ținea	

creionul.	Cărțile	de	arhitectură	deveniseră	albume.	Un	adânc	analfabetism	spiritual	a	luat	locul	creațiunii	

artistice	și	al	culturii	umaniste.

	 Echilibrul	 între	 cunoștință	 și	 simțire	 a	 fost	 rupt.Acest	 echilibru	 trebuie	 restabilit.	 Toate	 aceste	

frământări,	 această	 lungă	 febră,	 toate	 aceste	 succesive	 lovituri	 de	 teatru	 mai	 mult	 sau	 mai	 puțin	

spectaculoase,	ne-au	confirmat	că	revoluțiile	în	domeniul	estetic	nu	sunt	posibile.	”Simetria”	vitruviană	este	

eternă.	Există	în	evoulția	umană	valori	definitiv	câștigate.	Nici	o	revoluție	nu	îi	poate	modifica	structura,	doar	

cel	mult	îi	poate	da	un	nimb	exterior	de	înviorare	sau	un	imbold	creator.	Toate	aceste	experiențe	lăturalnice	

sunt	transfigurate	de	legile	imanente	armoniei,	imanente	vieții	și	reintră	în	ordine.

	 Nu	 suntem	 oameni	 noi	 dintr-o	 lume	 nouă.	 În	 componența	 formației	 noastre	 plastice	 intră	 o	

suprapunere	 de	 vechi	 civilizații:	 timidul	 și	 sentimentalul	 schimb	 al	 păstorilor	 carpatini	 cu	 lumea	

mediteraneană	prin	intermediul	Elinilor,	disciplina	și	 logica	organizației	romane,	reînoirea	acestor	două	

schimburi	într-un	mod	mai	adânc	și	mai	continuu	prin	civilizația	bizantină,	la	care	se	adaugă	fantezia	și	

sensibilitatea	 Orientului,	 lunga	macerare	 a	 visului	 ortodoxiei	 după	 căderea	 Constantinopolului	 și	 toate	

acestea	îmbogațite	de	imemoriala	zestre	a	artelor	populare	reprezentând	întotdeuna	o	expresie	sinceră	și	

directă	 a	 unei	 spiritualități	 native,	 iată	 ceea	 ce	 hotărăște	 pentru	 noi	 dreptul	 de	 a	 vorbi	 de	 o	 simetrie	

vitruviană.
	 Drumul	este	perfect	indicat.	Evoluția	viitoare	trebuie	să-l	urmeze.	Noi	suntem	mai	aproape	de	toate	

izvoarele	care,	revărsându-se	peste	noi,	au	contribuit	la	civilizația	altora.	Aceste	izvoare	nu	sunt	secate.	Nu	

trebuie	să	întrebuințăm	metoda	altora	pentru	captarea	lor.	Chiar	lunga	noastră	izolare	înconjurată	de	alte	

rase	trebuie	să	ne	fie	un	indiciu	și	al	metodelor	de	urmat	și	al	încrederii	în	posibilitățile	întrebuințării	acestor	

metode.

	 Nici	 o	 formulă	nu	ne	 este	 valabilă.În	 funcția	 unei	 tradiții	 puternice	 și	 a	 unui	 acord	 cu	 prezentul	

românesc,	ne	luam	libertatea	acestei	acțiuni	noi.

G.	M.	CANTACUZINO				O.	DOICESCU



 CONSTRUCŢII	PROIECTATE	DE	ARHITECTUL	OCTAV	DOICESCU

	 Restaurantul	Românesc	de	la	Băneasa,	în	prezent	Restaurantul	Casa	Albă	(1930).	Casa	de	odihnă	a	

Societăţii	Gaz	Electra	de	la	Snagov	(1932).	Yacht	Club	Snagov	(1933).	Fântâna	Zodiac	din	Parcul	Carol	

(1935).	Casa	Babele	(1936).	Fântâna	Mioriţa	de	la	Şosea	(1936).	Restaurant	în	Grădina	Botanică	(1936),	

Luna	Bucureştilor	1936.	Lucrează	la	planurile	Halelor	Obor,	dar	după	un	conflict	cu	Primăria	se	retrage	şi	

Arh.	Horia	Creanga	construieşte	Oborul.	Uzinele	IAR.	Ministerul	Informaţiilor	de	pe	Str.	Oneşti	(1937).	

Poşta	de	pe	str.	Banu	Manta	(1938).	Ministerul	de	Interne	şi	sistematizarea	Pieţii	Palatului	(1938),	proiect	

nerealizat.	Parcul	Herăstrău	ce	include	cartierul	Jianu	din	faţa	parcului	Bordei.	Cartierul	de	vile	din	parcul	

Jianu	 (astăzi	 Primăverii)	 şi	 amenajarea	 Parcului	 Herăstrău	 şi	 Bordei	 împreună	 cu	 inginerul	 Nicolae	

Caranfil.	 Cercul	Militar	 Piteşti	 (1939).	 Casa	 Română	 de	 la	World's	 Fair	 1939	 de	 la	 New-York	 (1939),	

Cineromit	(1940),	proiect	nerealizat.	Monumentul	Turnul	dezrobirii	Basarabiei	de	la	Ghidighici,	Chişinău	

(1942),	 distrus	 de	 sovietici	 (în	 1944).	 Casa	 de	 la	 Snagov	 a	 Regelui	Mihai,	 astăzi	 distrusă.	 Uzinele	 de	

anvelope	Banloc	de	la	Floreşti	şi	Blocul	Banloc	-	Goodrich,	din	Calea	Victoriei	218,	numit	şi	Blocul	Roşu	

(1943-1946).	Nautic	Club	Herăstrău	(1945),	Blocul	din	Calea	Victoriei	colţ	cu	Calea	Griviţei	(1946).	Cartier	

de	locuinţe	în	Băneasa	pentru	personalul	Aeroportului;	la	origine	fiecare	casă	avea	altă	culoare.	Aerogara	

Băneasa	(1947),	proiect	nerealizat.	Bloc	de	locuinţe	pe	Ştirbei	Vodă	colţ	cu	str.	Luigi	Cazzavillan	în	faţa	

Conservatorului	de	muzică.	Opera	Română	(1953),	basoreliefurile	sunt	opera	sculptorului	Ion	Vlad.	În	anii	

1960-70	face	planurile	Institutului	Politehnic	din	Bucureşti	la	care	au	lucrat	Arh.	Ştefan	Lungu,	Perianu,	

Costin	Paetia,	Petre	Swoboda.	Face	linogravură	pentru	coperţi	de	cărţi	de	poezie	(anii	1925-1930).
..

