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partea II 



(partea	II)de	arh.	Dorin	BOILĂ

 	
 Săptămâna	trecută	am	început	analiza	disfuncțiilor	orașului	și	zonei	Sibiu,	când	se	pune	

problema	 realizării	 unei	 strategii	 de	 dezvoltare	 multianuală.	 După	 chestiunile	 identității	

urbanistice	și	demografiei	complicate,	a	rămas	de	prezentat:

3.PROBLEMA	 DENSITĂȚII	 HABITATULUI	 –	 ceea	 ce	 nu	 înseamnă	 simplu	 „numărul	 de	

locuințe/apartamente	pe	unitate	de	 suprafață”.	Habitatul	 se	 referă	 la	 viabilitatea	unității	 de	

locuit,	 adică	 la	 tot	 ce	 compune	 dotarea	 unei	 cartier	 –	 anexele	 locuințelor	 (colective	 sau	

individuale)	 legate	 de	 salubritate,	 accese,	 garaje,	 întreținere,	 apoi	 instalațiile,	 rețeaua	 de	

circulație,	 micul	 comerț	 de	 proximitate	 și	 serviciile	 cotidiene	 (biserică,	 grădiniță,	 școală	

generală,	depanări,	etc.)	

În	aceste	unități,	care	într-o	localitate	normală	se	constituie	în	tradiționalele	vecinătăți	

sau	parohii,	putem	discuta	despre	câteva	aspecte	care	se	traduc	prin	asigurarea	continuității	și	

viabilității	 	cartierului,	și-așa	destul	de	afectate	de	„ingineriile	sociale”	din	ultimele	6	decenii,	

mai	ales	în	„cartierele	de	blocuri”:

ź 	O	primă	caracteristică	a	habitatului,	care	va	asigura	și	în	viitor	o	bună	utilizare	a	

teritoriului	 și	patrimoniului	 imobiliar,	este	raza	unității	de	 locuire	–	vecinătatea	

trebuie	să	nu	fie	prea	extinsă,	pentru	a	asigura	contactul	social	cotidian	și	coerența	

comunitară.	
ź 	Circulația	 locală	 și	 de	 tranzit	 în	 fiecare	 subzonă	 a	 orașului	 -	 despre	 structura	

relațiilor	dintre	cartiere,	respectiv	cât	de	ușor	se	circulă	pietonal	/	velo/	și	auto,	cât	

de	organic	sunt	legate	părțile	orașului	prin	„coridoare	verzi”,	care	pot	fi	parcuri,	alei	

cu	perdele	forestiere	sau	cursuri/oglinzi	de	apă.	Putem	să	ne	întrebăm	–	cum	au	

valorificat	sibienii	Pârâul	Morii	(azi	dispărut...),	Trinkbach-ul,	Rosebach-ul,	Valea	

Săpunului	sau	chiar	Cibinul	??
ź 		 Echilibrul	 dintre	 spațiul	 construit	 și	 cel	 liber	 –	 pe	 lângă	 zonele	

vegetale/minerale/cu	oglinzi	de	apă,	aici	avem	și	zonele	specifice	spațiului	urban,	

cum	sunt	piețele/scuarurile/pasajele	denivelate/străzile-	însele,	cu	toate	formele	

de	dezvoltare	istorică:	străzi	înguste,	acoperite,	supralărgite,	până	la	a	deveni	mici	

agore-curți	de	onoare	 lângă	clădiri	mai	deosebite.	Toate	aceste	„ingrediente”	ale	

unei	unități	de	vecinătate	tradiționale	lipsesc	în	multe	noi	cartiere	de	locuințe,	nu	

numai	în	Sibiu,	dar	trebuie	să	ne	dăm	seama	că	și	din	aceste	motive	respectivele	

cartiere	au	ca	specific	„insatisfacția	de	a	trăi”,	atașamentul	redus	al	celor	crescuți	

acolo,	care	nu	le	simt	ca	un	„acasă”,	normal,	tradițional,	firesc.

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ SIBIUL	DIN	VIITOR	ȘI	DINTOTDEAUNA
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	 Iar	dacă	vorbim	de	întreg	habitatul	urban,	o	cerință	de	mare	actualitate	și	cu	atât	mai	mult	

de	viitor,	se	referă	la	STRICTA	INTERZICERE	a	extinderii	intravilanului	/	a	ocupării	terenurilor	

pentru	agricultura-horticultura	de	proximitate	orășenească	/	a	contopirii	Sibiului	cu	satele	din	

jur,	fără	pauze	urbanistice	vegetale,	libere	de	construcții	/	în	fine,	interzicerea	implanturilor	gen	

insule	în	peisaj,	nelegate	organic	cu	rețelele	existente,	dar	care	oferă	promisiunea	unei	extinderi	

a	intravilanului	până	la	ele	!!	La	actuala	„împrăștiere	urbană”	pe	care	o	demonstrează	limitele	

parcelare	ale	Sibiului,	se	poate	spune	că,	pentru	o	populație	de	cca	130	000	locuitori	(în	scădere	

permanentă...),	cartierele	mărginașe	sunt	prea	departe	de	polii	deja	existenți,	ceea	ce	induce	un	

permanent	disconfort	urban	–	probleme	de	trafic,	probleme	de	rețele	edilitare,	probleme	de	

coerență	comunitară,	probleme	de	administrație	intersectată,etc.

	 Câteva	observații	asupra	Strategiei	de	dezvoltare	2014-2024:

ź 	S-a	făcut	analiză	și	prognoză	strict	pentru	oraș,	ca	și	când	am	avea	o	insulă	într-un	deșert	

urbanistic	–	mereu	aceeași	chestiune	a	zonei	metropolitane,	pentru	a	cărei	structurare	

trăim	ultimii	ani	posibili	!!	Sub	100	000	de	locuitori	nu	se	va	mai	pune	problema...
ź 	La	capitolul	„Oraș	verde	și	responsabil”	–	nu	se	vorbește	despre	preselectarea	gunoiului	

din	oraș	și	20	de	sate	adiacente,	după	cum	nu	va	exista	o	structură	 locală	de	 tratare	a	

deșeurilor	organice.../	nu	se	spune	nimic	despre	noi	parcuri,	zone	verzi,	noi	oglinzi	de	apă,	

ca	să	nu	mai	amintim	despre	ceva	pepiniere,	spații	forestiere...	Când	te	gândești	că	acum	un	

secol	jumate,	o	societate	a	Sibiului	minuscul	de	atunci	planta	o	întreagă	Pădure	Dumbrava	

!!!	Dar	am	fost	în	stare	să	tăiem	din	ea	ca	să	plantăm	blocuri...
ź 	Capitolul	 „Oraș	 al	 comunităților”	 –	 nu	 are	 un	 program	 țintit	 de	 atragere-stabilizare	 a	

familiilor	tinere	cu	părinți	pregătiți	superior	și	cu	peste	2	copii...	 	 	Se	vorbește	despre	

pendularea	 populației	 între	 oraș	 și	 periferii/comune	 vecine,	 dar	 nimic	 despre	

infrastructură.	Pe	orice	direcție	ai	lua-o,	intrarea	în	orașul	propriu-zis	se	face	pe	o	singură	

bandă	rutieră/	pe	niciuna	velo/	pe	nici	una	de	tramvai	!!
ź 	Nimeni	nu	s-a	gândit	la	următoarele	aspecte,	care	țin	cu	adevărat	de	o	calitate	superioară	a	

vieții	urbane	și	de	un	progres	durabil:

1.	 Interzicerea	 importului	 și	 vânzării,	 în	 zona	 Sibiului,	 a	 produselor	 de	 calitate	

inferioară,	din	materiale	cu	proveniență	necertificată,	nedurabile	și	rezultate	din	

exploatarea	ilegală	a	forței	de	muncă	(tipic	Asia-Africa).
2.	 Interzicerea	 construirii	 de	 platforme	 comerciale	 tip	 hipermarket-mall	 în	 zona	

metropolitană	a	Sibiului.
3.	 Interzicerea	construirii	de	 locuințe	 în	 imobile	de	peste	5	etaje	–	doar	 	 în	cazuri	

excepționale,	justificate	prin	concursuri	de	arhitectură.

Dacă	s-ar	studia	istoria	și	istoria	urbanismului,	s-ar	putea	vedea	că	epoca	pe	care	tocmai	o	

trăim,	cu	aceste	caracteristici,	pe	care	am	ajuns	nici	să	nu	le	mai	percepem,	generează	cartiere-

fantomă,	atât	în	centrul	localităților,	cât	și	la	periferii	și	în	zonele	rurale	!!	Soarta	acestora,	după	

ce	grevează	insuportabil	bugetele	locale,	este	să	devină	focare	de	sărăcie	și	violență...



de	arh.	Dorin	BOILĂ

 	
 Marți	16	februarie	a	avut	loc	la	Alba	Iulia	un	adevărat	eveniment	din	aria	urbanismului,	

atât	pentru	profesioniștii	și	studenții	în	domeniu	cât	și	pentru	administrația	locală:	Conferința	

despre	„orașe	atractive	pentru	 locuit	 în	sec.	XXI”,	prezentată	de	prof.	dr.	arhitect	 Jan	Gehl	din	

Danemarca,	 renumit	 în	 toată	 lumea	 pentru	 studiile	 biroului	 pe	 care	 îl	 conduce	 –	 asupra	

realităților	urbane	contemporane	și	a	soluțiilor	durabile	de	ameliorare.

