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Balul arhitecților români
Inaugurat în 26 februarie 1891
Partea a doua: Simpozion, expoziții, Balul

A

doua zi a evenimentului, 13 mai
2017, a demarat ın
̂ tr-o atmosferă destinsă ,
urmare a excelentei zile precedente, pe care
am petrecut-o cu cei care au fă cut parte din
grupul excursioniș tilor. Excursia, pe care am
descris-o pe larg ın
̂ buletinul din luna trecută ,
a fost oferită participanț i lor de că tre
CESAROM, producă tor de plă ci ceramica cu o
lungă istorie marcată de produse inovatoare,
cum ar fi gresia cu relief, vizibilă ș i azi ın
̂ Gara
de Nord ș i majoritatea stațiilor de metrou din
Bucureș ti.
SIMPOZION „S.O.S. PATRIMONIUL”
Cu puțin timp ın
̂ aintea orei 10, Sala de
Conferințe a Cazinoului din Parcul Central
Cluj s-a animat de prezenț a arhitecț ilor
clujeni ș i a celor veniți din toate colțurile
țării, bucuroș i să se revadă ș i gata să ia parte
la cel mai important eveniment al breslei,
care anul acesta a ım
̂ plinit 126 de ani de
e x i s t e n ț ă . D u p ă c u m s e ș t i e , B a l u l
Arhitecților Româ ni este un eveniment al
U n i u n i i A r h i t e c ț i l o r d i n R o m â n i a ,
moș tenitoarea Societă ț i i Arhitecț i lor
Româ ni, ın
̂ ființează ın
̂ 1891. Cu toate acestea,
ın
̂ cepâ nd cu anul 2001, Ordinul Arhitecților
din Româ nia, proaspă t nă scut ın
̂ acel an, a
d e v e n i t u n p a r t e n e r t r a d i ț i o n a l ı̂ n
organizarea acestui eveniment, marcâ nd
amical, aproape fă ră excepț i e, unitatea
breslei arhitecț i lor. Inainte de a relata
desfă ș urarea simpozionului, vreau să vă
aduc la cunoș tință care au fost expozițiile
care au ın
̂ soțit lucră rile lui.
La Cazinoul din Parcul Central:
1. Colegiul Academic (planș e originale), de
Cristian RUS.
2. Starea Patrimoniului, de Virgil POP.
3. Castelul Sâncrai Alba, de Adriana MATEI,
Narcisa ș i Ră zvan Ț URCANU.
4. Patrimoniul românesc - acuarelă, de
Vasile MARCU.
5. Casa de Cultură Blaj, de Vlad RUSU.

Grafică: Adrian ARAMĂ, Tuș pe hârtie.

La Palatul Banffy, actualul Muzeu de
Artă: 1. Patrimoniul familiei Banffy - Dana
ș i Ionuț JULEAN.
Tot la capitolul expoziții, consider că
merită menț ionat faptul că ı̂n intervalul
13:00 - 15:00 a zilei respective, participanții
la Bal au putut vizita gratuit Muzeul de Artă ,
altă facilitate acordată de organizatorii
Balului, deoarece au achiziț ionat 200 de
bilete cu condiția ca, ın
̂ acea zi muzeul să fie
oferit ın
̂ exclusivitate participanților la Balul
Arhitecților.
Revenind la Cazinoul din Parcul Central, vă
r e l a t e z c r o n o l o g i c d e s f ă ș u r a r e a
simpozionului:
1 0 : 3 0 - 1 1 : 0 0 Cuvâ nt ă ril e d e
deschidere a lucrărilor
Calitatea de moderator a deț inut-o
Mihai RACU, vicepreș edinte a Filialei UAR
din Cluj. Prima personalitate care a fost
invitată să ia cuvâ ntul a fost reprezentanta
gazdei propriu-zise, ț inâ nd cont de locul
unde se desfă ș ura evenimentul, doamna
Adriana MATEI, distinsa personalitate a
mediului academic clujean, preș edinte al
Filialei UAR din Cluj.
Cum procedez de obicei, voi relata
câ teva secvențe ale discursului fiecă ruia din
cei care au luat cuvâ ntul sau au susținut
conferințe pe diferite subiecte, urmâ nd ca, la
finalul capitalului, să punem link-urile cu
ajutorul că rora puteț i descă rca ı̂ntreaga
cuvâ ntare pe care am ın
̂ registrat-o video.
Dna Adriana MATEI ne precizează
rațiunea evenimentului: „… a fost un motiv de
a lansa o temă, de a lansa un mesaj către lume,
către breasla arhitecților și, bineînțeles, către
oficialități. În cazul de față, tema
simpozionului și subiectul declarației, pe care
le vom lăsa la finalul lucrărilor, se referă la
salvarea patrimoniului și poartă numele de
S.O.S. PATRIMONIUL”.

In final, pe lista lungă a mulțumirilor
adresate celor care au contribuit la
organizarea evenimentului, pe bun merit,
cum ne-am convins cu toți cei prezenți la Cluj,
dna MATEI a adă ugat:
„Aș dori să mulțumesc din tot sufletul
colegilor mei mai tineri care au muncit pe
brânci, cu care ne-am întâlnit în fiecare
săptămână la ceas de seară și am stat până
târziu în noapte ca să stabilim niște lucruri.
Aceștia sunt dl Mihai RACU, dl Ionuț JULEAN, dl
Marcel CRIȘAN și dl Dragoș DASCĂLU care au
făcut parte din acest colegiu director. La
aceste ședințe au venit mereu dl MITREA și dl
GUTMANN, care, de asemenea, ne-au acordat
tot ajutorul. Mulțumesc pentru sprijin
doamnei Ileana TUREANU și domnului Șerban
ȚIGĂNAȘ. Vă doresc succes la toți și să vă
simțiți bine!”.
Microfonul este preluat de la
moderator de doamna preș edinte al UAR,
Ileana TUREANU, care ı̂ncepe discursul
mulț umind ı̂ n mod special domnului
preș edinte Ș erban Ț IGANAȘ că este ală turi de
noi ș i, bineın
̂ țeles, ın
̂ tregii asistențe. Voi cita
câ teva pasaje din a doua parte a discursului,
care mi s-au pă rut foarte importante ca idei
de reținut:
„Momentul în care breasla își permite să
adune în jurul ei generațiile de arhitecți care o
populează este momentul în care generația cu
experiență și mai în vârstă se întâlnește cu
colegii mai tineri. Am avut ocazia, în excursia
de ieri, să vedem că întâlnirile acestea sunt
utile și interesante și pentru cei tineri, și
pentru cei cu experiență. Legăturile care se
stabilesc cu acest prilej vor da, sunt convinsă,
mai departe rezultate, pentru că trebuie să
predăm ștafeta, și ocaziile, din păcate, sunt
limitate.

Vrem ca reuniune aceasta să fie prilejul
unei mai bune colaborări în cadrul breslei,
între organizațiile noastre. În sensul acesta
ne-am organizat balul de ziua președintelui
Filialei OAR-Transilvania, dl Szabolcs
GUTTMANN. La mulți ani! Am zis că este prilej
să întindem o mână de pace și de prietenie.
Vrem să ne manifestăm public, vrem să
ne împrietenim și să strângem prietenia în
cadrul breslei, vrem să tragem semnalul de
alarmă în legătură cu patrimoniul, față de
care, știm cu toții, sunt momente de mare
răscruce, pentru că trebuie să vizăm educația,
deoarece ne dăm seama că una din problemele
majore este lipsa de educație a populației,
legată și de viața localităților.
Vizăm prin demersul nostru autoritățile
competente, pentru că salvarea patrimoniului
înseamnă să ne asumăm și o viață nouă pe
care să o dăm clădirilor de patrimoniu. Nu
putem face un muzeu, să circulăm printr-un
m u ze u a l a rh i te c t u r i i . M o n u m e n tel e
restaurate trebuie să reintre în viața noastră
de zi cu zi, ceea ce nu este o sarcină ușoară, de
la funcționalitate până la tehnicile aprobate și
abordate.
Mulțumim Clujului că ne-a găzduit și
pentru șansa pe care ne-a acordat-o să vedem
niște monumente cu totul și cu totul ieșite din
comun. Mulțumim pentru organizarea
impecabilă de până acum întregului colectiv.
Datorăm prezența noastră la Cluj colegului
nostru Mihai RACU, care ne-a invitat la
întâlnirea cu președinții de la Tulcea.
Mulțumim mult doamnei MATEI! Este perfect
ce ați făcut până acum, vă mulțumim și sper
ca, până la sfârșitul zilei, părerea mea de până
acum să o împărtășească toți colegii mei”.

Personal nu pot decâ t să fiu de acord cu
doamna preș edinte. Comunic ș i pe această
cale organizatorilor că mie mi s-a pă rut,
participâ nd din 1995 la toate balurile, cu
excepția celui de la Iaș i, că a fost unul dintre
cele mai reuș ite baluri. Câ nd afirm acest
lucru, o fac avâ nd ı̂ n vedere ı̂ n tregul
ansamblu de activită ți incluse ın
̂ eveniment,
nu numai balul propriu-zis.
Nu am fost prezent acolo, dar ceea ce
am observat cu ochiul cuiva care nu numai
organizează evenimente, dar ș i participă , ș i
imortalizează pe peliculă zeci de altele, este
atitudinea pozitivă ș i entuziasmul pe care lam surprins la organizatori. Dna preș edinte
MATEI a omis să menț i oneze alte două
persoane tinere cu rol important ın
̂ reuș ita
evenimentului. Mă refer la soția lui Ionuț ,
Dana JULEAN, ș i, nu ın
̂ ultimul râ nd, „bomba”
energetică Oana BUCEA, secretarul executiv
al Filialei OAR-Transilvania.
Toți cei care au fost prezenți, inclusiv
personalul nostru operativ de la UAR, nu pot
să nu-mi dea dreptate, din experienț a
colaboră rii cu ea ș i a faptului că , ın
̂ seara
balului, după zile ș i nopți de efort, a fost, pot
spune, animatorul principal al atmosferei ș i
al dansului. Nu pot să mă abțin să deconspir,
ın
̂ ainte de a-i veni râ ndul, faptul că la acest
bal s-a dansat mai mult decâ t la oricare altul.