Bustul	arhitectului	Octav	DOICESCU

British	Insitute	București	(proiect)

British	Insitute	București	(proiect)



 Arhitectul	Octav	DOICESCU	se	stinge	din	viață	în	dimineața	zilei	de	10	mai	1981	fiind	înmormantat	

în	cimitirul	Bellu	din	Bucureşti.	Nefiind	membru	de	partid,	Octav	Doicescu	nu	a	beneficiat	de	un	loc	de	veci	

pe	«	Aleea	Academicienilor	»	din	cimitirul	Bellu;	se	află	înmormantat	la	marginea	cimitirului,	împreună	cu	

ceilalti	doi	arhitecți	din	familie,	fratele	Aurel	şi	fiul	Anton	şi	împreună	cu	soția	sa,	Suzana	Doicescu.	Pentru	

scoaterea	 din	 uitare	 a	 celor	 trei	 arhitecți	 din	 familia	Doicescu	 ar	 fi	 o	 onoare	 pentru	 breasla	 colegilor	

arhitecți	să	lase	un	însemn	de	pretuire.	

Documentele	 de	 pe	 acest	 blog	 sunt	 din	 arhiva	 Andrei	 Doicescu	 aflata	 in	 custodie	 la	 Uniunea	
arhitectilor	 de	 14	 ani	 (1998).	Materialele	 din	 pacate	 nu	 au	 fost	 înca	 arhivate	 de	 institutia	 care	
beneficiaza	de	aceasta	custodie,	dupa	regulile	ce	se	impun	în	astfel	de	cazuri.



EXPOZIȚIE
„Sentimente	primordiale”
Mirela	MAIER-MICLĂUȘ

de	Krista	SZÖCS

  În data de 3 decembrie 2015, la Galeria de Artă 

UAP din Sibiu, a avut loc expoziţia artistei Mirela MAIER-

MICLĂUŞ (date biografice ), care a constat în 18 aici

piese inedite de tapiserie şi 4 obiecte vestimentare. 

 Expoziţia s-a numit Sentimente primordiale şi a 

cuprins lucrări realizate în decursul unui an. Artista a 

declarat faptul că aceasta este prima expoziţie personală 

de tapiserie şi afirmă că nu este o expoziţie tradiţională de 

tapiserie deoarece a încercat să folosească o tehnică 

nouă, tehnica colajului. 

 Această tehnică constă în unirea într-un spaţiu 

compoziţional a diferite fire textile, broderii şi cusături, în 

motive decorative abstracte. Forma figurativă centrală a 

lucrărilor este corpul uman, cum se poate oberva şi în 

imagini. Elementele principale regăsite în aceste piese 

sunt apa, aerul, pământul şi focul. Lucrările sunt inspirate 

din spaţiul cosmic, Mirela MAIER-MICLĂUŞ reuşind, 

prin tehnica ei deosebită, să transpună îngeri, pasărea 

Phoenix şi alte imagini inspirate din spaţiul transcedental 

şi spaţiul cosmic. 

 Artista a pus mult accent pe culori, reuşind astfel să 

atragă atenţia asupra detaliilor redate, asupra firelor 

folosite şi cusăturilor atât de minuţios executate. Îngerul 

este redat cu aripile argintii, accentul fiind pus astfel pe 

aripi şi ideea de zbor, de înălţare, idee asemănătoare cu 

imaginea mâinilor care împing către cer. Pasărea Phoenix 

este redată mai mult în culori închise, dar care epatează, 

adică violet, albastru, cobalt, toate acestea având 

semnficiaţii diferite, dar apropiate de ideea de tărie, curaj, 

impunere, cobaltul fiind, în perioada Renaşterii, una dintre 

cele mai scumpe culori. 
 

 TUDORAN CIUNGANOlimpia  a prezentat 

lucrările Mirelei , afirmând următoarele: MAIER-MICLĂUȘ

„Este o expoziție de tapiserie mai puțin obișnuită. Este o 

expoziție de colaje, o expoziție în care artista știe să   

asocieze elemente materiale diferite, dar deosebit de 

subtile, de rafinate, de prețioase”.

http://we.tl/LuETUeAgRA


 Prezenţa celor 4 obiecte vestimentare a fost justificată mai 
târziu de artistă, aceasta făcând cunoscut publicului faptul că este 
designer vestimentar şi că a dorit să vadă cum se poate 
transpune această tehnică a colajului şi în îmbrăcăminte. 
 