J.	Gehl	este	deja	la	o	vârstă	biologică	foarte	frumoasă	(79	de	ani),	la	un	stagiu	profesional	de	
invidiat	(peste	50	de	ani	de	meserie	de	mare	succes),	dar	și	la	o	vârstă	sufletească	de	o	remarcabilă	
tinerețe	 !!	 Nu	 obosește	 să-și	 practice	meseria	 pe	 toate	 continentele,	 acordând	 consultanță	 și	
realizând	proiecte	urbanistice	foarte	complexe	în	cele	mai	mari	capitale,	dar	și	într-o	puzderie	de	
orașe	din	toate	tipurile	de	țări	și	de	economii,	dovedind	că	ideile	corecte	-	corect	aplicate	-	 	sunt	
generatoare	de	viață	urbană	sustenabilă	și	amenitate	comunitară	!!!

Această	 adevărată	 risipă	 de	 știința	 bunei	 locuiri,	 de	 „tehnologie	 urbanistică”	 și	 de	
spiritualitate	 prin	 sociologie	 și	 antropologie	 urbană,	 este	 un	 dar	 oferit	 celor	 mai	 diverse	
comunități,	conduse	de	cele	mai	diverse	administrații,	și	care	întotdeauna	au	ajuns	la	rezultate	
optime	în	utilizarea	potențialului	de	„locuibilitate”	din	orice	colț	al	lumii	contemporane.	Aici	se	
include	 și	 excepționala	 activitate	 de	 autor	 de	 cărți,	 despre	 această	 corecție	 posibilă	 în	 toate	
aglomerările	urbane,	cărți	traduse	în	zeci	de	limbi,	inclusiv	în	românește.

Povestea	a	început	în	Copenhaga,	unde	este	și	sediul	de	bază	al	biroului	„Gehl	Architects”	și	
profesorul	ne-a	explicat,	chiar	sub	formă	de	poveste,	despre	viața	sa	de	profesionist	și	familist,	
începută	 în	 plin	 triumf	 al	 modernismului	 în	 arhitectură	 și	 urbanism...	 Treptat,	 inclusiv	 sub	
înrâurirea	soției	de	profesie	psiholog,	el	și-a	dat	seama	că	proiectarea	urbanistică	nu	era	orientată	
tocmai	spre	oameni,	spre	comunitate	–	și	asta	în	toată	lumea,	indiferent	de	dezvoltarea	industrială	
!Sociologii,	 antropologii,	 nu	 intrau	 în	 „jocul	urbanistic”,	 iar	 administratorii	 intrau	mai	 ales	 în	
forme	voluntariste,	inaugurând	epoca	„ingineriilor	social-urbane”.	Așa	a	început	pentru	Jan	Gehl	o	
luptă	de	mai	multe	decenii	tocmai	cu	miezul	tare	al	modernismului,	prea	sigur	de	preceptele	sale	
și	predispus	experiențelor	traumatizante	pentru	sute	de	milioane	de	oameni...

El	 spune	 că	 una	 dintre	 direcțiile	 filosofice	 ale	 demersului	 a	 fost	 „să	 facem	 oamenii	
VIZIBILI!”	 (în	 studiile	 urbane,	 în	 orașul	 real...).	 Pentru	 că	 a	 observat	 tendința	 orășenilor	
contemporani	de	a	regreta	„zilele	bune	de	odinioară	/	orașele	bune	de	locuit	de	altădată”	!	–	cu	cât	
se	modernizau	și	creșteau	orașele	în	a	doua	parte	a	sec.	XX,	cu	atât	regretele	se	amplificau	și	ele	!!	
Cu	mult	umor,	arhitectul	danez	ne-a	prezentat	faptul	că	vechile	orașe	erau	făcute	pentru	oameni	și	
pentru	 cai,	 că	 spațiile	 urbane	 erau	 favorabile	 experiențelor	 umane	 firești,	 de	 APROPIERE	 ȘI	
COMUNIUNE,	EMOȚIONAL	POZITIVE	!!!	

Iată	câteva	dintre	greșelile	constitutive	ale	„modernismului”	aplicat	orașelor:
ź 	Modernismul	a	eliminat	tot	ce	era	„vechi”,	considerat	perimat...
ź 	Spațiile	publice	tradiționale	au	fost	înlocuite	cu	spații	„libere”,	adică	neorganizate,	prost	

organizate,	după	precepte	neorganice.
ź 	Scara,	proporțiile	orașului	față	de	ființa	umană	și	de	mișcarea	lui	naturală,	a	devenit	o	scară	

a	„avionului”	–	adică	percepția	asupra	spațiului	urban	trebuia	să	fie	mai	mult	de	sus	și	cu	
viteză	mare	(de	la	cea	a	automobilului	la	cea	de	avion).	Un	exemplu	celebru	este	capitala	
Brasilia,	 născută	 din	 întâlnirea	 unui	 președinte	 neo-marxist	 brazilian	 cu	 preceptele	
arhitectului	comunist	O.	Niemeyer,	și	unde,	cum	bine	observa	un	urbanist	contemporan,	în	
zonele	proiectate	de	L.	Costa	și	Niemeyer	este	o	atmosferă	mormântală,	iar	viața	trepidează	
doar	în	suburbiile	quasi-insalubre...

ź 	S-a	redus	semnificativ	contactul	social	în	spațiile	publice.

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ ORAȘE	FAVORABILE	PENTRU	LOCUIT

tehnoredactare:	Krista	SZÖCS



	
ź Presiunea	publicitară	despre	„fericirea	de	a	avea	o	mașină”	a	dus	la	invazia	automobilului	

până	în	cele	mai	mici	orașe...	Toate	primăriile	din	lume	au	un	departament	de	trafic	auto,	

niciuna	nu	are	unul	pentru	spații	de	contact	social	pentru	cetățeni	!!!

Rezultatul,	după	50	de	ani	de	modernism,	este	o	creștere	haotică	a	orașelor,	în	toată	lumea,	

drept	care	noi	căutăm	acuma	să	refacem	orașele	bune	pentru	locuit,	durabile,	sănătoase	!!	Cum	ar	

trebui	să	fie	un	oraș	SUSTENABIL,	favorabil	locuirii	?
ź 	El	trebuie	să	fie	la	scara	omului	–	cu	unități	de	locuire	nu	prea	mari,	cu	mai	puțin	

zgomot,	poluare,	stres.
ź 	Orașul	să	fie	dominat	de	atracția	lui	numărul	1	–	OAMENII	!!
ź 	Să	avem	grijă	de	impactul	orașelor	asupra	teritoriului,	acum,	când	aproape	80	%	din	

populația	lumii	va	sta	în	orașe	(poluare	chimică,	climatică	)	!
ź 	A	da	fiecărui	cetățean	un	automobil	este	O	IDEE	GREȘITĂ	!	Vezi	faptul	că	în	SUA	sunt	

orașele	cu	cei	mai	grași	oameni	din	lume...

	 Circulația	pedestră	 trebuie	rezolvată	corect,	 inclusiv	pentru	ca	 transportul	 în	comun	să	

funcționeze	corect	!	Să	facem	orașele	favorabile	mișcării	oamenilor	în	aer	liber,	pe	jos	!!!
	 Așa	am	ajuns	la	o	concluzie	favorabilă	orașelor	ce	promovează	mersul	pe	jos	sau	pe	bicicletă	

–	la	servici,	școală	și	cumpărături	!	Iată	un	sistem	de	proiectare	și	acțiune	pe	care	firma	arhitectului	

danez	Jan	Gehl	l-a	elaborat	și	implementat	(începând	cu	1968)	în	sute	de	orașe	de	pe	întreaga	

planetă:
ź STRĂZI	PIETONALE	–	Copenhaga	a	constituit	un	sit	de	experimentare,	din	anii	*60	ai	

secolului	 trecut,	 sub	 îndrumarea	 serviciului	 primăriei	 „Public	 Life	 Surway”;	 pe	

parcurs,	observându-se	succesul	total	în	rândurile	locuitorilor,	operațiunile	au	luat	

amploare,	determinând	creșterea	contactului	social	pozitiv,	a	sănătății	oamenilor,	

scăderea	numărului	de	accidente	auto,	etc.	Primăria	capitalei	daneze	a	realizat	și	

aplicat	integral	programe	în	acest	domeniu	în	1968/1985/1995	și	2005.