Revin la cuvâ ntă rile din deschidere.
Vreau să remarc ceva interesant care mi-a
a t ra s a te n ț i a . E s te vo rb a d e d u ra t a
discursurilor. Modulul a fost de trei minute.
Al doamnei MATEI a durat 3 module, al
doamnei TUREANU două , iar dl Șerban
ȚIGĂNAȘ s-a ın
̂ cadrat ın
̂ unul singur, scurt ș i
la obiect.
Invitat să ia cuvâ ntul, ne-a spus, după
obiș nuitul salut adresat celor prezenți, că : „să
vorbești despre patrimoniul construit a avut,
are și va avea sens. Cred și am convingerea că
discuția despre patrimoniu, că protecția
patrimoniului trebuie să fie una care include și
nu exclude, care îi include pe toți și nu doar pe
cei care s-au dedicat, îi apropie pe toți
arhitecții de grupul celor care ating cu mintea
și fapta lor clădirile care există. Acest lucru nu
s-a întâmplat, dar sper din tot sufletul să ne
îndreptăm către așa ceva. Dacă protecția
patrimoniului, lucrul cu monumentele vor fi
numai ale unei elite, pregătite special pentru
aceasta, și nu va dispune de sprijinul tuturor,
această elită nu va avea șanse să-și ducă
misiunea la bun sfârșit, să acopere ceea ce
trebuie acoperit. Cred cu tărie ce spun!
Arhitectura care există trebuie să fie
atrăgătoare, prietenoasă, să-și formeze ochiul
de a vedea, dincolo de niște ruine, potențialul
și farmecul unei construcții vechi. Aș spune, cu
alte cuvinte, același lucru pe care l-a spus
doamna președinte TUREANU, că, dacă
restaurarea se concentrează, se referă numai
la substanța construită și nu la oamenii care
vor folosi clădirea aceea, misiunea nu este nici
pe jumătate îndeplinită!”.
Link cuvântări în deschidere:
https://we.tl/4pXpCdKZka

11:00-11:30 dl acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel POP, „Trecutul istoric - patrimoniu
național/universal”. După această ultimă cuvâ ntare de bun venit, scurtă , dar la obiect, pe
care a adresat-o dl preș edinte Ț IGANAȘ , s-a trecut la prezentă rile invitaților. In consecință, la
pupitrul să lii s-a prezentat primul vorbitor, ın
̂ persoana rectorului Universită ții „Babeș Bolyai” din Cluj, dl acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel POP, a că rui prelegere a purtat titlul de
„Trecutul istoric - patrimoniu național/universal”.
In opinia mea, cu toate că sunt ın
̂ tr-o dilemă dacă să mă bucur sau nu, dl rector se află
ın
̂ tr-o eroare informațională . Afirm acest lucru, deoarece dumnealui ș i-a ın
̂ ceput cuvâ ntarea
felicitâ ndu-ne, aș a, global, pe toți din sală , fă ră să facă o distincție de grad sau funcție.

De ce ne-a felicitat? Citez: „Am înțeles că
sunteți o comunitate, o uniune, un univers,
cum se spunea, și mă bucur foarte mult de
acest lucru, pentru că oamenii astăzi tind să se
atomizeze și să trăiască însingurați, iar
natura umană este una socială, adică omul
este o ființă socială, care încă mai tinde să
trăiască împreună cu alții. Iar dumneavoastră
v-ați unit printr-un fel de unitate socială a
acestei admirabile bresle, care este breasla
arhitecților”.
Probabil că informaț i a domnului
rector se află ın
̂ memoria lui din alte vremuri
ș i nu a aflat de necazurile pe care le avem,
datorate ın
̂ primul râ nd dezbină rii care ne-a
caracterizat breasla ı̂ n ultimii ani, de
tendinț ele uneori exagerate de preluare
forțată a puterii de că tre „lupii tineri”, cum iam numit eu.

Fiind ın
̂ să un pesimist moderat sau un
optimist cu mă sură , mai tră iesc ı̂ncă cu
speranța că există ș ansa să ne reabilită m
relațiile interne, să fim mai inteligenți decâ t
marea masă populară ș i să ne dă m seama că
este momentul să ne oprim din degradarea
relațiilor interne.
Afirmația sper că nu este gratuită ș i
faptul că sunt zone ale țării unde conviețuirea
celor două organizații este paș nică ș i chiar
cooperatoare mă face să sper la mai bine.
Chiar ș i colaborarea excelentă de la Cluj ın
̂ tre
UAR ș i OAR mă face să fiu optimist.
Revenind la discursul domnului rector
Ioan Aurel POP, menționez că subiectul pe
care l-a ales nu a avut legă tură directă cu
patrimoniul construit, deoarece, cum a
mă rturisit la ın
̂ ceput, nu a avut de gâ nd „să
vândă castraveți grădinarului”. In zece
module de cuvâ ntare, adică ı̂ n circa 30
minute, cu ın
̂ gă duința noastră , ne-a vorbit de
un alt fel de patrimoniu cu memorie. Acest
lucru se numeș te istorie ș i se poate defini
astfel: „Istoria este memoria colectivă a
omenirii” sau, poate la fel de frumos spus,
„este prezentul oamenilor care au trăit în
trecut”.
Din această cauză , consideră că
eroarea istoricilor care nu se bucură de prea
multă audiență este că „prezintă trecutul în
mod eronat, ca pe ceva mort, în loc să-l
prezinte după cum era el în mintea oamenilor
care l-au trăit ca prezent”.

I n c i u d a f a p t u l u i c ă l u c r ă r i l e
simpozionului au demarat cu mai bine de
jumă tate de oră ı̂ n tâ rziere, prezentarea
domnului rector a durat dublul timpului
acordat ı̂n program, adică cincisprezece
minute. Nu ș tiu ce pă rere au avut ceilalți
participanț i, eu ı̂ n să mă rturisesc cu
sinceritate că mi s-a pă rut extrem de
interesantă ș i, ın
̂ ciuda faptului că a ales un
subiect diferit de cel al patrimoniului
construit, s-a legat perfect de cel al
patrimoniului construit ș i a explicat, de fapt,
de ce există ın
̂ realitate o atitudine atâ t de
defavorabilă față de patrimoniul construit.
Mă bazez câ nd fac această afirmație pe chiar
primul text care ne-a apă rut pe ecran:
„Trecutul, fiind considerat putred și odios, este
adesea asociat cu nostalgia inutilă, cu lipsa de
spirit practic, cu prostia și chiar cu
naționalismul. De aceea unii ajung să creadă
că ceea ce a fost și s-a învechit trebuie distrus,
ca să facă loc «noului»”.
Din pă cate, trebuie să mă rturisesc cu
jenă ș i profitâ nd că suntem numai ın
̂ tre noi că
am auzit asemenea pă reri exprimate ș i ın
̂
râ ndul arhitecților. Din fericire, nu sunt ın
̂
numă r prea mare ș i m-am bucurat de câ te ori
am avut ocazia să filmez la manifestă rile ın
̂
care foarte mulț i colegi tineri prezentau
proiecte care se refereau la patrimoniul
construit, pornind cu cele care inventariau
obiectivele care urmează a fi salvate sau ar
trebui salvate, pâ nă la cele care prezentau
restaură ri reuș ite ș i reconversii de succes.
Mă despart cu greu de prezentarea
foarte interesantă a domnului rector al
U.B.B.-Cluj ș i vă invit să o urmă riți la:
Link video: https://we.tl/pwf3BvzR4E
Link slide-uri: https://we.tl/2y0DKHGhoQ,
https://we.tl/vLmcMxYcAP

11:30-12:05 Conf. dr. arh. Vasile
MITREA „Patrimoniul între ieri și mâine cazul Cluj”
După cum observaț i ș i prezentarea
colegului nostru de la Cluj a depă ș it
considerabil timpul de 15 minute alocat ın
̂
program fiecă rui prezentator. Nu a fost
ın
̂ soțită de proiecții, dar a captivat atenția
prin conț inutul interesant al discursului.
Află m, de pildă , că , ı̂n regimul comunist
instaurat după ră zboi, interesul pentru
patrimoniu nu s-a ridicat la nivelul
propagandei, pentru că priorită țile politice
erau cu totul altele.
Nu ın
̂ ultimul râ nd, una dintre acestea
era realizarea unui cadru urban
reprezentativ pentru noul regim printr-o
arhitectură națională ın
̂ formă socialistă ın
̂
conț i nut, iar ı̂ n tr-un asemenea context
mă rturiile trecutului erau nedorite. In
strategia anilor '80, pe care au aplicat-o
arhitecții clujeni, ca să ım
̂ piedice exageră ri
generate de cultul personalită ții, s-a aflat
„organizarea unei suite de concursuri de idei
în cadrul Institutului Județean și a unuia
național, ce au avut ca temă alegerea unui
amplasament, pe axa Piața Unirii - Piața
Mărăști, pentru noul centru civic.
Suita de concursuri, continuând până
aproape de 1989, a rămas fără un final
edificat, dar ceea ce s-a materializat, totuși, a
fost o tratare reprezentativă a traseului
prezidențial între Piața Păcii, actuală Lucian
Blaga, unde se țineau discursurile și Platforma
Industrială”.
Au urmat o serie importantă de
aprecieri ș i despre patrimoniul construit,
legea 422, lista monumentelor ș i alte
probleme care fră mâ ntă specialiș tii ı̂ n
domeniu.
Link video: https://we.tl/MNQUHNMOfE

Inainte să fim invitați să facem o pauză
de cafea, atenția ne-a fost reținută de doamna
Andreea BODOLA, director de marketing al
companiei CESAROM CERAMICS - sponsor
platinum, fă ră de care balul ș i, mai ales,
programul primei zile ar fi avut de suferit sau
multe dintre evenimentele conexe nu ar fi
putut fi organizate.
Am aflat cu plă cere faptul că CESAROM
este o firmă cu capital integral româ nesc,
avâ nd o istorie de peste 50 de ani. Compania
a devenit, ı̂ncepâ nd cu 2004, membră a
grupului austriac Lasselsberger, acesta fiind
unul din cei mai renumiț i producă tori
europeni ș i mondiali de plă ci ceramice.
„Să îmbătrânești pământul, focul, apa și
aerul, să faci ceva durabil, cu grijă, pricepere și
pasiune timp de peste 50 de ani, să ai curajul
de a călca primul pe un drum nebătătorit, să ai
priceperea de a crede în nou, în tine și în
ceilalți, asta înseamnă TRADIȚIE. Să îți alegi
partenerii, să-i asculți și să le încredințezi
tradiția de peste 50 de ani înseamnă încredere
că ei o vor purta cu cinste mai departe.”
Doamna Andreea BODOLA ıș̂i ın
̂ cheie
prezentarea amintind că există serii de
produse dedicate special breslei noastre, a
arhitecț ilor, pe care le putem consulta ș i
achiziționa de la standul special amenajat pe
terasa cazinoului. Ca ș i pe parcursul
conferinței de la ın
̂ ceperea lucră rilor ș i ın
̂
pauze, doamna director a fost permanent
prezentă printre arhitecț i i participanț i ,
oferind explicații ș i ră spunzâ nd la ın
̂ trebă ri.
Deș i a fost de curâ nd investită ın
̂ funcție, ın
̂ că
de la vizita ın
̂ fabrică , am remarcat, ın
̂ mod
deosebit, prestația ș i pasiunea cu care ne
prezenta CESAROM, ceea ce tradus ın
̂ seamnă
că TRADIȚ IA continuă !