 „Dacă nu are ceva de spus și dacă nu vibrează, nu ne 
emoționează nici pe noi. Iată că Mirela Maier reușește să ne 
sensibileze, să ne emoționeze și să ne bucure prin ceea ce avem aici 
de față. Este o expoziție bogată, o expoziție complexă și cu lucrări 
care au o personalitate aparte, fiecare spune ceva” este afirmaţia cu 
care doamna Olimpia Tudoran Ciungan şi-a încheiat prezentarea 
acestei expoziţie, subliniind un amănunt pe care toţi cei prezenţi 
acolo l-au putut observa în lucrările artistei, şi anume 
sensibilitatea.  
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rima parcare multietajată (sub- şi supraterană) din Braşov, situată lângă Spitalul Militar 

P"Regina Maria", în centrul oraşului, a fost deschisă luni. Parcarea are un număr de 306 

locuri, dispuse pe şapte niveluri, patru subsoluri, parter, etaj şi etaj tehnic. Un număr de 10 

locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilităţi, opt pentru maşini electrice şi 29 de locuri pentru 

biciclete. Tariful este de 1,5 lei/oră, acelaşi ca în parcările publice din centrul oraşului, astfel ca cei care 

vin în zona centrală a oraşului să nu plătească mai mult decât până acum. În perioada următoare, ne 

propunem să introducem un sistem de abonamente şi vom analiza posibilitatea de a crea facilităţi 

pentru cei care au domiciliul în această zonă, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu parcări ilegale în 

zona istorică a oraşului", se arată într-un comunicat transmis de biroul de presă al municipalităţii. 

 La fiecare dintre etajele parcării există între 40 şi 48 de locuri, iar cele pentru biciclete sunt la sol 

(20 de locuri) şi la etajul tehnic (9 locuri), parcarea acestora fiind gratuită pentru că municipalitatea 

doreşte să încurajeze pe cât posibil deplasarea cu bicicleta în zona istorică a oraşului. Parcarea este 

dotată cu o instalaţie de televiziune cu circuit închis (CCTV), compusă din şase camere fixe care asigură 

supravegherea video a zonelor de acces în parcările de la parter, zona de la intrarea principală pentru 

vizitatori, zonele de acces în parcări de la etajul tehnic.                                .                                 

 Plata se efectuează prin intermediul casei automate, care permite utilizatorului plata staţionării 

fără ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor şi monedelor, iar în curând se va introduce şi 

plata cu cardul de credit/debit. De asemenea, printre dotările specifice se mai află iluminatul de 

siguranţă pentru evacuare şi marcarea hidranţilor, instalaţie de semnalizare incendiu, instalaţie de 

protecţie contra şocurilor electrice, instalaţie de ventilaţie.                          .                  

 Investiţia a fost realizată într-un an de primăria Braşov şi a costat 17,915 milioane de lei, cu o 

finanţare din fonduri europene de 98%, şi o cofinanţare de 2% din bugetul local. Municipalitatea mai 

are în construcţie o parcare aproape de intrarea în Poiana Braşov, cu peste 400 de locuri.

Prima parcare multietajată în centrul 
Brașovului
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onsiliul municipal Sfântu Gheorghe va aloca şi anul acesta fonduri pentru

Csprijinirea IMM-urilor locale, prin intermediul ajutorului de minimis, bugetul total alocat 

pentru acest capitol ridicându-se la 500.000 de lei. „În urmă cu trei ani am pornit acest 

program, eu cred că a fost un program de succes. Mergem pe principiul 'primul venit, primul servit', dar 

vor fi serviţi toţi cei care vor depune proiecte", a declarat primarul municipiului, Antal Arpad. Prin 

programul de minimis, IMM au posibilitatea de a solicita rambursarea unor cheltuieli, cum ar fi, spre 

exemplu, dobânzile aferente creditelor sau contractelor de leasing, cheltuielile pentru reabilitarea 

clădirilor, amenajarea spaţiilor verzi, reabilitare termică, participarea la târguri şi expoziţii, 

achiziţionarea de materiale promoţionale, efectuarea de studii de piaţă, achiziţionarea de echipamente 

IT, realizarea de site-uri web, introducerea sistemelor de standardizare şi certificare a calităţii, servicii de 

consultanţă, achiziţionarea de mobiler pentru dotarea spaţiilor comerciale, de producţie şi servicii, 

introducere de sisteme moderne de plăţi, crearea de spaţii pentru mame şi copii, reabilitare de parcări şi 

drumuri de acces, etc.                                  . 

 Cererile pentru acordarea ajutorului de minimis vor trebui depuse la sediul Camerei de Comerţ şi 

Industrie Covasna, parteneră în acest program. Ajutorul de minimis a fost instituit în anul 2013 pentru 

compensarea majorării cu 50% a impozitelor pentru IMM.                                     . 

 Primarul Antal Arpad a amintit că anul acesta se vor încheia lucrările la parcul industrial de la 

Câmpu Frumos şi şi-a exprimat convingerea că acesta va atrage noi investitori în municipiu. „Cu 

siguranţă, prin finalizarea parcului industrial vom reuşi să atragem şi alţi investitori în oraş. Scopul 

nostru este ca oamenii care trăiesc în municipiul Sfântu Gheorghe să aibă venituri cât mai mari, iar dacă 

societăţile concurează pentru forţă de muncă, automat vor trebui să ofere mai mult pentru a lua forţă de 

muncă de calitate", a mai spus Antal Arpad.                                         . 

Consiliul Local Sfântu Gheorghe va 
acorda și anul acesta ajutor de 
minimis pentru IMM-urile locale
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rimarul oraşului Sovata, Peter Ferenc, Pa declarat că a reuşit finalizarea celui 
mai de anvergură proiect de 

modernizare a infrastructurii de turism din 
România, "Drumul Sării Sovata - Reabilitare şi 
extindere infrastructura de vizitare a rezervaţiei 
naturale Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături", 
în valoare de 1,1 milioane de euro. Acest proiect a 
vizat construirea unor structuri din lemn care 
facilitează accesul turiştilor în zona Lacului Ursu 
din Sovata, cel mai mare şi mai cald lac salin din 
lume, şi în imediata apropiere a acestuia, unde se 
află un alt loc unic pe plan mondial, şi anume 
"Arboretele de pe Sărături", adică un
munte de sare acoperit cu vegetaţie, inclusiv cu 
arbori. Peter Ferenc a arătat că prin finalizarea 
acestui proiect - cel mai de anvergură din ţară, 
desfăşurat pe o suprafaţă de aproape 80 de 
hectare - se dă posibilitatea turiştilor să viziteze 
cele două locuri unice în lume, dar în acelaşi timp 
zona poate fi protejată.              . 
 