	 A	apărut	chiar	și	discuția	despre	interesele	celor	cu	magazine,	ateliere,	etc.	în	asemenea	

zone,	ceea	ce	a	dus	la	fireasca	întrebare:	„ce	înseamnă	astăzi	să	faci	business	în	centrul	orașului	?”,	

concluzia	fiind	că	nu	e	nevoie	de	accesul	camioanelor	pentru	aceste	afaceri	!	Noi,	sibienii,	știm	

acum	ce	inițiativă	bună	a	fost	transformarea	străzii	N.	Bălcescu	(fostul	„Corso”	interbelic)	în	arteră	

pietonală.	Cu	observația	că	nici	astăzi	această	stradă	nu	este	favorabilă	accesului	velo	corect,	din	

orice	direcție...
ź 		REȚEA	DE	SPAȚII	PIETONALE	–	dezvoltarea	unei	asemenea	rețele	se	poate	face	pe	

lîngă	 cursuri	 de	 apă,	 în	 „pene	 verzi”	 care	 pătrund	 în	 centrele	 cartierelor,etc.	 O	

asemenea	structură	de	spații,	 în	care	nu	te	întâlnești	cu	traficul	auto/feroviar,	s-a	

dovedit	favorabilă	coeziunii	sociale,	începând	de	la	comunitatea	de	vecinătate	până	la	

relațiile	între	locuitori	din	cartiere	diferit!	Iar	mersul	pe	jos	favorizează	comerțul	

sustenabil	–	iată	o	redescoperire	a	normalului	dinainte	de	război,	când	cursa	pentru	

cumpărături	însemna	combinarea	utilului	cu	plăcerea	mișcării	prin	aer	curat	(erau	

puține	automobile)	și	 întâlnirile/conversațiile	cu	oameni	cunoscuți,	 cu	vânzătorii	

amabili	și	adevărate	surse	mass-media	locale	!!!
ź 	SPAȚII	 DE	 RECREERE	 –	 zone	 amenajate	 special	 pentru	 ședere	 și	 contact	 social-

comunitar;	sunt	chiar	denumite	gen	„cappuccino	culture”...
ź 	SPAȚII	PENTRU	JOACĂ,	SPORT,	EVENIMENTE	CULTURALE	–	deja	știm,	și	din	orașele	

noastre,	 ce	 favorabile	 sunt	 asemenea	 spații	 pentru	 viața	 comunității	 –	 de	 fapt	

obligatorii	în	orice	plan	urbanistic,	deși	unii	le	neglijează	prezența	-	din	proiectare,	

avizare,	finanțare	!!!

	



ź 	
	 	 Astfel	s-a	ajuns	ca	în	2009	să	fie	lansată	Strategia	pentru	Copenhaga	–„Best	city	in	the	

world	 for	 people!”,	 orașul	 cel	mai	 favorabil	 locuirii:	 bun	 pentru	 o	 viață	 liniștită,	

prosperă,	bun	pentru	democrație!	Rezultatele	sunt	evidente	–	omul	stă	mai	mult	

timp	pe-afară,	are	contact	direct	cu	vecinii,	își	întărește	conștiința	vecinătății,	copiii	

pot	merge	la	școală	fără	să	traverseze	benzi	auto	(exact	avantajele	traiului	rural,	dacă	

ne	gândim	bine	!!!).	S-a	ajuns	ca	primăria	să	legifereze	norme	noi	pentru	circulația	

urbană:
	

ź Strada	va	avea	2	benzi	auto	/o	zonă	verde	cu	arbori	/2	benzi	velo	/2	benzi	pietonale	/	

treceri	sigure	pt.	pietoni	(zebre	cu	denivelări).
ź 	Toate	mașinile	sunt	obligate	să	aibă	suport	autorizat	ptr.	minim	2	biciclete.
	 Este	permis	orice	tip	de	ataș	pt.	bicicletă	(de	transport	copii	mici,	de	mărfuri,	etc.).
ź 	Metroul	și	trenul	suburban	au	obligatoriu	locuri	pt.	biciclete.
ź 	În	toate	punctele	necesare	se	prevăd	pasarele	pentru	pietoni	și	bicicliști	(în	fond,	nu	

sunt	investiții	mari	!).

J.	Gehl	ne-a	și	arătat	imagini	grăitoare	din	Copenhaga	–	Prințul	și	Prințesa	moștenitori	a	

Danemarcei	 își	duc	copiii	pe	bicicletă,	 ca	orice	cetățean	/	ministra	culturii	a	Danemarcei	are,	

printre	cărțile	de	căpătâi,	o	carte	despre	orașele	favorabile	locuirii	scrisă	de	Jan	Gehl	/	se	constată	

adesea	confiscarea	de	benzi	auto	pentru	transformare	în	benzi	velo	!!!

Aceleași	transformări	în	trafic,	spații	de	contact	social	și,	deci,	schimbare	de	mentalități,	s-

au	 implementat	 și	 în	 orașe	mari	 ca	 Zurich,	 Viena,	 Auckland,	 iar	Melbourne	 (Australia)	 a	 fost	

proclamat	cel	mai	prietenos	oraș	din	emisfera	sudică	!

Cel	mai	furtunos	proces	de	„umanizare”	a	orașului	a	avut	loc	la	New	York,	unde	echipa	arh.	J.	

Gehl	a	început	cu	lămurirea	celor	din	primărie	că	centrul	marelui	oraș	este	plat,	compact,	cu	străzi	

foarte	largi	–	deci	perfect	pentru	biciclete	!!	Au	început	treptat	interziceri	de	trafic	auto	pe	unele	

străzi	comerciale	(	și	celebra	Broadway),	moment	în	care	primarul	a	ieșit	cu	declarația	că	„e	doar	

un	experiment”...	După	cîțiva	ani,	le-a	spus	clar	new-yorkezilor	că	nu	mai	e	experiment,	rămâne	

așa!!!
Ca	oamenii	să	devină	cu	adevărat	scopul	urbanismului	e	necesar	să	aflăm	cum	folosesc	

oamenii	orașul	!	Iată	doar	un	exemplu	din	Copenhaga	–	30%	dintre	familii	au	ataș	velo	pentru	2	sau	

3	copii	!	Copiii	au	voie	singuri	pe	bicicletă	începând	cu	4	ani.	 	Prezența	marcată	a	multor	copii	pe	

străzile	capitalei	daneze	e	semn	de	bună	locuibilitate	–	nu		e	„baby-boom”	(ca	număr	de	nașteri)	ci	

înseamnă	că	avem	un	oraș	prietenos	!!

ź De	 ce	 s-a	 ținut	 această	 conferință	 de	 urbanism	 aplicat	 în	 Alba	 Iulia???	 Pentru	 că	

autoritățile	de	acolo	–	primarul	și	președintele	Consiliului	Județean	–	au	decis	să	solicite	

prof.	 dr.	 Arh.	 Jan	 Gehl	 consultanță	 pentru	 a	 aplica	 toate	 aceste	 măsuri	 urbanistice	

orașului	Alba	Iulia!!!		Spre	folosul	oamenilor	din	acest	oraș...



de	la	dl.	Dan	GHELASE

IAHTUL REGAL

			Străduţă	în	Antibes,	Franţa    Străduţă în Jerez, Spania

						Străduţă	în	Eguisheim,	Franţa

tehnoredactare:	Krista	SZÖCS

 Iahtul	„Nahlin” „Libertatea” „Luceafărul”	(fost	 ,	fost	 )	este	un	 	de	lux	care	a	aparținut	iaht casei	

regale	române.	Povestea	iahtului	regal	„Luceafărul”,	botezat	de	comunişti	„Libertatea”	şi	transformat	

acum	în	„Nahlin”

	 Construit	în	anul	1930,	pentru	cea	mai	bogată	femeie	din	Marea	Britanie	la	acea	dată,	Annie	Henriette	

Joule,	„Nahlin”	a	primit	un	nume	de	origine	amerindiană,	însemnând	„navă-amiral”.	 	.	Iahtul	"Nahlin",	a	fost	

proiectat	de	compania	G.L.	Watson	&	Co	din	 	și	construit	de	 	John	Brown	&	Co.	Ltd	din	Glasgow șantierul	naval

Clydebank Scoția,	 .

	 În	anul	1934,	iahtul	 	era	considerat	unul	dintre	cele	mai	mari	— 	particulare	Nahlin nave	de	agrement

construite	în	Anglia.	Bompresul		iahtului	este	ornamentat	cu	o	figură	ce	reprezintă	un	indian	cu	coif	cu	pene	

şi	pictat	pentru	luptă.	Bordurile	navei	sunt	proiectate	în	continuarea	acestei	figuri.	Pe	puntea	superioară	şi	pe	

puntea	principală	se	afla	castelul	navei;	cabine	aşezate	în	şir	şi	o	punte	de	promenadă.	Aproape	de	puntea	din	

pupă	se	aflau	alte	cabine.	Înfaţişarea	de	yaht	era,	de	asemenea,	sugerată,	de	marele	coş	de	fum	de	forma	

eliptică.	Nava	 avea	 urmatoarele	 dotări	 pentru	 pasageri:	 două	 apartamente	 ale	 proprietarului	 situate	 la	

puntea	prova.	Amenajarea	interioară	a	apartamentului	din	tribord	era	în	stilul	târziu	al	perioadei	William	şi	

Mary.	Apartamentul	corespondent	din	babord	era	decorat	în	stilul	Ludovic	al	XVI-lea,	dar	mai	auster.	