13:00-13:40 prof. em. dr. arh.
Adriana MATEI - Patrimoniul Marii Unirii
Mă rturisirea de la ın
̂ ceputul prelegerii,
pe care doamna arhitect a fă cut-o cu
sinceritate, a fost că acest proiect, Muzeul
Unirii ș i Sala Unirii, pe lâ ngă multe alte
proiecte fă cute ın
̂ acest domeniu, i-a produs
cea mai mare dezamă gire. Atitudinea
oficialită ților față de acest patrimoniu este
principalul motiv al acestei dezamă giri, fapt
care a determinat ca referatul să fie prezentat
ı̂ n c a d r u l s i m p o z i o n u l u i „ S . O . S .
Patrimoniu”. Această atitudine de neglijare
se manifestă ș i ı̂n acest an, care precede
să rbă torirea a 100 de ani de la Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918.
Prezentarea propriu-zisă ın
̂ cepe cu un
istoric al dezvoltă rii Cetății Alba Carolina,
ilustrat prin proiectarea unor hă rți istorice
care prezintă obiectivul ı̂ n cepâ nd cu
perioada romană , medievală pâ nă ın
̂ epoca ın
̂
care ambiția militarilor austrieci a fă cut ca
suprafața ei, inițială de cca 40 ha, să ajungă la
100 ha. Intenția Imperiului Austriac a fost să
gă sească rezolvare pentru câ t mai multe
poziții ș i ın
̂ tă riri de apă rare ș i să transforme
cetatea ı̂ntr-un bastion de apă rare ș i, ı̂n
acelaș i timp, ın
̂ tr-un arsenal care să devină
arsenalul principal al Transilvaniei. Intr-o
hartă din 1903 apar, pentru prima dată , cele
două monumente - Muzeul ș i Sala Unirii.
In paralel cu remarcile negative, fă cute
pe baza unei imagini proiectate avâ nd o
perspectivă aeriană din 2011, doamna
profesor afirmă : „Așa după cum bine știți, în
schimb, Cetatea, așa-zisă Alba Carolina, a
devenit un centru turistic extrem de apreciat și
de vizitat. Are un flux de vizitatori uriaș care
crește de la an la an și este un succes, aș zice,
enorm, pe care cei care l-au inițiat și l-au
realizat merită toate felicitările, chiar dacă
este o serie de critici legate de
profesionalismul restaurării zidurilor, care
sunt săpate deja până la trei metri și așa mai
departe; deocamdată cei care se bucură nu
sunt specialiștii, ci cei care văd niște amenajări
superbe și o atmosferă cu totul și cu totul
deosebită”.

Referitor la cele două obiective, care,
d e fa p t , s u n t s u b i e c t u l p r i n c i p a l a l
referatului, doamna profesor face o descriere
detaliată , ın
̂ soțită de imagini, a intervențiilor
care s-au fă cut de-a lungul existenței lor, cu
b u n e ș i c u re l e . Pe n t r u c ă i n t e n ț i a
seminarului este de a trage un semnal de
alarmă , voi spicui câ teva remarci negative,
cum ar fi:
„S-au introdus niște structuri din beton
care dublează structura inițială în ambele
clădiri laterale și care, desigur, că disonează
puternic cu ceea ce ar fi trebuit să fie structura
a u te n t i că , ca re a r f i p u t u t f i c u mva
consolidată. S-au introdus niște case de scări,
tot așa, bineînțeles, din beton, făcute în sensul
fluidizării circulației muzicale, un lucru bun
până la urmă. [...]
Deci au fost lucruri făcute destul din
topor, ca să zicem așa, cu mai puțin
profesionalism. Erau anii când nu se ținea atât
de mult cont de tipul de inter venție
profesionistă. Carta de la Veneția era
proaspătă în 1964 și la noi nu prea pătrunsese,
așa că să nu mai vorbim despre intervențiile
acestea”.
Despre starea clă dirii află m că nici
aceasta nu este ın
̂ regulă , de exemplu: „S-au
ridicat apa și mucegaiul până la etaj, unde ar fi
fost cazul să fie mai puțină umezeală, în
schimb ea vine din pod, pentru că podul este
extrem de «stocurat», ca să spun așa, țigla
stricată (planșeul din lemn) și așa mai
departe, tencuit la intrados, primește
umezeală, care uitați-vă că se observă la
pereți și așa mai departe. Prin urmare,
lucrurile stau extrem de prost. Podul este
spectaculos, este făcut dintr-o serie întreagă
de diafragme, foarte interesante - de tip
mediteranean, am aflat și eu cu ocazia
studiului tehnic al structurii și al șarpantei - și
are un ecart suficient de mare pentru a putea fi
mansardat; de altfel, l-am și propus pentru
mansardare [...]

La fațadă nu am intervenit prea mult,
nu am realizat paletarul cromatic, care
deocamdată nu-mi prea place, nu am vrut să-l
păstrez pe același, dar mai aveam încă planul
de execuție, PT-ul a fost predat, dar în
momentul execuției putem stabili o culoare
mai convenabilă care până acuma nu este.
Ce voiam să vă arăt și să vă spun, și cu
asta termin, sunt avatarurile acestui proiect.
Au fost câteva situații în care am pierdut
foarte mult timp și nervi. În primul rând vreau
să vă spun că proiectul, din cauza faptului că
nu știu unde au fost oficialii în perioada când
trebuiau predate acele proiecte europene pe
axa cinci, cinci-unu, care prevedeau protecția
monumentelor, a rămas fără finanțare. [...]
Din cauza acestui fapt, proiectul a ajuns
la mâna oficialităților, care au oferit o sumă
derizorie, pe care au scos-o la licitație. Eu nu
am licitat la această clădire. Am fost solicitată
să ajut la realizarea proiectului”.
Descrierea problemelor ın
̂ tâ mpinate a
continuat ș i, ın
̂ concluzie, doamna profesor
Adriana Matei a precizat că scopul pentru
care a fă cut acea precizare a fost ca să arate
câ t este de deplorabilă atitudinea celor care
au comandat acel proiect, e vorba de
Consiliul Județean. Prezentarea s-a ın
̂ cadrat
perfect ı̂ n tema simpozionului „S.O.S.
Patrimoniu” ș i o puteți urmă ri ın
̂ detaliu
descă rcâ nd imaginile pe care le-am luat la
fața locului:
link video: https://we.tl/vgSaXfRtFB
link capturi ecran: https://we.tl/cTlJOWb08e

13.40 – 14.20 prof. dr. arh. Virgil
POP, secretar Comisie de cultură Cluj.
Starea Patrimoniului
Precum am putut vedea cei care au fost
prezenți la Cluj, de jur-ım
̂ prejurul să lii se
aflau aș ezate pe ș evalete panourile expoziției
care purta acelaș i nume cu cel al discursului
la care asistam, ambele fiind adaptate titlului
simpozionului - „S.O.S. Patrimoniu”
Am susținut chiar de la ı̂nceput că :
„Discursul va fi despre probleme grave și
negative, nu că aș fi un defetist, există și acest
domeniu al protejării patrimoniului, evident,
și foarte multe lucruri pozitive, dar mult mai
multe negative”.
Ca dovadă a celor afirmate, prezintă
chiar exemplul clă dirii ın
̂ care ne aflam, care
ı̂n urmă cu câ ț iva ani era ameninț ată cu
dispariția.
In continuare, pentru a nu abuza de
ră bdarea cititorilor acestui articol, voi mai
puncta câ teva idei interesante, spicuind ș i
citâ nd din discursul dlui Virgil POP. Reluâ nd o
idee a dlui Ț igă naș , el face precizarea că
„acest patrimoniu trebuie protejat pentru
comunitate și, de multe ori, se face greșeala că
este privit ca a fi al unei elite educate,
pricepute să-l întrețină, dar mai ales să-l
guste”.
Pe dl MITREA, care a susț i nut, ı̂ n
discursul să u, că ar fi bine să nu „ară tă m cu
degetul”, ı̂l contrazice spunâ nd că este o
atitudine neconstructivă ș i că „arătatul cu
degetul, până la urmă, este foarte folositor,
căci, altfel, de ce să tot vorbești când nu arăți
cu degetul?”.