„Drumul Sării' cuprinde astfel două lacuri 
amenajate, Ursu şi Aluniş, precum şi alte patru 
lacuri neamenajate, respectiv lacurile Roşu, 
Verde, Paraschiva şi Mierlei, este prevăzut cu alei 
din lemn, pontoane şi foişoare, astfel încât turiştii 
să poată admira arboretul unic în lume şi lacurile 
saline neamenajate, fără însă a afecta în vreun fel 
rezervaţia. Aleile din lemn sunt prevăzute cu 
numeroase locuri de odihnă şi cu panouri pe care 
sunt afişate informaţii despre ceea ce conţine 
rezervaţia. Primarul Peter Ferenc a arătat că deşi 
în vară s-a intrat într-o oarecare întârziere cu acest 
proiect, întrucât s-a decis mutarea foişorului de 
observaţie din cauza durităţii solului, fapt ce a 
necesitat organizarea unei noi licitaţii, 
constructorii au reuşit să se încadreze în timp, iar 
de joi va începe recepţia lucrării. Primăria Sovata a 
semnat în anul 2011 contractul de finanţare 
pentru proiectul 'Drumul Sării Sovata - Reabilitare 
şi extindere infrastructura de vizitare a rezervaţiei 
naturale Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături', 
reuşind să obţină o prelungire a acestuia până la 
finele anului 2015.

Primarul Peter Ferenc a precizat miercuri că 
a reuşit să finalizeze în această perioadă încă două 
proiecte cu finanţare europeană, care 
completează zona turistică, un centru de 
informaţii turistice, în valoare de circa 150.000 
euro, şi unul de reabilitare a unui drum forestier de 
18 kilometri, în valoare de 1,45 milioane de euro, 
care leagă staţ iunea de o ser ie de
cabane şi de pârtia de schi.

Oraşul Sovata a finalizat proiectul 
„Drumul Sării", de unde se pot 
admira două locuri unice în lume 

utorităţile tulcene au inaugurat Satul Apescăresc de la marginea oraşului, 
obiectivul, realizat prin Programul 

Operaţional pentru Pescuit 2007-2013,
vrând să se constituie într-un veritabil punct de 
atracţie pentru turişti. "Municipalitatea tulceană 
este preocupată să transforme oraşul Tulcea într-o 
staţiune turistică, iar acest obiectiv face parte din 
Strategia de dezvoltare a municipiului şi poate fi 
cons iderat  un pas important  pentru
atingerea scopului nostru", a declarat primarul 
interimar al municipiului, Stere Şacu. 

 Proiectul a fost realizat de Primăria 
municipiului în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi 
Asociaţia Ro-Pescador, contractul pentru 
finanţarea acestuia fiind semnat la finele lunii 
octombrie a anului trecut. „Din fericire, în 
derularea acestui proiect nu au existat momente 
dificile, inclusiv procedura de atribuire a lucrărilor 
derulându-se fără probleme", a menţionat Şacu. 

 Satul pescăresc, situat la ieşirea din oraşul 
Tulcea spre localitatea Mahmudia, va avea 11 
angajaţi, iar potrivit echipei manageriale a 
proiectului, va putea fi vizitat cel mai probabil 
începând din luna martie a anului viitor. Obiectivul 
cuprinde un parc tematic sistematizat cu trei alei 
majore ce încearcă să reonstituie braţele Dunării, 
pe fiecare fi ind amplasate construcţi i 
reprezentative localităţilor din Delta Dunării, 
respectiv locuinţe, o cherhana, un bufet sătesc, 
mori de vânt din lemn, precum şi un corp 
administrativ care va constitui un centru de 
informare.                                 . 

 „Proiectul nu ne permite să închiriem nimic, 
timp de cinci ani obiectivul urmând să fie 
administrat de Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare a Patrimoniului Public din cadrul 
Primăriei. După expirarea acestui termen, 
probabil că se va trece la închiriere, având în 
vedere faptul că experienţa a dovedit că o firmă 
privată este un mai bun administrator decât 
statul", a mai spus primarul interimar al 
municipiului. Valoarea totală a proiectului a fost de 
5.396.016,04 lei, finanţarea fiind asigurată prin 
Grupul local pentru pescărie durabilă în Delta 
Dunării.

S-a inaugurat Satul Pescăresc, un 
nou obiectiv turistiv al municipiului 
Tulcea 
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umele contractate în zona de Nord-Vest din fonduri europene, pe programul POR 2007-S2013, au depăşit valoarea alocată cu aproape 30%, fapt care plasează regiunea pe locul 

întâi în ceea ce priveşte valoarea contractată. Potrivit Sandei Catană, director general 

interimar al Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, gradul de contractare al beneficiarilor 

din regiune a fost de 129,63%. „Acum la final de implementare a Programului Operaţional Regional 

2007-2013 avem o primă evidenţă şi o statistică a regiunilor, dar şi a regiunii

noastre. Situaţia este astfel, avem un grad de contractare de aproape 130%, plasându-ne pe locul I 

între cele opt regiuni”, a declarat Sanda Catană în conferinţa de presă dedicată prezentării rezultatelor 

la finalul programului.                                   . 

 Aceasta a precizat că şi din punct de vedere al valorii fondurilor plătite către beneficiari 

(prefinanţări şi rambursări), regiunea a înregistrat un procent de 74,71%, care este superior celui de 

67,67% înregistrat la nivel naţional. De asemenea, valoarea FEDR rambursată de Comisia Europeană 

reprezintă 73,05% la nivelul regiunii faţă de 66,91% la nivel naţional. Aceste cifre situează regiunea de 

Nord-Vest pe locul 2 în topul regiunilor. „Datele nu sunt decât la 30-31 octombrie la gradul de absorbţie, 

o să le ştim cu certitudine la finalul lui decembrie. Gradul acesta de absorbţie de 77 la sută ne plasează 

pe locul II între regiuni, între cele mai bune, adică cu un grad de absorbţie ridicat", a mai spus Sanda 

C a t a n ă .        .  