	 În	apropierea	apartamentelor	proprietarului	se	afla	o	sală	de	gimnastică,	foarte	bine	echipata.	Şase	

camere	pentru	oaspeţi,	decorate	în	stil	Ludovic	al	XVI-lea,	se	aflau	la	pupa	navei.	Alaturi	erau	patru	băi	ai	

căror	pereţi	erau	îmbrăcaţi	în	gresie.	Accesul	dinspre	camerele	oaspeţilor	spre	holul	de	intrare	de	pe	puntea	

principală	se	facea	printr-o	scara	în	spirală	cu	o	balustrada	de	bronz.	În	spatele	holului	de	intrare,	la	babord,	

se	afla	toaleta	doamnelor,	iar	la	tribord,	o	antecameră	care	ducea	la	garderobă,	decorată	în	stil	Ludovic	al	XVI-

lea.	În	spatele	garderobei	se	afla	o	punte	de	promenadă,	largă.	Sufrageria	ocupa	partea	din	faţă	a	castelului	şi	

era	decorată	în	stilul	perioadei	William	şi	Mary.	
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	 La	prova	se	găseau	camerele	pentru	doamne,	decorate	în	stil	"Adam"	şi	apartamentele	căpitanului.	În	
aceeaşi	parte	a	navei	se	găseau	biblioteca	şi	fumoarul	lambrisate	cu	nuc	franţuzesc.	Pe	puntea	de	navigaţie	
era	o	camera	de	observaţie,	pentru	oaspeţi,	cu	geamuri	mari,	glisante	de	jur	împrejur	pentru	a	nu	împiedica	
vederea.	 Şi	 dotările	 pentru	 echipaj	 asigurau	 un	 înalt	 standard	 de	 confort.	 Pe	 lânga	 apartamentele	
căpitanului,	şeful	electrician	şi	şeful	mecanic	aveau	camerele	lor,	în	spatele	punţii	principale.	Ceilalţi	ofiţeri	şi	
echipajul	erau	cazaţi	la	pupa	şi	în	castelul	central.	

	 În	primii	patru	ani	de	exploatare,	iahtul	 	navigase	pe	o	distanță	de	peste	200.000	Mm	în	jurul	Nahlin
insulelor	britanice,	Marea	Baltică,	 insulele	grecești,	Oceanul	Atlantic,	 Insulele	Canare,	 Indiile	de	Vest,	pe	
coasta	americană	și	Golful	Mexic.	În	Oceanul	Pacific	au	fost	vizitate	Insulele	Galapagos,	apoi	de	la	Honolulu	
pâna	în	insulele	Hawaii,	spre	nordul	insulei	Tahiti	și	Arhipelagul	Societății,	în	Noua	Zeelandă	și	Australia.	În	
anul	1934,	după	ce	vizitase	o	bună	parte	a	lumii,	iahtul	Nahlin	este	oferit	spre	închiriere	sau	vânzare	de	către	
proprietar.

	 A	fost	cumpărat	de	la	regele	Edward	al	VIII-lea	al	Marii	Britanii,	care	și-a	consumat	pe	el	idila	cu	Wallis	
Simpson,	care	a	provocat	o	criză	dinastică	ce	s-a	terminat	cu	abdicarea	regelui	Edward	al	VIII-lea.	Acest	iaht	a	
fost	"picătura	care	a	umplut	paharul"	în	timpul	crizei	dinastice	cauzate	de	aventura	regelui	Edward	al	VIII-lea	
cu	americanca	Wallis	Simpson,	care	era	căsătorită.	Cei	doi	au	făcut	pe	acest	iaht	o	croazieră	în	Europa	de	Est,	
în	vara	anului	1936,	spre	oroarea	guvernului	britanic.	În	timpul	călătoriei,	ei	au	petrecut	cu	liderii	mai	multor	
ţări	care	sprijineau	la	vremea	aceea	nazismul	şi,	în	general,	s-au	dat	în	spectacol.	Drept	urmare,	iahtul	a	fost	
scos	din	nou	 la	vânzare	şi	cumpărat	de	guvernul	României,	pentru	regele	Carol	al	 II-lea,	 fiind	rebotezat	
„Luceafărul”.Guvernul	Romaniei	condus	de	Gheorghe	Tătărăscu	a	cumparat	iahtul	cu	suma	de	120.000	de	lire	
sterline	și	a	fost	daruit	MS	Carol	al	II-lea.

		 Yahtul	 regal	 „Luceafarul”	 a	 fost	 locul	 unei	 importante	 intalniri.	 La	 18	 octombrie	 1938,	 iahtul	
Luceafarul,	găzduiește	la	Galați	o	întâlnire	între	regele	Carol	al	II-lea	al	României,	ministrul	de	externe	al	
Poloniei	colonelul	Beck	și	ministrul	de	externe	român	Nicolae	Petrescu-Comnen,	discuțiile	încadrându-se	în	
criza	politică	postmüncheneză.	După	venirea	la	putere	a	comuniştilor,	au	urmat	două	noi	schimbări	de	nume,	
vasul	 fiind	 botezat	 iniţial	 „Răsăritul”,	 iar	 apoi	 „Libertatea”.	 Treptat,	 după	 anii	 '50,	 nava	 nu	 a	 mai	 fost	
întreţinută	şi	a	rămas	la	stadiul	de	restaurant	la	malul	gălăţean	al	Dunării,	până	în	1998,	când	a	fost	vândută	şi	
mutată	la	Constanţa,	iar	apoi	scoasă	din	ţară,	pe	25	septembrie	1999.

	 Regimul	comunist	a	preluat	nava	pe	6	ianuarie	1948	și	predată	Comisiei	de	inventariere	și	conservare.	
Ulterior,	după	ce	au	fost	înlăturate	blazoanele	și	simbolurile	regale,	iahtul	a	fost	rebotezat	 	și	apoi	Răsăritul
Libertatea,	devenind	restaurant	și	hotel.	A	fost	perla	flotei	României	până	în	1950.
În	isteria	naţională	derulată,	în	anii	de	după	Revoluţie,	sub	deviza	„Nu	ne	vindem	ţara”,	nava	a	fost	vândută	în	
1999	 unui	 armator	 englez,	 la	 preţ	 de	 fier	 vechi,	 265.000	 de	 dolari,	 în	 ciuda	 faptului	 că,	 prin	 ordinul	
Ministrului	Culturii	nr.3041/14	iulie	1998	fusese	clasat	în	categoria	"Tezaur".	

	 Înstrăinarea	s-a	făcut	în	urma	unei	decizii	dubioase	luate	in	1999,	de	autorităţile	române,	prin	firma	
(de	stat)	Regal	SA,	societate	care	folosea	nava,	aflată	în	patrimoniul	cultural	naţional,	ca	restaurant	plutitor	în	
portul	Galaţi.	Explicaţia	Elenei	Trandafir,	directorul	Regal	SA:	„Eu	nu	am	exportat	nava.	Vasul	a	fost	vândut	ca	
activ,	 în	 conformitate	 cu	 legislaţia.	 În	 regulamentul	1284/1996	al	Ministerului	Culturii	 este	menţionată	
obligaţia	persoanelor	fizice	care	vând	ori	organizează	licitaţii	cu	bunuri	culturale	din	categoria	tezaur	sau	
fond	să-i	informeze	pe	cumpărători	că	bunurile	respective	nu	pot	face	obiectul	exportului	definitiv:	Ori	noi	
am	făcut	această	informare	chiar	prin	termenii	contractual".............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 Deși	firma	britanică	s-a	angajat	că	va	restaura	nava	și	că	va	efectua	un	export	temporar,	iahtul	nu	s-a	
mai	intors	în	țară.	Mai	mult,	primul	semn	că	nava	fusese	subevaluată	la	vânzare:	la	câteva	zile	după	tranzacţie,	
firma	cumpărătoare	-	Edminston	(Anglia)	-	a	asigurat-o	la	prestigioasa	companie	Lloyds	contra	a	un	milion	
de	dolari.	Firma	britanică	a	primit	un	aviz,	de	 la	Comisia	Naţională	a	Muzeelor	şi	Colecţiilor	din	cadrul	
Ministerului	Culturii,	pentru	exportul	temporar	al	iahtului,	necesar	restaurării,	la	şantierul	naval	Even	Port	
Royal	din	Marea	Britanie,	unde	a	fost	construit	acesta	şi	unde	se	aflau	planurile	originale

	 După	cumpărare,	numele	a	fost	schimbat	din	nou	în	Nahlin	(de	fapt	a	revenit	la	numele	cu	care	a	fost	
lansat	la	apă	în	urmă	cu	aproape	un	secol).	Iahtul	a	fost	apoi	vandut		britanicului	William	Collier,	care	a	supus-
o	unei	restaurări	temeinice.
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Străduţă în Veneţia, Italia Străduţă	în	Giverny,	Franţa

Străduţa	Lombard	San	Francisco,	USA

Străduţa	Cireşilor	Înfloriţi	din	Bonn,	Germania

	 În	prima	etapă,	(1999-2005)	nava	a	fost	pusă	în	 ,	inspectată	amănunțit,	evaluată	tehnic	și	doc	uscat
curățată,	 ocazie	 cu	 care	 au	 fost	 îndepărtate	 peste	 450	 t	 de	 deșeuri	 și	 materiale	 contaminate.
În	etapa	a	doua	(2005-2010),	a	avut	loc	restaurarea	propriu-zisă,	cu	participarea	multor	firme	de	prestigiu.	
În	vara	anului	2010,	iahtul	Nahlin	a	fost	reînmatriculat	sub	 	britanic,	cu	port	de	ataș	 .	În	mai	pavilion Glasgow
2010,	Nahlin	era	evaluat	la	un	preț	de	200	de	ori	mai	mare.	Din	2010	„Nahlin”	a	revenit	pe	mările	lumii.