Spre licitațiile care se fac ș i pentru
restaurarea monumentelor de patrimoniu,
ı̂ntr-o societate dominată de corupț ie ș i
tică loș ie, cum este cea ın
̂ care tră im, este cel
mai dificil de „ară tat cu degetul”. Dă ca
exemplu negativ faptul că există situații câ nd,
culmea, onestitatea a fost de vină pentru că
licitația a fost câ ș tigată de cel care a oferit
prețul cel mai mic, deci nu a fost nicio hoție la
mijloc.
„Ce este de făcut în această situație?
Lucrul acesta cu licitațiile se întâmplă și la
proiecte de restaurare, pe când noi ne dorim
pentru monumentele noastre ce-i mai bun, nu
ce-i mai ieftin!”
La concluzii ș i la „ară tat cu degetul”,
citâ ndu-l din nou pe dl Ț IGANAȘ , dl Virgil
POP precizează că , deș i patrimoniul trebuie
protejat pentru comunitate, „de fapt,
comunitatea se rușinează de propriul
patrimoniu. Apropo de mutația culturală
dinspre Orient către Occident, într-o biserică
mică din lemn comunitatea își vede trecutul
umil și rușinos, într-un mod cu totul eronat,
trecutul e trecut și nu-l poți schimba, dar este
patrimoniu și nici într-un caz nu demolarea lui
va duce la schimbarea nivelului de civilizație!”.
Pentru amă nunte puteț i descă rca
ın
̂ registră rile de pe urmă toarele linkuri:
link foto: https://we.tl/jRvZCav6do
link video: https://we.tl/0DW1f45t9K
14.55 – 15.20 dr. arh. asist. Cristian
RUS - „Colegiul Academic «Regele Carol al
II-lea» - 80 de ani de la inaugurare”
„O fericită coincidență face ca exact
peste 30 de zile, pe 13 iulie, să se împlinească
80 de ani de la inaugurarea clădirii, una dintre
cele mai spectaculoase și valoroase clădiri
realizate în perioada interbelică în Cluj și nu
numai”.

In continuare domnul Rus a prezentat
un studiu de caz referitor la restaurarea ș i
reconversia primului teatru maghiar din Cluj
construit ın
̂ 1821 „clădire care în 1906, când a
fost inaugurat actualul teatru, a căzut în
ruină, nemaifiind folosit decât ca depozit.”
Proiectele de transformare a localului:
1923 - arhitecții C. POMPOIU ș i G. CRISTINEL
1926-1927 - ing. G. BALS ș i arh. M.
CHEREMBACH
1934 – 1937 – arh. George CRISTINEL
S-a fă cut o trecere ın
̂ revistă a acestor
etape, care au avut momente interesante, din
povestirea lor reieș ind atmosfera de epocă ș i,
mai ales, avatarurile aviză rilor, episoade care
se regă sesc fă ră excepție ș i ın
̂ zilele noastre.
Prelegerea a continuat cu o descriere
amă nunț ită a ultimei etape realizate de
arhitectul George CRISTINEL, arhitect cu o
o p e r ă r e m a r c a b i l ă , a c ă r u i l i s t ă
impresionantă de concursuri la care a
participat, ın
̂ intervalul 1914-1930, cuprinde
29 titluri. Lucră rile realizate sunt mult mai
multe - 97 - pe care le regă sim notate chiar de
George Cristinel ın
̂ septembrie 1953.
Sfâ rș itul acestui arhitect excepțional
este trist. La vâ rsta de 69 de ani, ın
̂ 1960, ın
̂ că
era angajat pentru ca să -ș i câ ș tige existența,
ın
̂ lipsa orică rui venit, după care face o cerere
l a M i n i s t e r u l M u n c i i ı̂ n s o ț i t ă d e o
recomandare dată de Uniunea Arhitecților,
prin care cere o pensie de merit avâ nd ın
̂
vedere ın
̂ treaga sa activitate profesională . Se
pare că nu mai apucă să beneficieze de
această pensie, deoarece, după moartea sa, ın
̂
1961, vă duvei sale i se acordă o pensie de
urmaș .
Link foto: https://we.tl/giLUakv6Gs
Link video: https://we.tl/h9s8aKFn0M

1 5 . 3 0 - 1 6 . 0 5 M ASĂ ROT U N DĂ .
Patrimoniul arhitectural în România.

DECLARAȚIA DE LA CLUJ.
Simpozion „S.O.S. Patrimoniul”. 13 mai 2017:

„Restaurarea monumentelor
arhitecturale este un act moral care restituie
demnitatea unor valori culturale ale
umanității pe care suntem datori să le
conservăm, să le perpetuăm existența
păstrându-le vii, capabile să-și transmită
mesajul generațiilor viitoare pentru cât mai
multă vreme.
Monumentul arhitectural e o
enciclopedie culturală, o sursă neprețuită de
informație, o cuantă de identitate, o fărâmă
din istoria locului și a lumii, iar lecturarea lui
ne oferă o experiență unică și deseori profund
emoțională. Ambientul în care acesta va
continua să existe ar putea să-l distrugă sau,
dimpotrivă, să-i sporească valoarea, iar
aceasta depinde de noi, dar mai degrabă de
atitudinea reprezentanților noștri aleși.
După anii ´90, numărul Cartelor, al
Declarațiilor și al activității autorităților
internaționale s-a întețit exponențial.
Turismul cultural a luat un avânt
extraordinar pe plan mondial, reușind să
salveze de la dispariție orașe, centre sau
ansambluri istorice, locuri, regiuni, cetăți,
palate sau zone arheologice, iar aceste acțiuni
de restaurare, revitalizare, restituire,
protejare și conser vare au devenit o
excepțională resursă de revitalizare,
resuscitare economică și culturală.
Deși activitatea de restaurare a
patrimoniului arhitectural urban și rural a
prins viață și în România, în special după
intrarea noastră în Uniunea Europeană,
trebuie să remarcăm că aceasta se manifestă
punctual fără să constituie o preocupare
majoră a autorităților.

Asistăm din păcate la fenomenul tot mai
răspândit al dispariției unor monumente
prețioase care se adaugă abominabilelor
demolări intenționate ale regimului ceaușist.
Numai la Cluj sunt numeroase exemple
de monumente pe cale de a fi pierdute în parte
din cauza retrocedărilor, dar și a neputinței
autorităților de a găsi soluții: Palatul Banffy,
Hotelul Continental, Muzeul de Istorie al
Farmaciei, Monumentele de pe Cetățuie,
adăugându-se demolărilor anterioare, cum ar
fi Casa Călăului, Moara Roșie ș.a.m.d.
Toate acestea justifică tematica
simpozionului organizat cu ocazia Balului
A r h i t e c ț i l o r 2 0 1 7 s u b s e m n u l S . O. S .
PATRIMONIUL și a declarației constituite la
finalul acestei manifestări, care s-a dovedit a fi
de o înaltă ținută culturală, științifică și
profesională
Considerăm că pentru a ne putea
bucura în continuare de moștenirea care ne-a
fost lăsată trebuie să acceptăm câteva
realități concrete:
1.

Patrimoniul cultural reprezintă o

resursă neregenerabilă, care odată afectată
nu mai poate fi recuperată integral.
2.

Prin extensia noțiunilor de patrimoniu

(afișată în actele emise oficial la nivel
mondial) se observă nevoia tot mai acută a
clasării tot mai multor construcții, ansambluri
sau situri de valoare, iar criteriile de clasare,
deși corecte și nuanțate acum, ar trebui
extinse atât prin ridicarea valorii de vechime
la perioade recente, cât și prin atenția asupra
valorii lor intangibile.

3. Creșterea numărului pozițiilor Listei
Monumentelor Istorice se dovedește a fi invers
proporțională cu capacitatea administrativă
de gestiune a acestora la toate nivelurile:
locale, regionale, naționale.
4. Obiectivele de patrimoniu, prin
importanța pe care o au din punct de vedere
cultural și istoric, au o valoare infinit mai
mare decât cea de inventar a construcției
(care se pierde complet odată cu trecerea
timpului) sau cea a terenului.
5. Legislația legată de cunoașterea și
analiza monumentelor istorice ar trebui să
trateze diferit construcțiile parazitare de cele
ale monumentului autentic, astfel încât, la
momentul tranzacției, acestea să fie evaluate
independent.
6. Situația juridică a multor obiective
valoroase (regim de proprietate, litigii,
proprietari multipli, retrocedări obținute prin
proceduri dubioase, documente eronate cum
ar fi: Cărți Funciare, Hărți Cadastrale etc.) face
ca monumentele să fie lăsate într-o stare de
degradare.
7. O carte a construcției devine astfel
obligatorie, iar existența sa ar elucida toate
neajunsurile de mai sus.
8. Criteriile de selecție pentru numirea
președinților comisiilor locale, regionale și
naționale nu mai există de mult. Deseori
aceștia nu sunt arhitecți, nu sunt de o formație
apropiată acestei profesii, iar decizia le
aparține. Ar fi normal ca decidenții să aibă, pe
de o parte, criterii similare cu cele ale
experților MCC (pe care îi judecă), iar pe de
altă parte - un mandat limitat în timp.

9. Subfinanțarea excesivă a Ministerului
Culturii, dar și a Primăriilor, Consiliilor
Județene cu privire la resortul patrimonial
conduc la atitudini reprobabile ale
autorităților, cum ar fi: renunțarea la proiecte
de restaurare a monumentelor din
ansamblurile urbane în favoarea simplei
zugrăviri a fațadelor, scoaterea la licitație a
unor monumente valoroase la sume de
pornire derizorii având drept consecință
rezerva specialiștilor de a aplica ș.a.m.d.
10. Protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului se poate realiza doar prin buna
colaborare și prin efortul comun al tuturor
autorităților de resort atât ale statului, ale
societăților private, fundațiilor, ONG-urilor, al
experților, cât și al proprietarilor și al
societății, în ansamblul ei.”
Textul declarației, pe care sper că ați
avut paciența să -l citiți cu atenție, a rezultat
după punerea cap la cap a luă rilor de cuvâ nt
pe parcursul celor peste 35 minute câ t au
durat discuț i ile. Au fost prezenț i toț i
conducă torii de la vâ rful celor patru
organizații profesionale: Ileana TUREANU UAR Central; Adriana MATEI - UAR Fil. Cluj;
Ș erban Ț IGANAȘ - OAR Central ș i Szabolcs
GUTTMAN - OAR Fil. Transilvania.
Link video: https://we.tl/oYkTrsX80O
Link foto: https://we.tl/xxYjUaufq6
Link capturi: https://we.tl/EO006un1CX