 În ceea ce priveşte Cluj-Napoca, oraşul se plasează de asemenea printre polii de creştere cu un 

grad bun de absorbţie, chiar dacă procentul realizat nu este decât de 50%. „Dacă vorbim din punct de 

vedere al proiectelor care se implementează pe Axa prioritară 1 poli de creştere, în general toţi poli de 

creştere au o întârziere în ceea ce priveşte absorbţia, noi plasându-ne pe locul II între poli, cu un grad de 

absorbţie de aproape 50%. Nu-I lăudabil, sigur, dar suntem pe locurile fruntaşe. Pe primul loc s-a clasat 

Craiova, cu 67%”, a mai spus directorul general interimar al ADR Nord-Vest. Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest a organizat "Conferinţa Finală REGIO Transilvania de Nord", care este evenimentul 

de închidere a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Cu această ocazie au fost premiate cele 

mai reuşite proiecte implementate finanţate prin REGIO. Clasamentul a fost stabilit în urma unui 

concurs pe Facebook, în care s-au implicat peste 3.600 persoane, dar şi ca urmare a notelor acordate de 

juriul format din experţi ai ADR Nord-Vest.                                    . 

 Marele premiu a fost câştigat de Primăria Bistriţa, care a avut şi cele mai multe aprecieri pe 

platforma socială. Premiile I pe judeţe au ajuns la Primăria Oradea, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, 

Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Maramureş, Primăriei Carei şi Consiliul Judeţean Sălaj. Alte 40 

de proiecte au primit menţiuni speciale, pentru efortul de a implementa fondurile REGIO în comunităţile 

din care fac parte.

Regiunea de Nord-Vest se situează pe 
primul loc în ceea ce priveşte sumele 
contractate pe POR 2007-2013 



de	la	Dan	GHELASE	

Fresca Ateneului Român

Notă	de	început!	Pentru	realizarea	articolului	s-au	folosit	imagini	de	pe	 	și	informații	tour.fge.org.ro
de	pe	wikipedia.

Fresca	Ateneului	Român

 Deasupra	 lojilor,	 de	 jur	 împrejurul	 tamburului	

cupolei,	cu	excepţia	locului	unde	se	află	scena,	se	desfășoară	

o	frescă	lată	de	3	metri,	225	de	metri	pătraţi	cu	o	lungime	de	

75	 m,	 operă	 realizată	 în	 cinci	 ani,	 între	 1933-	 1938	 de	

pictorul	 	(1872-	1954),	fiind	pictată	în	Costin	PETRESCU	

tehnică	 ,	adică	executată	pe	o	tencuială	proaspătă.Affresco

Autoportret	Costin	PETRESCU

 Cele	 25	 de	 episoade	 importante	 din	 istoria	 românilor	 au	 fost	
realizate	din	subscripţie	publică,	reprezentând	în	ordine	cronologică:

1.	 Împăratul	romanilor,	Traian	(53-	117)	-	care	pătrunde	în	Dacia	fiind	
înconjurat	de	armată	și	de	daci	(strămoșii	românilor)	răniţi.	În	stânga	se	
vede	podul	de	la	Turnu	Severin,	construit	între	103-	105	de	Apolodor	din	
Damasc,	 arhitectul	 Columnei	 lui	 Traian	 de	 la	 Roma	 (Italia).	 Scopul	
construcţiei	a	fost	de	a	facilita	transportul	trupelor	romane	conduse	de	
Traian	 și	 a	 proviziilor	 necesare	 celei	 de-a	 doua	 campanii	 militare	 de	
cucerire	a	Daciei	conduse	de	regele	Decebal.

2.	Colonizarea	Daciei	 -	 se	 remarcă	 legiunea	 romană	 care	 pătrunde	 în	
Dacia	și	monumentul	Tropaeum	Traiani	de	la	Adamclisi,	 jud.	Constanţa.	
Adamclisi	 înseamnă	Biserica	Omului	 sau	Casa	 lui	Adam	 în	 limba	 turcă.	
Tropaeum	 Traiani	 este	 un	 monument	 triumfal	 ridicat	 în	 cinstea	
împăratului	Traian	între	anii	106-	109	d.Hr.	pentru	a	comemora	victoria	
romanilor	asupra	dacilor	în	anul	102	d.Hr.

3.	 Contopirea	 dacilor	 cu	 romanii	 și	 crearea	 populației	 române	 -	 este	

prezentată	prin	idila	dintre	o	tânără	de	origine	dacă	și	un	soldat	roman.	

Tânăra	este	prezentată	în	genunchi,	așezată	pe	un	mormânt	și	aprinzând	o	

candelă.	 Stela	 funerară	 reprezintă	 o	 piesă	 găsită	 în	 timpul	 săpăturilor	

arheologice	de	la	Alba	Iulia.

1
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4. O santinelă străjuiește hotarul iar norii negri 

simbolizează apropiatele invazii barbare. În 

mijlocul nopţii, la linia orizontului este înfăţișat 

un ostaș, semn al apărării hotarului ţării, în faţa 

invaziilor migratoare.

5. Invazia barbarilor - în acest episod este 

prezentat un grup de călăreţi barbari, 

ciocnindu-se cu armatele române. În 

continuare este descrisă rezistenţa românilor 

în apărarea gliei strămoșești și zdrobirea 

armatei tribului migrator.

6. Începutul vieţii românești patriarhale - 

norii întunecoși, rezultat al invaziei barbare, se 

risipesc, iar populaţia coboară din munţi și 

începe reclădirea caselor și a lăcașurilor de 

rugăciune.