 Lucrările	de	renovare,	desfăşurate	în	Anglia,	Scoţia	şi	Germania,	au	costat	în	total	circa	35	de	
milioane	de	euro.

Concluzie

	 În	fapte,	se	poate	spune	ca	yahtul	regal	a	fost	furat	din	România	şi	a	ajuns	unul	din	iahturile	de	
lux	ale	lumii	.

	 Cum	a	fost	posibil	ca	un	bun	din	categoria	„Tezaur”	să	fie	scos	din	România	a	rămas	încă	un	mister,	
chiar	dacă	dosarul	a	ajuns	înmai	multe	rânduri	pe	masa	procurorilor.	Revenind	la	momentul	pierderii	navei,	
trebuie	spus	că	proprietarul	actual,	firma	Edminston,	a	primit,	în	1998,	din	partea	ministrului	Culturii	de	la	
acea	dată,	Ion	Caramitru,	un	aviz	de	a	scoate	vasul	din	ţară,	în	vederea	renovării,	valabil	până	pe	25	august	
2000,	dată	când	iahtul	trebuia	să	revină	în	România.	Ceea	ce,	evident,	nu	s-a	mai	întâmplat…

	 În	schimb,	în	2002,	în	total	anonimat,	vasul	a	fost	declasat	din	categoria	„Tezaur”	în	cea	de	„bunuri	
comune”.	Astfel,	o	simplă	hârtie	semnată	prin	birourile	unui	minister	a	făcut	posibilă	legalizarea	pierderii	
unui	simbol.

	 Organizatorii	licitaţiei	de	vânzare	a	iahtului	„Libertatea”,	ca	fier	vechi,	au	fost	scoşi	de	sub	urmărire	
penală	de	fiecare	dată,	astfel	că	paradoxul	continuă	şi	astăzi:	un	bun	de	tezaur	a	fost	vândut	şi	scos	din	ţară	ca	
fier	vechi,	deşi	nu	era	posibil	legal,	iar	vinovaţi	nu	există!

	 La	ora	actuală,	după	o	renovare	profesionistă,	iahtul,	rebotezat	„Nahlin”	este	considerat	unul	dintre	
cele	mai	frumoase	din	lume,	iar	cota	sa	de	piaţă	este	estimată	la	45	de	milioane	de	euro.
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de	la	arh.	Gheorghe	IONAȘCU

UN MARE PICTOR ROMÂN

tehnoredactare:	Krista	SZÖCS

DIMITRIE BEREA

În SUA, un oraș poartă numele unui pictor român

 Dimitrie	Berea	s-a	născut	pe	2	noiembrie	1908,	în	Bacău.	Tatăl	său	a	fost	avocat	și	politician,	iar	

mama,	artist	plastic,	 cu	studii	 în	Franța.	George	Bacovia	 i-a	 fost	profesor	 în	 timp	ce	a	studiat	 la	Liceul	

Ferdinand	I,	din	orașul	natal.	După	liceu,	la	vârsta	de	19	ani,	se	înscrie	la	Facultatea	de	Arhitectură	și	Arte	

din	București.	 În	anii	petrecuți	 în	capitala	României,	 fondează	Academia	de	artă	non-conformistă	și	

progresistă,	 numită	 „Ileana”.	 Datorită	 burselor	 de	 studiu,	 dar	 și	 a	 comenzilor	 primite	 de	 la	 diverși	

colecționari,	călătorește	și	locuiește	în	Italia,	la	Roma,	unde	studiază	la	Academia	Regală	de	Arte	Frumoase,	

apoi	 în	 Elveția,	 Franța	 și	 Statele	 Unite.	 În	 Franța	 îi	 cunoaște	 pe	Bonnard,	Vuillard,	Matisse,	 devenind	

singurul	artist	român	care	a	expus	împreună	cu	Picasso	și	Matisse.

	 Revine	pentru	scurt	timp	în	România,	în	anul	1943,	devenind	director	și	curator	al	Muzeului	Th.	Aman	

din	București.	Este	adeptul	mișcării	politice	de	dreapta,	fapt	ce-l	obligă	să	părăsească	țara	în	1946.	Pleacă	la	

Paris	unde	devine	profesor	al	Școlii	de	artă	din	Paris,	primind	cetățenia	franceză	în	1950.

	 Primește	comenzi	de	portrete	și	peisaje,	de	la	casele	regale	ale	Europei,	de	la	șefi	de	stat	și	de	la	

vedetele	din	Hollywood.	Pleacă	în	SUA,	ajungând	să	picteze	pentru	Casa	Albă.	„A	rămas	celebru	un	scurt	

dialog	dintre	prima	Doamna	Nancy,	soția	președintelui	Reagan,	care	l-a	angajat	să-i	faca	portretul,	și	când	la	

un	moment	dat	distinsa	doamnă,	care-i	poza	în	curte,	își	anunță	dorința	de	a	intra	în	casă,	deoarece	s-a	făcut	

frig	și	ar	putea	răci,	Berea	îi	răspunde	prompt:	'O	răceală	e	de	scurtă	durată,	arta	este	eternă'…”



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

	 Se	stabilește	în	SUA	la	New	York,	unde	o	

cunoaște	pe	prințesa	Alice	Gurielli,	 nepoata	

ultimului	rege	al	Georgiei.	După	o	prietenie	de	

5	ani,	se	căsătoresc	în	1972.	Din	păcate,	artistul	

moare	după	trei	ani,	în	1975.

	 Soția	 sa	 face	 o	 donație	 substanțială	

orașului	Berea	din	statul	Kentuky,	unde	artistul	

român	 pictase	mai	multe	 tablouri	 pe	 care	 le	

oferise	 Colegiului	 din	 oraș.	 Coincidența	

numelui	orașului	cu	numele	pictorului,	o	fac	pe	

prințesă	să	investească	în	acest	orășel,	fondând	

astfel	 o	 galerie	 cu	 cea	mai	mare	 colecție	 din	

lume	a	pictorului	român.	În	2003,	în	acest	oraș	

s-a	construit	și	inaugurat	o	galerie	–	muzeu	cu	

numele:	 Dimitrie	 Berea	 Gallery	 –	 Berea	

College,	 care	 adăpostește	 Galeria	 Dimitire	

Berea,	 un	 centru	 de	 artă	 cu	 o	 expoziție	

permanentă	 unde	 sunt	 expuse	 lucrările	

pictorului	 român,	 săli	 pentru	 expoziții	

temporare	și	o	Sală	Românească,		

în	care	sunt	expuse	obiecte	românești,	multe	provenite	din	
locuința	pictorului,	precum	și	documentare	referitoare	la	
viața	personală	și	cariera	lui	lui	Dimitrie	BEREA.	Iată	cum	
un	pictor	 român,	 uitat	 în	 țară,	 este	 celebru	 și	 prețuit	 în	
lumea	occidentală.

	 Muzeul	din	Bacău	deține	două	lucrări	ale	pictorului	
și	o	fotografie	a	sa,	donată	de	acesta	Liceului	“Ferdinand”,	în	
1967.



Străduţă în Veneţia, Italia Străduţă	în	Giverny,	Franţa

Străduţa	Lombard	San	Francisco,	USA

Străduţa	Cireşilor	Înfloriţi	din	Bonn,	Germania

Tablourile	 artistului	 român	 fac	 parte	 în	

prezent	 din	 473	 de	 colecții	 private	 și	 regale,	

dintre	 care	 le	 amintim	 pe	 cele	 ale	 lui	 Sir	

Winston	 Churchill,	 Ducele	 si	 Ducesa	 de	

Windsor,	 Sir	 Lawrence	 Olivier,	 Bette	 Davis,	

Henry	 Ford	 II,	 Katherine	 Hepburn,	 Conrad	

Hilton,	 Regele	 Carl	 al	 Danemarcii,	 Regina	

Elizabeta	a	II-a	a	Angliei	si	Salvador	Dali.