BALUL ARHITECȚILOR
13 mai 2017
După 50 de pagini ın
̂ care am descris ș i
ilustrat evenimentele conexe care s-au
petrecut la Cluj, mă aflu ın
̂ situația să vă
prezint evenimentul de bază ; balul propriuzis.
Incepâ nd cu ora 17:00 participanții au
fost aș teptați să sosească ș i să petreacă clipe
plă cute ı̂ n ambianț a barocă a Palatului
Banffy, cel mai important palat baroc urban
din Româ nia, aflat ı̂ n pericol din cauza
retrocedă rii.
Pentru cititorii noș tri care nu sunt
arhitecți ș i chiar ș i pentru colegii mei o să
repet câ teva date despre acest eveniment
anual, cu o tradiție de peste 125 ani, care
celebrează ın
̂ ființarea Societă ții Arhitecților
Româ ni. In mod tradiț i onal el este un
eveniment al Uniunii Arhitecț i lor din
Româ nia, dar, din anul 2001, anul ın
̂ ființării
Ordinului Arhitecților din Româ nia, balul se
organizează ı̂mpreună cu acesta, marcâ nd
unitatea breslei arhitecților. Au mai fost ın
̂
ultimii ani ș i câ teva excepții, dar totul se pare
că a revenit la normal, ceea ce pentru mine a
fost o veste bună , pe care am ținut să o
subliniez, deoarece nu aș mai dori să aud că
vor mai apă rea fisuri ın
̂ colaborarea celor
două organizații.
Nu este momentul unor asemenea
analize, nu pentru că nu ar fi important de
tras concluzii, pentru ca pe viitor istoria să nu
se mai repete, ci pentru că la Cluj atmosfera a
fost pozitivă ș i, ın
̂ mod vă dit, a lă sat impresia
unei colaboră ri excelente ın
̂ tre UAR ș i OAR,
prezențe de multe ori discrete, din pă cate
mai puțin vizibile ın
̂ spațiul public. Ca de
fiecare dată evenimentul ș i-a propus să fie
mai mult decâ t o să rbă toare a breslei. După
cum ați putut citi ın
̂ documentul declarației,
de această dată semnalul S.O.S. a avut ca
subiect protecția patrimoniului, un subiect
de interes larg care, din pă cate, constată m că
nu este luat ın
̂ serios de majoritatea societă ții
civile, de administrația publică de stat ș i, de
ce nu, ca să nu privim numai ı̂n curtea
vecinilor, nici de unii membri ai breslei
noastre.

Cu aceste idei introductive rolul meu se
va rezuma doar la a alege imagini foto câ t mai
sugestive, pe care le-am surprins la bal.
Inainte de a da cuvâ ntul unor persoane foarte
autorizate să -ș i expună pă rerea, mai fac o
singură remarcă .
Statistic vorbind, am constatat ,
ın
̂ cepâ nd din 1995, de câ nd am participat la
toate evenimentele de acest gen, că
barometrul cel mai credibil, care ne va spune
cum s-au simțit participanții, este dansul.
La Cluj s-a dansat foarte mult!
Doamna preș edinte Adriana MATEI
mi-a spus că ea nu vrea să -ș i spună pă rerea,
pentru că a fă cut parte dintre gazde ș i poate
nu va fi destul de obiectivă . In schimb, mi-a
remis spre publicare a doua zi scrisoarea pe
care i-a trimis-o imediat doamna preș edinte
Ileana Tureanu:
„Stimată doamnă arhitect Adriana
MATEI, doresc să vă transmit, și pe această
cale, felicitările și mulțumirile mele și ale
colegilor mei cele mai călduroase pentru
remarcabila organizare a Balului Arhitecților
din acest an, un punct important pe harta
culturală a Clujului și al breslei arhitecților.
Balul Arhitecților și evenimentele pe
care le-a prilejuit au transmis celor prezenți,
dar și publicului larg, un mesaj aparte, a fost
mult mai mult decât un prilej de întâlnire, a
fost ocazia de a cunoaște, dezbate și de a
deschide noi căi de promovare și luptă pentru
recuperarea patrimoniului.

Cluj-Napoca, un oraș nobil, încărcat de
istorie și de tradiție, de frumos, în care arta își
are sălaș etern și prin contribuția arhitecților,
s-a dovedit cadrul perfect pentru acest
eveniment de referință pentru breasla noastră
și nu numai, în vreme ce Palatul Bánffy, după
multă vreme, a avut o lumină și o strălucire
aparte.
Vă asigur, doamna profesor Matei, de
toată admirația, mulțumirea și recunoștința
participanților la acest minunat eveniment.
Cu aleasă considerație, arh. Ileana
TUREANU, președinte UAR.”
„La cald”, cum se spune, am obținut, a
doua zi după bal, ın
̂ că două opinii. Una din
piesele grele ale echipei organizatorilor, un
pachet de energie inepuizabilă , a fost
secretarul general al OAR Filiala
Transilvania, dna Oana BUCEA, care mi-a
scris:
„Organizarea la Cluj a Balului
Arhitecților… a fost greu, a fost ușor, a fost
mult, a fost puțin… e greu de spus. Cei care
organizează nu vor putea spune niciodată că
este prea mic, prea măreț sau prea boem. Un
lucru este cert: A fost frumos! A fost elegant! A
fost savuros!
Suntem obosiți? Cu siguranță!
Suntem mulțumiți? Cu siguranță!
Vom fi aici și la edițiile viitoare? Cu
siguranță!

Am învățat alături de cei cu argint în păr
ce înseamnă organizarea unui astfel de
eveniment, am ascultat cu răbdare toate
sfaturile pe care au dorit să ni le
împărtășească, am adăugat o notă de
contemporan într-un decor de mult prezent,
am încercat să transmitem un semn celor care
nu vor mai fi, că moștenirea lor nu va fi ușor
uitată și am reușit să împletim împreună prin
dans și voie bună linia ce pare că desparte
generațiile.
Suntem mulțumiți și onorați de
eforturile de prezență depuse de mulți dintre
participanți și suntem mândri de cuvintele pe
care aceștia le-au lăsat gaj pentru viitoarele
ediții!
Cu tot respectul, vă mulțumim tuturor!”
Alt organizator tâ nă r, cult, plin de
energie pozitivă , pe care l-am prezentat ın
̂
prima parte a articolului din buletinul lunii
mai, Ionuț JULEAN, ne-a adresat celor
prezenți la Cluj urmă toarele cuvinte:
„A fost pentru prima dată când am
participat la Balul Arhitecților, dar cred că a
fost foarte frumos. În calitate de organizator,
am avut foarte mari emoții, însă cred că au
fost constructive. A fost nu numai un
eveniment monden reușit, ci mai ales un act de
cultură - o lecție despre decență, un exercițiu
de democrație și o viziune despre
multiculturalitate. Iar peisajul cultural
transilvănean, a fost gazda…
Ne-a onorat participarea baronului
Banffy Bela care, practic, a făcut ca noi să ne
simțim la un bal adevărat, nu întâmplător în
Palatul Banffy. Consider că mesajul simbolic
pe care am dorit să îl transmitem a fost înțeles
întru totul.
Mulțumesc tuturor celor care ne-au
sprijinit și oaspeților care ne-au onorat cu
prezența la toate evenimentele.”

In timp ce redactam acest articol, mam ră zgâ ndit, vă promisesem că eu nu o să
mai intervin ın
̂ articol, după ce voi reproduce
cuvintele celor care mi-au trimis mesaje.
Vizionâ nd imaginile, m-am gâ ndit că există
posibilitatea ca o parte din cei care vor citi
articolul să nu le descarce. In acest caz, mi se
pare important să spicuiesc ș i să reproduc
câ teva fragmente din discursurile celor care
au luat cuvâ ntul ı̂ n timpul desfă ș ură rii
balului.
Nu ın
̂ tâ mplă tor am precizat că s-a luat
cuvâ ntul ın
̂ timpul balului, deoarece acest
lucru s-a ın
̂ tâ mplat ın
̂ jurul orei 19:00.
Nu este un secret pentru cine a urmă rit
ca mine de 22 ani comportamentul
arhitecților câ nd se ın
̂ tâ lnesc că intră ın
̂ tr-o
frenezie care se manifestă prin discuții ın
̂ tre
ei, greu de ın
̂ trerupt de fiecare dată . N u m a i
cine nu a organizat evenimente cu arhitecți
nu cunoaș te acest obicei. Eu o ș tiu foarte bine
ș i, mai ı̂ n glumă , mai ı̂ n serios, i-am
caracterizat pe colegii mei că sunt „ne
vorbiți”.
De această dată , organizatorii, care
ı̂ n că o dată ș i-au ară tat priceperea, au
procedat corect. Au lă sat timp, ca ș i cei certați
cu punctualitatea sau care au venit de
departe să ajungă la bal, să viziteze expoziția,
aflată la intrare ș i care ne prezenta
„Patrimoniul Familiei Banffy” - autori: Ionuț
ș i Dana Julean. Panourile le puteți descă rca,
dâ nd click AICI.
După ce au socializat, colegii mei au
putut fi atenți la discursul gazdei oficiale, dna
Adriana MATEI, pe care Oana BUCEA a
invitat-o la microfon, ın
̂ jurul orei 19:30, ș i
care ne-a spus:
„Vă doresc din tot sufletul să vă simțiți
bine, să ne vedem și altă dată, să vă distrați, să
dansăm, să ne bucurăm de prezența aceasta
frumoasă în mijlocul unui palat atât de
minunat, care este puțin în paragină, dar
avem tot ceea ce ne trebuie ca să ne simțim
bine, 20 minute de muzică clasică și pe
cunoscutul actor Petre BĂCIOIU, care va
destinde atmosfera. Vă mulțumesc și vă doresc
în continuare petrecere plăcută!”.