7. Statornicirea - ţăranul român este 

reprezentat înarmat cu arc și secure, pregătit 

să-și apere familia și pământul strămoșilor.

8. Descălecarea - tabloul continuă cu 

prezentarea începuturilor organizării vieţii din 

teritoriul românesc. Un cavaler înarmat apare 

de peste munţi, însoţit de prieteni pregătiţi de 

luptă. Cavalerul este oaspetele populaţiei 

băștinașe, aceștia din urmă întâmpinându-și 

musafirii cu pâine și sare.

5
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9. Statul	Militar	 	-	episodul	descrie	eforturile	armatelor	

românești	 de	 a	 păstra	 neatârnarea	 faţă	 de	 Imperiul	

Otoman.	 Figura	 centrală	 a	 episodului	 este	 domnitorul	

Mircea	 cel	 Bătrân	 (1386-	 1395	 și	 1397-	 1418),	

prezentat	 ca	 întemeietorul	 statului	militar,	 care	 stă	 de	

vorbă	de	la	egal	la	egal	cu	trimișii	Porţii	Otomane.	În	spate	

se	observă	 din	jud.	Vâlcea,	ctitorie	din	Mănăstirea	Cozia	

1388	a	domnitorului.

10. Statul	 Administrativ	 	 -	 este	 prezentată	 moșia	

românească,	 protejată	 de	 oști	 și	 aflată	 sub	 orânduirea	

dregătorilor	 statului.	 Episodul	 continuă	 cu	 imaginea	

curţii	 ,	loc	în	careMănăstirii	Moldoviţa 	Alexandru	cel	Bun	

împarte	 sfetnicilor	 săbii	 și	 hrisoave,	 semne	 de	

împuternicire.

11 Cruciada	românilor.	 	-	reunește	mari	figuri	istorice	

care	 au	 luptat	 în	 slujba	 creștinătăţii,	 adunând	 oștiri	

împotriva	armatelor	turcești.	Sunt	prezentaţi:	 Iancu	de	

Hunedoara,	numit	și	Ioan	Corvin,	voievod	al	Transilvaniei	

între	1441-1456	și	regent	al	Ungariei	între	1446-	1452,	

Vlad	al	II-lea	Dracul,	tatăl	lui	Vlad	Ţepeș	și	domnitor	al	

Ţării	 Românești	 între	 1436-	 1442	 și	 1443-	 1447,	 și-a	

primit	titlul	de	"Dracul"	după	ce	a	fost	primit	în	1431	în	

Ordinul	Dragonului,	urmează	 ,	domn	al	Ștefan	cel	Mare

Moldovei	între	anii	1457-	1504,	în	timpul	căruia	Moldova	

a	cunoscut	o	înflorire	fără	precedent,	a	zidit	44	mănăstiri	

și	 biserici,	 câte	 una	 după	 fiecare	 luptă	 câștigată,	 fiind	

canonizat	de	Biserica	Ortodoxă	 în	1992.	 În	 fundal	este	

conturat	 castelul	 sau	 a	 lui	 	 de	 la	Huniazilor Ion	Corvin	

Hunedoara	 și	 	 din	 Argeș.	 În	 plan	Cetatea	 Poenari

secundar,	precum	o	nălucă,	apare	chipul	lui	 	Vlad	Ţepeș

iar	 în	 prim	 plan	 este	 prezentat	 un	 ţăran	 moldovean,	

obligat	să	părăsească	munca	câmpului	și	să-și	modifice	

uneltele,	pentru	a	confecţiona	arme.

12.	Vremea	 lui Ștefan	 cel	Mare	 	 -	 figura	 care	domină	

episodul	este	cea	a	lui	 ,	prezentat	într-un	Ștefan	cel	Mare

moment	de	glorie,	în	faţa	 ,	înconjurat	cetăţii	din	Suceava

de	 armată	 și	 de	 cler.	 Ștefan	 îi	 primește	 pe	 trimișii	

papalităţii	care	îi	înmânează	voievodului	român	o	spadă	

și	titlul	de	"ostaș	al	lui	Cristos".

13.	 Epoca	 de	 pace	 și	 credinţă	 -	 această	 scenă	 este	

amplasată	deasupra	lojei	regale	și-l	prezintă	pe	Neagoe	

Basarab,	domnitor	al	Ţării	Românești	între	1512-	1521	și	

soţia	 sa,	 	 fiind	 înfăţișaţi	 ieșind	 din	Doamna	 Despina

Biserica	episcopală	de	la	 ,	ctitorie	a	 lui	Curtea	de	Argeș

Neagoe	Basarab.
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14.	Mihai	Viteazul	-	domnitor	în	Ţara	Românească	între	

1593-	1601	și	realizatorul	Unirii	Principatelor	pentru	o	

scurtă	 perioadă	 de	 timp,	 este	 prezentat	 ca	 intrând	

triumfător	în	Alba	Iulia	ca	domn	al	Munteniei,	Moldovei	

și	al	Ardealului.