Străduţă în Veneţia, Italia

Străduţa	Lombard	San	Francisco,	USA

Străduţa	Cireşilor	Înfloriţi	din	Bonn,	Germania
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AGERPRESS Știre comentată

	 Târgu-	 Mureș,	 oraș	 perfect	 comparabil	 cu	 Sibiul,	 are	 în	 desfășurare	 Proiectul	 Zonei	

Metropolitane!	 Deja	 se	 aplică	 o	 facilitate	 de	 integrare,	 anume	 chiar	 fluidul	 economic	 al	 zonei	

–TRAFICUL.	Prin	aceasta,	Tg-Mureșul	se	află	deja	cu	cinci	pași	înaintea	Sibiului,	iar	conceptul	de	

SmartCity	își	vede	materializarea	într-un	sistem	de	trafic	integrat!...............................................................

	 	 Primarul	 din	 Târgu	 Mureş,	 Dorin	 Florea,	 a	 prezentat,	 într-o	 conferinţă	 de	 presă,	 proiectul	

municipalităţii	de	reorganizare	a	sistemului	de	transport	urban	şi	metropolitan	pe	bază	de	soluţii	ecologice	

inovative,	care	să	ofere	o	alternativă	la	automobile	pentru	locuitorii	oraşului	şi	cei	ai	localităţilor	adiacente,	

dar	 în	acelaşi	 timp	să	protejeze	şi	mediul.	Dorin	Florea	a	spus	că	acest	studiu	de	oportunitate	pentru	

investiţiile	în	sisteme	de	transport	public	de	mare	capacitate,	în	Târgu	Mureş,	va	sta	la	baza	unui	proiect	

pentru	 care	 ar	 dori	 să	 atragă	 o	 finanţare	 europeană.	 „Studiul	 are	 ca	 obiect	 analiza	 posibilităţilor	 de	

soluţionare	a	problemelor	de	circulaţie	şi	transport	prin	promovarea	şi	implementarea	la	scara	oraşului	şi	a	

zonei	sale	metropolitane	a	unui	sistem	de	transport	public	bazat	pe	principiul	ierarhizării	rutelor	şi	al	

organizării	 unor	 centre	 inter	 şi	 intra-modale	 de	 schimb	 pentru	 călători.	 Aceste	 principii	 urmăresc	 să	

permită	reorganizarea	întregului	sistem	de	transport	urban	şi	metropolitan	prin	adoptarea	unor	soluţii	

inovative	 de	 transport	 curat	 şi	 eficient	 energetic,	 care	 să	 diminueze	 impactul	 nociv	 asupra	mediului	

înconjurător,	pe	fondul	creşterii	mobilităţii.	Acest	studiu	analizează	condiţiile	specifice	de	dezvoltare	şi	

evoluţie	a	oraşului	şi	ale	zonei	metropolitane	şi	posibilităţile	tehnice	pentru	implementarea	unui	sistem	de	

transport	public	de	mare	capacitate,	integrat	în	structura	sistemului	actual	de	transport,	care	să	asigure	o	

utilizare	multimodală	coerentă	şi	echilibrată,	astfel	 încât	să	conducă	 la	o	creştere	a	 interesului	pentru	

transportul	public	şi	o	scădere	cu	20-30%	a	utilizării	autoturismului	în	perspectiva	dezvoltării	Târgu	Mureş	

2050”,	a	arătat	primarul.....................................................................................................................................................................	

	 Acesta	 a	 arătat	 că	 studiul	 prevede	 introducerea	 unui	 set	 de	 reglementări	 locale	 privind	

reorganizarea	activităţilor	de	transport	motorizat,	în	sensul	diminuării	traficului	individual	motorizat	în	

interiorul	municipiului	şi	Zonei	Metropolitane	Târgu	Mureş,	astfel	încât	să	ducă	la	diminuarea	nivelului	de	

poluare	 fonică	 şi	 chimică	 a	 zonei,	 însă	 şi	 la	 descongestionarea	 reţelei	 de	 transport.	 Printre	măsurile	

prezentate	 se	 regăsesc	 o	 nouă	 strategie	 privind	 asigurarea	 traficului	 de	 tranzit,	 prin	 descurajarea	

tranzitării	municipiului	de	către	traficul	de	mediu	şi	lung	parcurs,	adoptarea	unei	noi	politici	de	parcare,	

atât	 pentru	 zonele	 rezidenţiale,	 cât	 şi	 pentru	 navetişti,	 adoptarea	 de	 noi	 politici	 privind	 încurajarea	

'mobilităţii	dulci'	(pietonal	şi	cu	bicicleta	sau	similar)	şi	integrarea	acesteia	cu	sistemul	de	transport	public.	

	 În	ce	priveşte	organizarea	serviciului	de	transport	public,	documentul	propune	o	reorganizare	a	

rutelor	de	transport	pe	un	criteriu	ierarhic,	în	jurul	a	7	magistrale	de	transport,	alimentate	de	rutele	de	

transport	 public	 urban	 secundare	 şi	 de	 rutele	 de	 transport	 public	 metropolitan.	 Pentru	 creşterea	

atractivităţii	şi	eficienţei	sistemului	de	transport	public	se	propune	adoptarea	principiului	de	transport	de	

tip	 centru-spiţă	 (hub-and-spoke)	 prin	 crearea	 unor	 staţii	 de	 transport	 public	 de	 interschimb,	 care	 să	

permită	transferul	facil	între	vehicule	de	acelaşi	tip	sau	moduri	diferite	de	transport.	Documentul	prevede,	

pe	cele	7	magistrale,	o	linie	de	cale	ferată	cu	serviciu	de	trenuri	urbane	şi	suburbane	pe	relaţia	Aeroport	

Transilvania	 -	 Târgu	 Mureş	 -Ernei	 -	 Reghin,	 trei	 linii	 de	 tramvai	 şi	 trei	 linii	 de	 autobuz	 electric.	

	 Dorin	Florea	consideră	că	acest	proiect	a	 identificat	o	"soluţie	a	viitorului",	 iar	modernizarea	şi	

integrarea	urbană	a	căii	ferate,	a	malurilor	şi	cursului	râului	Poklos,	precum	şi	a	malurilor	râului	Mureş	se	

va	face	şi	în	contextul	dezvoltării	proiectului	de	amploare	Oraşul	Ştiinţific	pentru	Informatica	Medicală	

(Oraşul	Digital)	Târgu	Mureş.............................................................................................................................................................	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU
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 Comuna	Drăguş	din	judeţul	Braşov	a	obţinut	cel	mai	mare	punctaj	în	cadrul	celei	de	a	treia	

ediţii	a	competiţiei	Satele	Culturale	ale	României.	"Sper	ca,	în	continuare,	comuna	Drăguş	să	fie	
păstrător	de	tradiţie	şi	păstrător	de	port",	a	declarat	primarul	din	Drăguş,	Gheorghe	Sucaciu.	
Următoarele	localităţi	clasate	au	fost	Sângeorgiu	de	Mureş	(Mureş)	şi	Ciocăneşti	(Suceava),	aceasta	din	
urmă	fiind	şi	câştigătoarea	ediţiei	din	2014.	„Iubim	această	ţară,	iubim	România,	iubim	limba	română,	
chiar	dacă	suntem	minoritari.	Soţia	e	româncă.	Multiculturalitatea	este	o	bogăţie	pentru	toată	ţara”,	a	
afirmat	primarul	din	Sângeorgiu	de	Mureş,	Sofalvi	Szabolcs.	

	 Spre	deosebire	de	ediţiile	anterioare,	în	acest	an	organizatorii	au	decis	să	acorde	titlul	de	„sate	
culturale	ale	României”	tuturor	candidatelor	care	au	întrunit	cel	puţin	80	de	puncte,	din	totalul	de	100	
posibile.	Astfel,	distincţia	a	revenit	unui	număr	de	22	de	participante.	Nicolae	Marghiol,	preşedinte	
executiv	al	Asociaţiei	Cele	Mai	Frumoase	Sate	din	România	(AFSR),	organizator	al	competiţiei,	a	precizat	
că	în	urma	acordării	acestor	premii	asociaţia,	alături	de	partenerii	săi,	Ambasada	Franţei	în	România	şi	
Delegaţia	Wallonie	-	Bruxelles	la	Bucureşti,	îşi	ia	angajamentul	de	a	găsi	finanţări	pentru	proiectele	
comunelor	câştigătoare,	de	a	le	promova	în	cadrul	diferitelor	evenimente.	

	 „Cum	se	va	întâmpla	şi	la	noi	-	şi	se	întâmplă	deja	în	Italia,	în	Franţa	-	sunt	sate	care	dispar.	Vor	
dispărea	şi	în	România.	Probabil	un	sfert	din	satele	româneşti	vor	dispărea.	Asta	înseamnă	
modernitatea.	Civilizaţia	ne	împinge	să	venim	către	oraşe.	(...)	Şansa	noastră	este	ca	o	parte	dintre	
comunele	României	să	poată	supravieţui	prin	agricultură,	turism	rural,	cultură”,	a	spus	el,	subliniind	
totodată	importanţa	dezvoltării	infrastructurii.	Eric	Poppe,	delegat	oficial	în	România	al	Delegaţiei	
Wallonie	-	Bruxelles,	a	subliniat	că	satul	este	"inima	României",	locul	în	care	se	întâlnesc	valori	ale	
trecutului,	dar	că	poate	reprezenta	şi	o	sursă	pentru	viitorul	ţării.	El	a	adăugat	că	este	foarte	important	
că	satele	româneşti	au	sărbători	şi	evenimente	pline	de	viaţă,	în	condiţiile	în	care	în	Occident	multe	sate	
au	fost	abandonate	de	tineri,	chiar	dacă	în	ultimii	ani	a	început	să	se	înregistreze	şi	un	fenomen	de	
revenire.	În	acest	sens,	el	a	atras	atenţia	asupra	pericolului	transformării	unor	localităţi	rurale	în	"sate	
dormitoare"	şi	a	apreciat	că	pentru	România	agricultura	ecologică	poate	reprezenta	o	şansă	importantă.	