După repriza muzicală care a urmat, la
prima pauză a quartetului format din tineri
instrumentiș ti care au interpretat la două
viori, o violă ș i un violoncel, piese clasice,
Oana Bucea a invitat la microfon preș edinții
prezenț i . Pe râ nd s-au apropiat Șerban
ȚIGĂNAȘ, Szabolcs GUTTMANN care
ım
̂ preună au invitat-o, ın
̂ aplauzele generale,
pe dna Ileana TUREANU ca să li se ală ture ș i
ım
̂ preună să ureze bun venit participanților.
Sper ca imaginile să redea câ t de bine sa simțit doamna TUREANU ın
̂ tre aceș ti doi
ın
̂ alți reprezentanți, ș i la propriu, ș i la figurat,
ai Ordinului Arhitecților.
Vă d i t p l ă c u t i m p r e s i o n a t ă d e
atmosfera ce domnea acolo ș i de cum toate
tensiunile dispă ruseră ca prin farmec,
doamna preș edinte ne-a urat un bun venit ș i
ne-a mai spus că : „Este primul bal la care
particip eu și mi se pare minunat, așa că
dumneavoastră care ați fost la multe baluri
aveți termen de comparație și aș vrea să iasă
balul cel mai bal din anul acesta. L-am făcut
special în cinstea Filialei Transilvania și de
ziua dlui GUTTMANN. Aș vrea ca balul acesta
să fie semnul unității unei bresle, dintre UAR și
OAR, și o atmosferă caldă și prietenoasă între
toate generațiile de arhitecți pe care-i avem
aici. Cei mici să se simtă bine cu noi, cei mari să
se simtă bine alături de studenți și cu toții să
fim familia de arhitecți pe care ne-o dorim. Vă
doresc o seară plăcută!”.
Veselie mare, zâ mbete ș i schimb de
amabilită ți, ın
̂ timp ce microfonul ajunge la
Șerban Țigănaș care ne-a spus: „Am învățat
de la cei dinainte că balurile sunt deschise de
președinții Uniunii și ulterior și de cei ai
Ordinului. Bine ați venit la Cluj!

Ați mai fost aici mulți dintre
dumneavoastră în 2008, când a fost primul bal
la Cluj, de fapt. a fost o serie nemaipomenită
care a început la Sibiu în 2007, în 2009 la
Brașov, 2010 la Iași, 2011 la Sinaia, 2013 la
Timișoara și apoi restul la București. Mai sunt
locuri frumoase în țara asta, dar cred că v-ați
întors aici, la Cluj, deoarece au fost niște
oameni care au pus suflet și cred că este un
motiv suficient pentru a vă avea aici și vă
mulțumesc.
Mă întreba Mircea (adică subsemnatul)
dacă am mai visat ceva, pentru că la ultimele
două ediții am citit un vis pe care cică l-aș fi
avut. Spre dezamăgirea ta Mircea, nu am mai
visat nimic, pentru că sunt atât de ocupat, sunt
atât de multe lucruri de făcut, încât dorm tun,
dar sper că, după ce ne destindem și petrecem,
să facem ceea ce mai este de făcut împreună,
așa cum spunea Ileana. Bine ați venit!
Petrecere frumoasă! La mulți ani, Sobi! (adică
Szabolcs GUTTMANN)”.
Dacă tot am fă cut precizarea cui i se
spune Sobi, ın
̂ continuare o să mă folosesc de
acest diminutiv cu care eu sunt obiș nuit de
peste 30 de ani de câ nd sunt prieten cu el ș i
din anii '80, de câ nd formasem un grup din
care fă cea parte ș i Radu MEDREA ș i Ion
BUCUR, cu care ın
̂ cercam să apă ră m prin
toate mijloacele patrimoniul construit al
Sibiului.
Revenind la bal, Sobi a preluat
microfonul ș i ne-a spus că se ın
̂ tâ mplă balul
la Cluj: „Nu neapărat că am fi avut noi aceste
idei, ci pentru că am devenit înțelepți ca să
înțelegem că generațiile care vin după noi au
idei poate mai bune decât cele pe care le-am
avut noi și că trebuie să-i lăsăm să o facă până
la capăt. Din cauza asta suntem aici așa cum
suntem”.

Bă nuiesc eu că Sobi, cu binecunoscuta
lui diplomaț ie, a vrut să explice indirect
pentru cei care au primit cu reținere ș i chiar
mai ră u vestea că la Cluj balul se va ın
̂ tâ mpla
ın
̂ tr-un cort, mergâ nd pâ nă acolo ın
̂ câ t să nul onoreze cu prezența. Ulterior m-am ın
̂ tâ lnit
cu mulț i dintre ei care mi-au mă rturisit
sincer că le pare ră u după ce au auzit câ t de
reuș it a fost tot evenimentul ș i mai ales că
balul propriu-zis a fost un succes mare.
Nu o să insist asupra detaliilor
discursului lui Sobi, pe care ı̂l veți putea
descă rca de pe linkul de la sfâ rș it, dar o să
redau câ teva pasaje din ce ne-au mă rturisit
cei doi domni pe care Sobi i-a invitat la
microfon. Au fost ı̂n faț a noastră dl Bé la
BANFFY, urmaș ul familiei moș tenitor al
imobilului, ș i Ionuț JULEAN, organizator ș i
unul din cei doi autori ai ideii ca balul să se
desfă ș oare ı̂ n tr-un cort cu pereț ii ș i
acoperiș ul transparent ın
̂ aș a fel ca, doar cu
foarte puțină imaginație, să -ți ın
̂ chipui că eș ti
ın
̂ curtea palatului, monument de excepție
care trebuie ș i el salvat de la degradarea
accelerată . Cel de-al doilea autor, Mihai
RACU, tâ nă rul vicepreș edinte al Filialei UAR
Cluj, probabil că era ieș it din cort deoarece nu
a apă rut ș i el ın
̂ fața noastră ca să -l aplaudă m
pentru idee ș i mai ales pentru faptul că a
contribuit efectiv la traducerea ei ın
̂ fapt.
Cu scurtele cuvâ ntă ri ale celor din
urmă invitați, se ın
̂ cheie seria cuvâ ntă rilor
gazdelor, care se retrag la mesele lor ı̂n
aplauzele asistenței, pe care ım
̂ i permit să o
caracterizez ca fiind mulțumită de programul
manifestă rilor conexe ș i a evenimentului ın
̂
totalitate.
Link cuvântări: https://we.tl/kWiGvGRapt

M-am stră duit să fiu foarte concis ın
̂
relatarea evenimentului de la Cluj ș i mă vă d
totuș i nevoit să vă cer scuze pentru cele peste
ș aizeci de pagini, 61 ın
̂ total, dacă le adă ugă m
ș i pe cele 29 din buletinul precedent. Nu am
putut să -l redactez ı̂n mai puț ine pagini,
deoarece evenimentul a fost atâ t de dens ın
̂
momente importante, ı̂ n câ t scurtâ nd
relatarea aș fi omis lucruri importante.
Inchei relatarea aducâ ndu-vă aminte
că după „barometrul dansului”, la Cluj, la bal
s-a dansat mult ș i, ce este mai important,
toată lumea, indiferent de vâ rstă , a
participat . De ce? Bă nuiesc datorită
atmosferei plă cute ș i a muzicii bine alese,
ın
̂ că o bilă albă pentru organizatori.
Frunțile au fost descrețite de actorul
Petre BĂCIOIU ș i, nu ın
̂ ultimul râ nd, de
dialogul pe care acesta l-a avut cu talentatul
nostru coleg Eugeniu PĂNESCU, hâ tru cum ıl̂
cunoaș te toată lumea ș i care ne-a prezentat
„Cartea Gri a Arhitecturii”, despre care ne-a
dezvă luit că avea o banderolă neagră pâ nă la
venirea dlui Ț igă naș la conducerea OAR. Din
pă cate nu a precizat ș i care au fost motivele
pentru care a renunțat la ea. In acea carte am
fost invitaț i să scriem cu toț ii, spunâ nd
asistenței că ım
̂ preună cu imaginile pe care
le-am fă cut eu vor deveni o mă rturie istorică
despre etapa pe care o stră bate breasla
noastră . Din aforismele citite de simpaticul
actor ın
̂ chei cu două dintre ele:
„Bărbații au descoperit focul, dar
femeile au descoperit cum să se joace cu el”;
„Femeile și pisicile fac ceea ce le place,
iar bărbații și câinii ar trebui să se obișnuiască
cu ideea”.
Link momente vesele: https://we.tl/VcTCcxFeTC
Link dans și voie bună: https://we.tl/dExrfyh1l3

Intenționat am lă sat la final textul pe
care mi l-a trimis, la ın
̂ toarcerea din concediul
p e t re c u t ı̂ n C i p r u , d l . a r h . S z a b o l c s
GUTTMANN, deoarece el face ș i o mică
sinteză a evenimentului ın
̂ ın
̂ tregimea lui, câ t
ș i o concluzie de final, mult mai completă ș i
mai pertinentă decâ t aș fi ın
̂ cercat să o fac eu.
SOS MONUMENTE LA BALUL
ARHITECȚILOR DIN 2017
„Pretext: Balul Arhitecților din data de
13 mai 2017.
Locul Balului: curtea palatului Bánffy
din Cluj, realizat în 1773-86 de Bánffy György
( 1 7 4 6 - 1 8 2 2 ) ca b e n e f i c i a r ș i J o h a n n
Eberhardt Blaumann (1733-1786) ca arhitect.
Din 1951 funcționează ca Muze de Artă, în
prezent este în curs de litigiu juridic și
retrocedare parțială pe baza unor testamente
dubioase către descendenții servitorilor (???)...
Textul: SOS Monumente, urmează să se
coaguleze într-o «Declarația de Cluj», din
partea celor afectați de soarta monumentelor
din România de astăzi...
Locul Conferinței: Fostul Chioșc-Cazino din Parcul Central, realizat din bani publici în
1896-97, conceput de arhitectul Pákey Lajos (1853-1921), restaurat din fonduri Europene și
reinaugurat în 25 mai 2012
Preludiu Conferință și Bal: excursia din jurul Clujului din data de 12 mai 2017,
sponsorizată de firma CESAROM-Lasserberger, cu o fabrică retehnologizată pentru realizarea
de plăci ceramice, gresie și faianță în Cluj. Excursia a debutat cu vizita Salinei din Turda,
restaurată din fonduri Europene în 2010 și extinsă în 2012-2014, cu un popas la Casa de
oaspeți Ion Rațiu din Turda, în prezența descendentului Indrei Rațiu. Au urmat localitățile
Răscruci și Bonțida, cu câte un palat Bánffy, primul realizat între anii 1752-1755, astăzi fără
funcțiune, în proprietatea Consiliului Județean Cluj, al doilea ca ansamblu de clădiri de tip
Castel, a fost realizat în mai multe etape, între 1437 și 1890, astăzi fiind un «laborator» de
excepție al restauratorilor, privind perfecționarea specialiștilor în domeniu și antrenarea
vieții culturale de către noul administrator Fundația Transilvania Trust, începând cu anii
2008, pe o perioadă de 49 de ani.
După două săptămâni de la evenimentul Balul Arhitecților din 13 mai 2017, am ajuns în
sfârșit să reacționez în scris, la invitația colegului nostru Mircea Țibuleac, referitor la
imortalizarea impresiilor din 12 și 13 mai, sub pretextul Balului.
Poate ce mi se pare cel mai elocvent ca amintire, starea de «ce bine că am fost împreună».
Cu colegi arhitecți și parțial cu familiile lor, din toată țara, am avut șansa să petrecem două zile
împreună, să cutreierăm o parte din împrejurimile Clujului, să ascultăm discursuri pe
marginea patrimoniului moștenit, să avem atitudini comune pentru salvarea valorilor
construite -declarația de la Cluj, SOS monumente - și să fim împreună sub un cort transparent
din curtea palatului Banffy din Cluj, inclusiv cu un descendent al familiei, care a dat de lucru pe
vremuri celui mai talentat arhitect al transilvaniei, ca să edifice acest palat baroc...