15.	Începuturile	culturii	românești	 -	sunt	prezentaţi	

Matei	Basarab,	domnitor	al	Ţării	Românești	între	1632-	

1654,	 ,	 domnitor	 al	 Moldovei	 între	 1634-	Vasile	 Lupu

1653,	în	fundal	se	vede	 	și	Cetatea	Târgoviște Biserica	Trei	

Ierarhi	 din	 Iași,	 ctitorie	 a	 lui	 Vasile	 Lupu,	 cărturarul	

Dimitrie	Cantemir,	domn	al	Moldovei	între	1693-	1710-	

1711	 și	 ,	 domn	 al	 Ţării	Constantin	 Brâncoveanu

Românești	 între	 1688-	 1714,	 cu	 ,	Mănăstirea	 Hurezu

ctitorie	 a	 lui	 Brâncoveanu	 și	meșterul	 ei,	 sculptorul	 și	

pictorul	de	icoane	 (1657-	1735).Pârvu	Mutu	

16.	Răscoala	lui	Horia,	Cloșca	și	Crișan	din	1784	-	cei	

trei	eroi	sunt	prezentaţi	călare	în	faţa	bisericii	de	la	Ţebea	

(Hunedoara,	Ţara	moţilor)	de	unde	Horea	i-a	chemat	la	

lupta	 pe	 moţii	 iobagi.	 Răscoala	 a	 fost	 o	 importantă	

acţiune	 de	 revoltă	 a	 ţărănimii	 iobage	 din	 Transilvania	

împotriva	 constrângerilor	 feudale,	 în	 urma	 revoltei,	

moţilor	li	s-a	acordat	libertatea	pășunatului,	scutirea	de	

cărăușie,	desfiinţarea	servituţii	personale	și	a	legării	de	

glie,	a	căsătoriei	fără	consimţământul	nobilului	și	dreptul	

la	învăţătură.	Pedagogul	Gheorghe	Lazăr	(1779-	1823),	

fondatorul	învăţământului	în	limba	română	în	1818	când	

a	deschis	Școala	Sfântul	Sava,	apare	ca	un	personaj	de	

legătură	între	acest	episod	și	cel	care	reprezintă	mișcarea	

lui	 Tudor	 Vladimirescu	 (1780-	 1821),	 conducătorul	

pandurilor	și	al	Revoluţiei	de	la	1821,	care	a	determinat	

Imperiul	Otoman	să	pună	capăt	domniilor	fanariote.

17.	Tudor	Vladimirescu	-	primește	din	partea	poliţiei	

un	 zapis	 (document)	 prin	 care	 sunt	 recunoscute	

drepturile	 cerute	 prin	 Adunarea	 Poporului.	 Alături	 de	

acesta	 este	 vizibil	 chipul	 Episcopului	 Ilarion	 al	

Argeșului	și	o	culă	(clădire	dreptunghiulară)	oltenească,	

simbol	al	ţinutului	de	origine	al	revoluţionarului.
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18.	 Anul	1848	 în	 Transilvania	 -	 figura	 centrală	 este	

Avram	Iancu	(1824-	1872)	care	a	avut	un	rol	important	

în	 Revoluţia	 de	 la	 1848	 împotriva	 trupelor	 ungare.	

Avram	Iancu	este	ilustrat	înconjurat	de	oaste,	tribuni	și	

preoţi.

19.	Anul	1848	 în	Ţara	Românească	și	Moldova	-	unde	

mișcarea	revoluţionară	a	avut	un	caracter	pașnic,	tinerii	

români	progresiști,	crescuţi	în	atmosfera	Occidentală	din	

Franţa,	 sunt	 prezentaţi	 îmbrăţișându-se	 cu	 ţăranii	

români,	 într-o	 atmosferă	 festivă	 în	 care	 erau	 ridicate	

steaguri	inscripţionate	cu	mesajul	„Frăţie	și	Dreptate”.

20.	Este	prezentat	Alexandru	Ioan	Cuza	(1820-	1873)	-	

primul	 domnitor	 al	 Principatelor	 Unite	 și	 al	 statului	

naţional	 România	 între	 1859–	 1866.	 Se	 sugerează	

Reforma	agrară	din	1864	când	peste	400.000	de	familii	

de	 ţărani	 au	 fost	 împroprietărite	 cu	 loturi	 de	 teren	

agricol,	 desfiinţându-se	 servituţile	 și	 relaţiile	 feudale.	

Alături	 de	 figura	 domnului	 român	 este	 prezentat	 și	

sfetnicul	acestuia,	Mihail	Kogălniceanu	(1817-	1891),	

om	 politic	 de	 orientare	 liberală,	 avocat,	 istoric,	 prim-	

ministru	al	României	 în	1863	și	Ministru	al	Afacerilor	

Externe	sub	domnia	regelui	Carol	I.

 După	 instalarea	 comunismului,	 scena	 a	 fost	

înlocuită	 de	 un	 episod	 in	 care	 poporul	 sărbătorește	

înfăptuirea	României	Mari.	În	colţul	din	dreapta	jos	se	

remarcă	 semnătura	 prof.	 Costin	 PETRESCU	 (1872-	

1954).	În	primii	ani	ai	regimului	comunist	din	România,	

fresca	de	la	Ateneu	a	fost	acoperita	cu	catifea	roşie,	cu	

scopul	de	a	ascunde	rolul	monarhiei	în	istoria	României,	

a	stat	ascunsă	privirilor	aproape	doua	decenii	din	1948-	

1966.	Costin	Petrescu	a	conceput	şi	 	pe	mantia	regală

care	Regele	Ferdinand	a	purtat-o	la	15	octombrie	1922,	

cu	 ocazia	 încoronării	 de	 la	 Alba	 Iulia.	 Mantia	 a	 fost	

inspirata	din	costumul	de	gala	al	domnitorilor	 români	

din	Evul	Mediu	şi	a	fost	realizata	în	ateliere	vieneze.

Înfăptuirea	României	Mari

http://proalba.ro/foto-coroana-regelui-ferdinand-mantiile-regale-si-sceptrul-au-ajuns-la-alba-iulia/


ANUNȚ

astelul Peleş a fost un castel avangardist încă din momentul construcţiei (1873-1914), 

Cdotat de regele Carol I cu cele mai moderne echipamente ale vremii. A fost primul castel 
electrificat din Europa, cu lift, încălzire centrală, acoperiş mobil, dar şi un aspirator 

central de praf. 