	 Aurelia	Cosma,	cercetător	etnolog	la	Muzeul	Satului,	a	arătat	că	prezentările	făcute	de	fiecare	
comună	în	parte	constituie	adevărate	strategii	de	dezvoltare.	„Nu	peste	mult,	nu	ştiu	dacă	vom	mai	vorbi	
de	cuvântul	sat.	Pentru	că	nici	satul	nu	rămâne	în	loc,	viaţa	pulsează	şi	urmează	ritmul	pe	care	îl	impun	
timpul	şi	timpurile.	(...)	Nu	putem	să	avem	festival	dacă	nu	avem	drumuri,	nu	putem	să	avem	o	şcoală	
competitivă	dacă	în	săli	e	frig,	nu	o	să	putem	să	participăm	la	o	lansare	de	carte	dacă	în	satul	respectiv	
creşte	numărul	analfabeţilor.	Aveţi	o	misiune	foarte	grea”,	a	spus	ea.	Comunele	care	au	mai	obţinut,	în	
acest	an,	titlul	de	sat	cultural	sunt:	Miroslava	(Iaşi),	Vorona	(Botoşani),	Siseşti	(Mehedinţi),	Şiria	(Arad),	
Tulgheş	(Harghita),	Vadu	Crişului	(Bihor),	Izvoarele	(Prahova),	Jidvei	(Alba),	Cândeşti	(Dâmboviţa),	
Băcia	(Hunedoara),	Horia	(Constanţa),	Bonţida	(Cluj),	Ruginoasa	(Iaşi),	Dudeştii	Noi	(Timiş),	Corneşti	
(Cluj),	Costeşti	(Vâlcea),	Văcăreni	(Tulcea),	Prundeni	(Vâlcea),	Arcani	(Gorj).	

	 Reprezentanţi	ai	25	de	comune	şi-au	susţinut,	vineri,	la	Muzeul	Naţional	al	Satului,	candidatura.	
În	faţa	juriului,	primarii	comunelor,	însoţindu-şi	argumentaţia	cu	prezentări	power	point,	au	vorbit	
despre	tradiţia	culturală	şi	istorică	a	comunelor,	investiţiile	în	infrastructură	şi	evenimentele	organizate.	
Săteni	de	toate	vârstele,	îmbrăcaţi	în	costume	populare	tradiţionale,	au	fost	prezenţi	la	eveniment.	O	
parte	dintre	comune	au	pregătit	şi	standuri	cu	produse	reprezentative.	Astfel,	ieşenii	din	Ruginoasa	au	
adus	icoane,	dar	i-au	îmbiat	pe	cei	prezenţi	să	guste	sărmăluţe	şi	colaci.	Clujenii	de	la	Bonţia	au	pregătit	
borcane	cu	miere,	dar	şi	feliuţe	de	slănină	şi	ceapă	roşie.	La	standul	celor	din	Izvoarele	(Prahova)	au	fost	
aşezate	sticle	cu	pălincă	de	prune	şi	borcane	cu	gem	sau	dulceaţă,	în	timp	ce	constănţenii	din	Horia	au	
pregătit	mărţişoare	artizanale.	Cei	din	Schiuleşti	(Prahova)	s-au	autodefinit	ca	fiind	"un	sat	cultural	
tradiţional	cu	iz	european".	Satele	culturale	ale	României	este	un	program	al	AFSR	iniţiat	în	ianuarie	
2014	sub	patronajul	Ambasadei	Franţei	în	România	şi	al	Delegaţiei	Wallonie	-	Bruxelles	la	Bucureşti.	La	
ediţia	din	acest	an	s-au	prezentat	de	două	ori	mai	multe	candidate	faţă	de	anii	anteriori,	iar	dintre	cele	
52	de	comune	înscrise	iniţial	au	fost	selectate	25	pentru	faza	finală.	

Admin
tehnoredactare: Ana DONȚU
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 Comuna	Drăguş	din	judeţul	Braşov	a	obţinut	cel	mai	mare	punctaj	în	cadrul	celei	de	a	treia	

ediţii	a	competiţiei	Satele	Culturale	ale	României.	"Sper	ca,	în	continuare,	comuna	Drăguş	să	fie	
păstrător	de	tradiţie	şi	păstrător	de	port",	a	declarat	primarul	din	Drăguş,	Gheorghe	Sucaciu.	
Următoarele	localităţi	clasate	au	fost	Sângeorgiu	de	Mureş	(Mureş)	şi	Ciocăneşti	(Suceava),	aceasta	din	
urmă	fiind	şi	câştigătoarea	ediţiei	din	2014.	„Iubim	această	ţară,	iubim	România,	iubim	limba	română,	
chiar	dacă	suntem	minoritari.	Soţia	e	româncă.	Multiculturalitatea	este	o	bogăţie	pentru	toată	ţara”,	a	
afirmat	primarul	din	Sângeorgiu	de	Mureş,	Sofalvi	Szabolcs.	

	 Spre	deosebire	de	ediţiile	anterioare,	în	acest	an	organizatorii	au	decis	să	acorde	titlul	de	„sate	
culturale	ale	României”	tuturor	candidatelor	care	au	întrunit	cel	puţin	80	de	puncte,	din	totalul	de	100	
posibile.	Astfel,	distincţia	a	revenit	unui	număr	de	22	de	participante.	Nicolae	Marghiol,	preşedinte	
executiv	al	Asociaţiei	Cele	Mai	Frumoase	Sate	din	România	(AFSR),	organizator	al	competiţiei,	a	precizat	
că	în	urma	acordării	acestor	premii	asociaţia,	alături	de	partenerii	săi,	Ambasada	Franţei	în	România	şi	
Delegaţia	Wallonie	-	Bruxelles	la	Bucureşti,	îşi	ia	angajamentul	de	a	găsi	finanţări	pentru	proiectele	
comunelor	câştigătoare,	de	a	le	promova	în	cadrul	diferitelor	evenimente.	

	 „Cum	se	va	întâmpla	şi	la	noi	-	şi	se	întâmplă	deja	în	Italia,	în	Franţa	-	sunt	sate	care	dispar.	Vor	
dispărea	şi	în	România.	Probabil	un	sfert	din	satele	româneşti	vor	dispărea.	Asta	înseamnă	
modernitatea.	Civilizaţia	ne	împinge	să	venim	către	oraşe.	(...)	Şansa	noastră	este	ca	o	parte	dintre	
comunele	României	să	poată	supravieţui	prin	agricultură,	turism	rural,	cultură”,	a	spus	el,	subliniind	
totodată	importanţa	dezvoltării	infrastructurii.	Eric	Poppe,	delegat	oficial	în	România	al	Delegaţiei	
Wallonie	-	Bruxelles,	a	subliniat	că	satul	este	"inima	României",	locul	în	care	se	întâlnesc	valori	ale	
trecutului,	dar	că	poate	reprezenta	şi	o	sursă	pentru	viitorul	ţării.	El	a	adăugat	că	este	foarte	important	
că	satele	româneşti	au	sărbători	şi	evenimente	pline	de	viaţă,	în	condiţiile	în	care	în	Occident	multe	sate	
au	fost	abandonate	de	tineri,	chiar	dacă	în	ultimii	ani	a	început	să	se	înregistreze	şi	un	fenomen	de	
revenire.	În	acest	sens,	el	a	atras	atenţia	asupra	pericolului	transformării	unor	localităţi	rurale	în	"sate	
dormitoare"	şi	a	apreciat	că	pentru	România	agricultura	ecologică	poate	reprezenta	o	şansă	importantă.	