Este bine că ne-am obișnuit deja ca în momentele de reprezentare a breslei să
sărbătorim, măcar o dată pe an, frumusețea activității de arhitect și să cuplăm cu gânduri
bune privind moștenirea arhitecturală. A devenit obicei, după ce a avut șansa ca evenimentul
să depășească granițele Bucureștiului încă din anul 2007, când Balul Arhitecților a fost
copărtaș al Capitalei Culturale Europene din Sibiu.
Înainte să aflăm data exactă a Balului din 2017, am avut deja o surpriză din partea
soției, pentru a sărbători ziua mea de naștere - din 12 mai -, cu o excursie de o săptămână pe
insula Ciprului. După clarificarea evenimentului pe data de 12-13 mai, am reacționat destul de
neașteptat la oferta inițială, spunând că, regret, dar nu pot rata excursia din Turda - Răscruci și
Bonțida... Asta da contraofertă...
Atunci încă nu am știut că o să am și a doua șansă pentru Cipru, imediat după bal, cu o
săptămână prolongare. Astfel, am putut savura pe deplin, ca și copărtaș al organizatorilor,
senzațiile local-patriotismului, chiar mai mult, datorită divulgării acestor sărbători familiale
la începutul balului, de către președintele UAR, dna Ileana Tureanu, am avut șansa să simt și o
expansiune a momentului, de la interesul familial către breaslă. Vă mulțumesc tuturor celor
care ați organizat în detaliu și celor care ați acceptat invitația. Este bine să nu fii singur - măcar
de ziua ta - mai mult, este foarte bine să simți că suntem împreună.
După ce am ajuns în sfârșit și în Cipru - în perioada 18-25 mai - am avut o săptămână
disponibilă pentru reflexii asupra problemelor privind patrimoniul moștenit. Este de necrezut
ce înseamnă, de fapt, să fie un teritoriu atât de atractiv pentru toți. Nici păsările migratoare nu
pot ajunge pe diferitele continente fără să își tragă sufletul pe această insulă. Ca atare poți găsi
relicve din toate culturile Mării Mediteraneene, dacă faci un efort în vizitarea siturilor
arheologice. Dar viața cotidiană ne arată că orgoliile și interesele etnice, religioase nu pot
promova nici astăzi un Cipru unitar - nici ca drapel, ceea ce este arătat doar pe lângă drapelul
Uniunii Europene, pe parte de sud al insulei. În rest vom vedea că acest Cipru este tensionat pe
de o parte de drapelul grecesc pe partea de Sud, respectiv de drapelul turcesc pe partea de Nord.
Iar între cele două teritorii trebuie să parcurgem și astăzi granița unui gard din sârmă
ghimpată. Centrul istoric al capitalei Nicosia, cu o cetate circulară, fortificată cu unsprezece
bastioane renascentiste identice, poate să ne dea mai multe explicații privind starea și
valoarea de fapt a patrimoniului moștenit. Orașul nu mai este unul și inamicul nu mai este în
exteriorul zidurilor. Fortificația contemporană improvizată este în miezul cetății și nu este
dedicat protecției valorilor, ci este doar o delimitare a intereselor conflictuale ale băștinașilor.
Poți să treci cu un pașaport pe aceeași stradă de la sud spre nord sau invers, poți să vizitezi
monumente pe ambele părți, dar toleranța și pacea necesară pentru a savura aceste valori este
garantată doar de forțele NATO. Oare care este costul acestor unități militare, față de bugetul
punerii în valoare a edificiilor moștenite? Oare ruinele, ca și mărturii a neînțelegerilor
contemporane, prevestesc un nou strat arheologic pentru viitor? Oare care este rețeta unei
conviețuiri echitabile?
Cui ne adresăm în primul rând, când facem o declarație privind SOS MONUMENTE?
Să ne revedem cu bine în primăvara anului 2018”.
arh. GUTTMANN Szabolcs-István, președintele OAR Transilvania
Link poze: https://we.tl/ticqseTLws
Link capturi din timpul filmărilor: https://we.tl/iDECuRMw1s
LA REVEDERE, ÎN 2018!
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foto&video - arh. Mircea ȚIBULEAC
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iliala Teritorială Bacă u-Neamț a
Ordinului Arhitecț i lor din Româ nia a
organizat, ın
̂ perioada 9-11 iunie 2017, ediția
a treia a Forumului zonal de arhitectură ș i
urbanism MOLDOVA REPER 2030, dedicat
proiecției de viitor a teritoriului Moldovei de
pe ambele maluri ale Prutului.
Forumul 2017 pă strează linia tematică
inițială , abordâ nd problematica organiză rii
teritoriale, a că ilor de comunicație, a stă rii
demografice ș i a condiț i ilor de mediu
specifice acestei zone geografice,
considerată la ora actuală unul din polii
să ră ciei ın
̂ Europa.
In cele trei zile de ın
̂ tâ lniri, arhitecții ș i
urbaniș tii ș i-au expus punctele de vedere
asupra urmă toarelor subiecte:
·
COOPERARE TERITORIALA –
INFRASTRUCTURA REGIONALA
·
DISCONTINUITATE – CONTINUITATE
SPAȚ IALA
·
CAPACITATEA OPERAȚ IONALA A
ORGANIZAȚ IILOR PROFESIONALE
·

ORAȘ UL VAZUT DE APROAPE

Cunoscute personalită ți din domeniul
arhitecturii ș i urbanismului din Româ nia ș i
Republica Moldova, ım
̂ preună cu membri ai
comunitaț ii de afaceri ș i ai autorită ț ilor
centrale ș i locale au analizat posibile soluții
pentru viitorul dezvoltă rii echilibrate a
acestui teritoriu pe care tră iesc circa zece
milioane de oameni.

MOLDOVA REPER 2030
Partea I

In deschiderea lucră rilor conferinței, a
vorbit dna arh. Liliana BÂRGU, preș edinte al
OAR – Filiala Bacă u-Neamț: „Participarea
semnificativă a profesioniștilor din domeniu
la prezentările, dezbaterile și concluziile
precedentelor ediții ale Forumului, ecourile
acestora în presă, au demonstrat interesul
deosebit pentru tematica privind imaginea pe
care acest teritoriu văduvit până acum de
mari proiecte o va avea în anii care urmează.
Sperăm ca această a treia ediție a Forumului
MOLDOVA REPER 2030 să fie încă un pas în
declanșarea unei emulații comune care să
genereze și să pună în practică un contract
social între arhitecți, politicieni, tehnicieni,
constructori și cetățeni, printr-un tip de
atitudine și acțiune „smart” care poate face în
scurt timp din zona estică a Europei un spațiu
dezvoltat armonios, cu o înaltă calitate a
vieții”.
M o d e r a t o r u l p r i m e i s e c ț i u n i ,
COOPERARE TERITORIALĂ –
INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ, a fost dl
arh. Constantin AMÂIEI: „Tematica pe care
am ales-o în această ediție a forumului este o
extensie a temelor generale cuprinse în
declarația de la Bacău, care a fost semnată în
2015, la prima ediție a forumului, de către cei
doi președinți ai organizațiilor profesionale
din România și Republica Moldova. În această
primă secțiune vom discuta despre rolul și
rostul urbanismului în dezvoltarea
economică”.

Primul conferențiar a fost dl dr. arh.
urb. Nicolae ȚARĂLUNGĂ, director al
Institute for Housing and Urban
Development Studies (IHS) Româ nia, cu o
p r e z e n t a r e i n t i t u l a t ă „ S t ra t e g i a d e
Dezvoltare Durabilă a Județ ului Bacă u”:
„Realizarea strategiilor de dezvoltare spațială
reprezintă în ultimul timp, pentru multe țări,
inclusiv România, instrumente de corectare
atât a eșecurilor pieței libere, cât și a celor
administrative centrale și locale. Abordarea
unor instrumente, precum poli de creștere,
coridoarele de creștere sau zonele speciale de
dezvoltare economică, au ajutat la creșterea
m a s e i e co n o m i ce u r b a n e , i m p l i c i t a
densităților demografice, dar au condus și la
d ez vo l ta re a o ra ș el o r s e c u n d a re ș i a
vecinătăților rurale”.
Link video: https://we.tl/3SuBTOAylL,
link text: https://we.tl/kmd0eN7o8Z
Urb. Ioana IVANOV, Partener Asociat
CIVITTA Româ nia, a prezentat „SIDU Bacă u
2014-2030 – Abordarea integrată a
dezvoltă rii urbane”: „Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană (SIDU) actualizează
Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Bacău (2011), urmărind atât
abordarea modalităților de identificare și
rezolvare a problemelor și nevoilor
comunității din punct de vedere economic,
social și de mediu, cât și crearea unei
administrații publice eficiente, în beneficiul
dezvoltării socio-economice locale. Totodată,
actualizarea strategiei a constituit o
necesitate în contextul noului cadru financiar
multianual al Uniunii Europene, noua
perioadă de programare generând, prin
condiționarea finanțării proiectelor din
fonduri europene, actualizarea strategiilor de
dezvoltare la toate nivelurile teritoriale”.
Link video: https://we.tl/yfbWTWwjxX
link text: https://we.tl/VGLHD0W844