 Montat în 1901, aspiratorul central a fost realizat de firma Brevets Herz-Kozac şi funcţionează 
după următorul principiu: două electromotoare pun în funcţiune două pompe de vid, fabricate la 
Viena. Aceste pompe creează vacuum în canalele de absobţie, care au formă cilindrică, cu diametrul 
de 30 milimetri şi sunt montate în pereţi. La aceste „prize de aer” se racordează prin înfiletare furtunuri 
cu perii. Praful aspirat prin acestea este condus spre două vase în formă de clopot cu diametrul de 500 
de milimetri, prevăzute în partea inferioară cu recipiente detaşabile, cu apă în care se reţine praful, iar 
aerul curat se elimină în exterior. Concret, pentru a aspira covoarele preţioase, tablourile, stucaturile şi 
obiectele de artă din castelul devenit muzeu, nu este nevoie decât de un furtun obişnuit de aspirator, 
cu perie, care se leagă la priza specială din zid. Instalaţia este şi extrem de silenţioasă pentru că 
pompele de aer se află la subsol, iar motoarele comunică în fiecare încăpere cu ajutorul conductelor 
îngropate în pereţi.

 
 „Dorim să dăm constructorilor de case din România un exemplu de urmat în proiectarea şi 
execuţia casei lor, un exemplu care să-i ajute să trăiască «regeşte în micul lor castel». Acest exemplu 
nu se limitează doar la aspiratorul central, ci cuprinde şi sistemul de aerisire controlată, vechi de peste 
100 de ani la Peleş, dar extrem de actual şi astăzi”, afirma Marius Breaz, managerul BVC Romania. 

 Diferenţa între un aspirator clasic şi aspiratorul central este faptul că acesta din urmă nu 
antrenează particulele de praf prin evacuarea aerului curăţat în aceeaşi încăpere, aşa cum se întâmpă 
la aspiratoarele mobile folosite astăzi, ci îl elimină afară. Nu ocupă spaţiu, fiind nevoie doar de un 
furtun care asigură o mobilitate maximă, de până la 12 metri în cazul Peleşului, cu ajutorul căruia se 
face curăţenie în întregul spaţiu. Întreţinerea aspiratorului central costă între 10 şi 20 de euro pe an. 

 Sursă articol: adevărul.ro

 

Aspiratorul central de la Castelul Peleș

sursă	foto:	www.peles.ro



ANUNȚ

„În urmă cu 75 de ani, în Ţara Moţilor din Munţii Apuseni, regizorul Paul CĂLINESCU a realizat 

primul film independent al Oficiului Naţional Cinematografic. Este vorba despre un documentar 

extaordinar care în doar 10 minute a surprins cea mai mare parte a activităţilor moţilor din anul 1939. 

Filmul a primit premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul de Film de la Veneţia. Urmărind 

acest film desoperim simplitatea şi truda moţului pentru a avea ce pune pe masa copiilor. Moţii, 

oameni harnici din cele mai vechi timpuri au fost meşteri şi băieşi, au lucrat lemnul şi au căutat aur. 

După o săptămână de muncă fizică, ziua de duminică era aşteptată cu interes, atunci moţul îmbrăca 

hainele de sărbătoare, minunatul costum popular care era cusut în casă de femei şi mergea împreună 

cu familia la Sfânta Biserică, apoi se făcea rost de petrecere. Petercerile începeau cu ansamblul de 

tulnice care făceau să răsune dealurile pentru a chema localnicii, de la petrecere nu lipseau muzicanţii 

care deschideau jocul pe Ţarina de la Abrud, apoi alte ţarini şi învârtite. Prin dansuri şi port se poate 

observa eleganţa surprinzătore al acestor oamenii duri ce aveau mâinile crăpate, dar găseau resurse 

de a păstra ritmul Ţarinilor. Cea mai aşteptată zi de sărbătoare era Sf. Ilie, în mijlocul verii tinerii urcau 

pe Muntele Găina pentru a-şi întâlni dragostea la Târgul de Fete, iar meşterii sau gospodinele îşi 

expuneau spre vanzare obiectele create cu truda de-a lungul unui an întreg. Sărbătoarea de pe munte 

era un prilej bun de socializare şi schimb de mărfuri, şi a rămas şi astăzi cea mai veche sărbătoare 

câmpenească din zona Transilvaniei. Acolo sub un stejar mare care se cheamă Gorunul lui Horea se 

adunau căpeteniile jurate ca să pregăteascăşi să rânduiască Răscoala. La umbra Gorunului au săpat 

mormânt şi au îngropat pe conducătorul lor, Avram Iancu. (...) Cetele lui au fost rispite. Totuşi Iancu a 

biruit, căci atunci încă o dată s-a dovedit că ardeleii ştiu să îşi apere fiinţa. Sutele de cruci ce veghează 

mormintele săpate atunci care stau dovadă că legea românului a fost mai tare decât tunurile şi că nici o 

putere armată nu poate să biruiască spiritul”. 

Așa a început Paul CĂLINESCU documentarul despre Ţara Moţilor. Acest film surprinde 

atmosfera din Țara Moților reprezentată, în cea mai mare parte, de liniște și pace, cu peisaje 

deosebite care redau perfect decorul idilic al Apusenilor și autenticismul locuințelor. 

Paul CĂLINESCU a fost unul dintre cei mai mari regizori români ai secolului XX. S-a născut în 

1902 la Galaţi şi a decedat în anul 2000. În 1941 a primit premiul pentru film documentar la festivalul 

de la Veneţia unde a participat cu România în lupa contra bolşevismului. În 1937 a fost distins cu 

Premiul I la Expoziţia Universală de la Paris pentru Colţuri din România."

 Sursă articol: adevărul.ro

                                                                   

„Țara Moților”, cel mai bun documentar la 
Festivalul de Film de la Veneția, în 1939

Paul	Călinescu

Documentarul poate fi urmărit AICI.

Sfârșit

Vă	mulțumim	pentru	atenția	acordată!

https://www.facebook.com/roland.burkhardt.7/videos/987747424603919/
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