	 Aurelia	Cosma,	cercetător	etnolog	la	Muzeul	Satului,	a	arătat	că	prezentările	făcute	de	fiecare	
comună	în	parte	constituie	adevărate	strategii	de	dezvoltare.	„Nu	peste	mult,	nu	ştiu	dacă	vom	mai	vorbi	
de	cuvântul	sat.	Pentru	că	nici	satul	nu	rămâne	în	loc,	viaţa	pulsează	şi	urmează	ritmul	pe	care	îl	impun	
timpul	şi	timpurile.	(...)	Nu	putem	să	avem	festival	dacă	nu	avem	drumuri,	nu	putem	să	avem	o	şcoală	
competitivă	dacă	în	săli	e	frig,	nu	o	să	putem	să	participăm	la	o	lansare	de	carte	dacă	în	satul	respectiv	
creşte	numărul	analfabeţilor.	Aveţi	o	misiune	foarte	grea”,	a	spus	ea.	Comunele	care	au	mai	obţinut,	în	
acest	an,	titlul	de	sat	cultural	sunt:	Miroslava	(Iaşi),	Vorona	(Botoşani),	Siseşti	(Mehedinţi),	Şiria	(Arad),	
Tulgheş	(Harghita),	Vadu	Crişului	(Bihor),	Izvoarele	(Prahova),	Jidvei	(Alba),	Cândeşti	(Dâmboviţa),	
Băcia	(Hunedoara),	Horia	(Constanţa),	Bonţida	(Cluj),	Ruginoasa	(Iaşi),	Dudeştii	Noi	(Timiş),	Corneşti	
(Cluj),	Costeşti	(Vâlcea),	Văcăreni	(Tulcea),	Prundeni	(Vâlcea),	Arcani	(Gorj).	

	 Reprezentanţi	ai	25	de	comune	şi-au	susţinut,	vineri,	la	Muzeul	Naţional	al	Satului,	candidatura.	
În	faţa	juriului,	primarii	comunelor,	însoţindu-şi	argumentaţia	cu	prezentări	power	point,	au	vorbit	
despre	tradiţia	culturală	şi	istorică	a	comunelor,	investiţiile	în	infrastructură	şi	evenimentele	organizate.	
Săteni	de	toate	vârstele,	îmbrăcaţi	în	costume	populare	tradiţionale,	au	fost	prezenţi	la	eveniment.	O	
parte	dintre	comune	au	pregătit	şi	standuri	cu	produse	reprezentative.	Astfel,	ieşenii	din	Ruginoasa	au	
adus	icoane,	dar	i-au	îmbiat	pe	cei	prezenţi	să	guste	sărmăluţe	şi	colaci.	Clujenii	de	la	Bonţia	au	pregătit	
borcane	cu	miere,	dar	şi	feliuţe	de	slănină	şi	ceapă	roşie.	La	standul	celor	din	Izvoarele	(Prahova)	au	fost	
aşezate	sticle	cu	pălincă	de	prune	şi	borcane	cu	gem	sau	dulceaţă,	în	timp	ce	constănţenii	din	Horia	au	
pregătit	mărţişoare	artizanale.	Cei	din	Schiuleşti	(Prahova)	s-au	autodefinit	ca	fiind	"un	sat	cultural	
tradiţional	cu	iz	european".	Satele	culturale	ale	României	este	un	program	al	AFSR	iniţiat	în	ianuarie	
2014	sub	patronajul	Ambasadei	Franţei	în	România	şi	al	Delegaţiei	Wallonie	-	Bruxelles	la	Bucureşti.	La	
ediţia	din	acest	an	s-au	prezentat	de	două	ori	mai	multe	candidate	faţă	de	anii	anteriori,	iar	dintre	cele	
52	de	comune	înscrise	iniţial	au	fost	selectate	25	pentru	faza	finală.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



ANUNȚ

	 ,	administratorul	site-ului	UNESCO	Sarmizegetusa	Regia	şi	omul	care	a	Vladimir	Briliniski
participat	 la	 descoperirea	 matriţei	 bijutierului	 din	 Antichitate,	 a	 fost	 recompensat	 cu	 o	 diplomă	 de	

excelenţă,	acordatădeRegistrul	Urbaniştilor	din	România,	pentru	modul	în	care	a	contribuit	la	punerea	în	

valoare	 a	 cetăţilor	 dacice	 din	 Munţii	 Orăştiei.	 Vladimir	 (Nunu)	 Brilinski,	 omul	 care	 are	 în	 grijă	

Sarmizegetusa	Regia,	a	fost	recompensat	pentru	eforturile	sale	din	ultimele	peste	două	decenii,	pentru	

promovarea	sitului	istoric	şi	a	cetăţilor	dacice	din	Munţii	Orăştiei..................................................................................	
	
	 Diploma	i-a	fost	acordată	de	Registrul	Urbaniştilor	din	România,	prin	reprezentanţii	săi,	în	cadrul	

unei	ceremonii	care	a	avut	loc	vineri	în	sala	mare	a	Consiliului	Judeţean	Hunedoara.	Arhitecţii	au	considerat	

că	Vladimir	Brilinski	a	avut	o	contribuţie	semnificativă	la	salvarea,	conservarea	şi	punerea	în	valoare	a	

Parcului	Istoric	şi	Arheologic	"Cetăţile	Dacice	din	Munţii	Orăştiei".	Omul	care	a	avut	grijă	de	Sarmizegetusa	

Regia”.	În	ultimul	sfert	de	veac,	Vladimir	Brilinski	şi-a	dedicat	întreaga	sa	energie	salvării	şi	protejării	

patrimoniului	 dacic	 din	 Munţii	 Orăştiei,	 monument	 înscris,	 azi,	 prin	 strădania	 domniei	 sale,	 în	 lista	

Patrimoniului	Mondial	UNESCO.	A	fost	printre	puţinii	are	au	reuşit	să	disipe	confuzia	şi	să	aducă	clar	în	

memoria	colectivă	faptul	că	există	două	Samizegetusa,	una	dacică	şi	una	romană.	A	elaborat	proiecte	de	legi	

pentru	reglementarea	statutului	juridic	al	zonei.	A	atras	atenţia	asupra	neconcordanţei	dintre	legea	silvică	

şi	 legea	de	protecţie	 a	 patrimoniului	 naţional	 cultural.	A	 contribuit	 esenţial	 la	 aprobarea	hotărârii	 de	

guvern	prin	care	Sarmizegetusa	Regia	a	fost	trecută	în	administrarea	Consiliului	Judeţean	Hunedoara.	A	

curăţat,	la	propriu,	zona	de	tonele	de	gunoaie	lăsate	de	turiştii	necivilizaţi,	reuşind	să	transforme	locaţia	

într-un	"Parc	Istoric	şi	Arheologic"	vizitat	anual	de	peste	30.000	de	turişti.A	reuşit	să	recupereze	zeci	de	

piese	de	o	deosebită	valoare	istorică,	lui	datorându-i-se	şi	descoperirea	şi	recuperarea	unei	matriţe	din	

bronz	pentru	turnat	bijuterii,	considerată	de	unii	autori,	cea	mai	importantă	descoperire	de	la	Cloşca	cu	

Puii	 de	 Aur",	 au	 informat	 reprezentanţii	 Registrului	 Urbaniştilor	 din	 România	 Acţiunea	 Registrului	

Urbaniştilor	din	România	-	Regiunea	de	Dezvoltare	Vest	face	parte	dintr-un	program	lansat	în	urmă	cu	şase	

ani	 prin	 care	 se	 recompensează	 în	 mod	 simbolic	 "bunele	 practici"	 ale	 unor	 intreprinzători	 locali	

independenţi	care	contribuie	la	creşterea	competitivităţii	regiunii	de	vest	a	ţării.	„Este	a	21-a	diplomă	pe	

care	 o	 acordăm	 pentru	 a	 recompensa	 în	mod	 simbolic	 bunele	 practici	 ale	 unor	 intreprinzători	 locali	

independenţi	care	contribuie	la	creşterea	competitivităţii	regiunii	noastre.	Domnul	Brilinski	se	încadrează	

cu	brio	 în	 această	 categorie. Pentru	a	 arăta	 importanţa	activităţii	 sale,	 ar	 fi	 suficient	 să	vă	 spun	 că	 în	..

România	sunt	cinci	obiective	istorice	de	valoare	mondială.	Două	din	acestea	sunt	în	judeţul	Hunedoara.	

Unul	din	ele	este	complexul	de	Cetăţi	Dacice	care	face	obiectul	activităţii	de	25	de	ani	a	domnului	

Brilinski.	Suntem	onoraţi	să	înmânăm	această	Diplomă	de	excelenţă	pentru	o	activitate	atât	de	preţioasă	în	

slujba	 comunităţii	 locale,	 naţionale	 şi	 universale",	 a	 declarat	 arhitectul	 Radu	 Radoslav.

	 „Această	diplomă	vine	pentru	mine	într-unul	din	cele	mai	grele	momente	ale	vieţii.	Un	impas	în	care	

nu	mai	eram	sigur	spre	ce	să	mă	îndrept	şi	dacă	mai	găsesc	resurse	să	continui.	Aprecierea	dumneavoastră	

însă	 e	 o	 săgeată	 care	 îmi	 arată	 că	 trebuie	 să	merg	mai	 departe,	mai	 hotărât,	mai	 tenace.	 Încă	 nu	 am

ieşit	din	hăţişurile	unei	tranziţii	periculoase	ca	să	putem	fi	siguri,	pe	de-o	parte,	că	paşii	făcuţi	înainte	la	

Sarmizegetusa	Regia	sunt	 ireversibili	şi,	pe	de	altă	parte,	că	drumul	spre	 înainte	e	deschis",	a	declarat	

Vladimir	 Bilinski...................................................................................................................................	 .................	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Vă	mulțumim	pentru	atenția	acordată!

Sfârșit
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