Arh. Yana MAKSYMCHUK, Biroul de
arhitectură ș i design Addline Cernă uț i ,
Ucraina: „Am făcut o analiză pentru a vedea
cum va fi Cernăuțiul peste 15 ani. Mai întâi am
studiat tendințele spre care se îndreaptă
orașul și cât din ele s-au realizat. În prima
etapă, grupele de lucru s-au concentrat pe
fiecare sferă a vieții orașului. Grupele care
s-au ocupat de aceasta au avut drept deviză
„mai puține cuvinte, mai multe imagini”. În a
doua etapă s-au studiat clădirile din oraș și
împărțirea pe zone. De exemplu, e important
să cunoaștem în care parte a orașului este o
concentrare mai mare a populației. De
asemenea, a fost analizată rețeaua de
transport și infrastructura socială”.
Arh. Danylo SEMENTSOV, Biroul de
arhitectură ș i design Addline Cernă uț i
Ucraina: „Eu voi continua prezentarea Yannei.
Ea a vorbit despre ce s-a realizat, iar eu despre ceea ce dorim să realizăm mai departe
și voi prezenta lucruri concrete. Vom face o
analiză structurală a orașului, concentrândune asupra centrului istoric. Vom elucida
punctele forte și punctele slabe. Se remarcă
faptul că orașul se dezvoltă în mai multe
centre, nu în unul singur, de aceea trebuie să le
acordăm o atenție specială și să susținem
acest lucru. Intenția noastră e de a face
construcțiile mai compacte. Vrem să ne
concentrăm pe dezvoltarea internă a orașului,
nu pe teritoriile din exterior”.
Link video: https://we.tl/ZrXIDSNb1O

Ing. Serghei SEVERIN, ș eful grupului
INCP „Urbanproiect”, a vorbit despre
„Prespectivele dezvoltă rii tezaurului
arhitectural național, identificate prin Planul
de amenajare a teritoriului «Rezervaț i a
cultural-naturală Orheiul Vechi»”, cu o
prezentare grafică realizată de arh. Olga
GANICENCO, arhitect-ș ef proiecte INCP
„Urbanproiect”: „În anul 2016, INCP
«Urbanproiect» a fost contractat de către
Ministerul Mediului al republicii Moldova, în
vederea realizării proiectului Planul de
amenajare a teritoriului «Rezervația culturalnaturală Orheiul Vechi», proiect finanțat de
USAID. Importanța lucrării, atât pentru
beneficiar, cât și pentru noi ca autori, constă în
faptul că obiectul cercetării date este unul din
siturile cu cea mai mare valoare naturală,
istorică și arhitecturală de pe teritoriul
Moldovei dintre Prut și Nistru”.
Link video: https://we.tl/ZVCskI1hEr,
link text: https://we.tl/b5iFVG9I0J
Dr. arh. urb. Florentina IUGAN,
Centrul de Excelenț ă ı̂ n Urbanism „Ion
Mincu”, a prezentat lucrarea „Bune practici
de planificare urbană ın
̂ municipiul Galați”:
„Municipiul Galați a demarat o politică activă
de planificare urbană în ultima decadă, odată
cu inițierea actualizării planului urbanistic
general care, ulterior, a fost însoțită de
elaborarea a numeroase studii de specialitate
privind potențialul de dezvoltare urbană la
nivel local și în context teritorial, precum și de
planuri urbanistice zonale cu reglementări
urbanistice detaliate pentru zona-cheie din
municipiu. Planul Urbanistic General al
Municipiului Galați (PUG Galați), elaborat de
Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion
Mincu» București, a fost distins cu Premiul
Bienalei Naționale de Arhitectură 2016 –
Secțiunea «Arhitectura spațiului public și
urbanismul», fiind apreciate în mod deosebit
aspectul inovator și complexitatea acestei
documentații”.
Link video: https://we.tl/ZwEEcwMDqt
link text: https://we.tl/FhvRboCLaD

Prof. dr. arh. Florin MACHEDON,
Universitatea de Arhitectură ș i Urbanism
„Ion Mincu” Bucureș ti, a vorbit despre
„Planul Urbanistic General Piatra Neamț”:
„Câteva sugestii pentru PUG Piatra Neamț: 1.
Să se rezolve traficul dificil (sufocă 50% din
circulația orașului), vechile centuri sunt
insuficiente pentru oraș ca nod de circulație; 2.
Piatra Neamț să fie baza de plecare a turiștilor
pentru excursii la mănăstiri și în munți –
trebuie localizate dotări de loisir pentru
timpul dintre excursii; 3. Creșterea bunăstării
orașului – este legată nu doar de dezvoltarea
serviciilor, ci și de cea a industriei, aceasta
trebuie amplasată în afara orașului și
dezvoltată la scară mică; 4. Valorificarea
posibilităților de recreere pe lac, natație,
pescuit; 5. Întreținerea spațiilor verzi – acum
20 de ani, Piatra Neamț era un oraș al florilor”.
Link video: https://we.tl/83zMnRMt1u
Arh. Sorin GABREA – Director General
Western Outdoor Bucureș ti, a prezentat
„Conversie urbană – studiu de caz GRIRO”:
„După 1950, într-o țară vlăguită de război și
de profunde schimbări de structură socială,
aflată sub ocupație militară sovietică, a
început o importantă perioadă de
reconstrucție națională. Capitala, dar și
celelalte mari centre urbane, au fost asaltate
de mase de oameni săraci, în căutare de locuri
de muncă. Schița de sistematizare din 1968 a
fost, probabil, documentul de planificare
urbană care a produs cele mai importante
efecte. În principiu, în jurul unui nucleu
central – orașul interbelic, delimitat cu
aproximație de inelul principal de circulație,
urmau să fie realizate mari cartiere de
locuințe, care alternau cu mari platforme
industriale. Astfel, relația cea mai importantă,
reședință - loc de muncă, urma să se realizeze
pe coroana circulară, pe circuitul cel mai
scurt, fără afectarea zonei centrale”.
Link video: https://we.tl/BU837edwH7
link text: https://we.tl/sqOoAlJC17

Conf. dr. arh. Emil Dragoș CIOLACU,
F a c u l t a t e a d e A r h i t e c t u r ă „ G . M .
Cantacuzino” de la Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” Iaș i, iniț ial trebuia să
prezinte lucrarea „Regenerare urbană manual de bune practici”, ulterior ı̂nsă a
pregă tit o altă temă despre Arhitectura Art
Nouveau, mai ales pentru că data de 10 iunie,
ziua ı̂n care a conferențiat, este ziua Art
Nouveau: „În Moldova, în general, și în Iași, în
special, arhitectura de factură Art Nouveau
este extrem de rară și cu atât mai valoroasă,
dar abundă exemplele în diverse variante de
arhitectură neoromânească. Stilul Art
Nouveau în arhitectura Iașiului se regăsește
mai ales în detalii disparate sau în interpretări
locale datorate atât tradiției, cât și depărtării
de sursa ideologică. La nivelul programelor
arhitecturale, stilul a cuprins, în egală
măsură, locuințele individuale sau cele de
raport, biserici, instituții, palate sau castele”.
Prezentarea domnului Emil Dragoș
CIOLACU a provocat mai multe reacții, dintre
care vom reda pe scurt câ teva.
Arh. Ion ANDRIU: „E o prezentare
foarte interesantă și provocatoare în sens
profesional. Nu sunt de acord cu un singur
lucru: faptul că stilul neoromânesc este o
exprimare a stilului Art Nouveau. Sunt autori
care nu acceptă această idee. Dincolo de
aceasta, este o prezentare foarte bună”.
Arh. Vlad MODÎRCĂ: „Aș vrea să fac o
paralelă cu centrul istoric al Chișinăului.
Recent în Chișinău au apărut mai multe
clădiri, la insistențele Ministerului Culturii
care are în componența sa un așa-zis Consiliu
Istoric, cel care este vinovat de apariția multor
falsuri istorice, pe care le putem numi Art
Nouveau sau Goticul Militar. S-a impus ca să se
construiască numai așa, drept care mulți
arhitecți buni din Republica Moldova au
refuzat să lucreze pentru zona istorică. Astfel,
din dictatura Ministerului Culturii, noi nu mai
luăm proiecte pentru centrul istoric. Organul
public local a pierdut controlul asupra acestui
proces”.
Link video: https://we.tl/RthxSCxEi4
Vo m c o n t i n u a r e l a t a r e a
evenimentului în numărul următor al
Buletinului Informativ.
Link foto: https://we.tl/dtarbcj2cJ

INFO 3

Expoziție de acuarelă și grafică

de Ana DONȚU & arh. Cosma DUNEL

arh. Mircea Corcodel

foto&video - L. MIHĂESCU & R. HATEA

M

arț i , 23 mai, ora 17.00, la la

Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean
Louis Calderon nr. 48, a avut loc vernisajul
expoziției de acuarelă ș i grafică a arhitectului
Mircea CORCODEL. La vernisaj au fost
prezenți alți doi arhitecți acuareliș ti: Cosma
DUNEL ș i Liviu BRANDABUR.
Cosma DUNEL a prezentat expoziția ș i
a vorbit cu multă apreciere despre autorul ei:
„Mircea CORCODEL se exprimă extraordinar
prin acuarelă, punând în valoare minunatele
fațade și perspective. Este un mare exponent al
pensulei și culorii, care și-a făcut un obicei din
a trece prin lume fără aparatul de fotografiat,
sau și cu aparatul de fotografiat, dar
folosindu-și mai mult memoria vizuală și
curiozitatea de a înțelege ceea ce desenează.
Un arhitect bun trebuie să aibă calitatea de «a
vedea», să știi să vezi, să înțelegi și să
reproduci. Mircea Corcodel știe «să vadă»... Mă
întreba odată o doamnă care este diferența
între un arhitect și un acuarelist. Diferența
este că un arhitect iese la pensie, iar un
acuarelist nu”.

Mircea CORCODEL ne-a mă rturisit:
„De când mă știu am desenat, am pictat sau
am modelat. Nu știu dacă ceea ce mă face să
desenez se numește crez artistic... În orice caz,
ceea ce mă face să mă ocup de acest univers al
artelor plastice, deși eu sunt arhitect, este
faptul că cele două domenii se înrudesc și se
completează reciproc.
A experimenta și a inova cred că este un
fel de crez artistic. Sunt experimente culturale,
sunt gesturi sau sentimente exprimate liber în
contexte diferite”.
Evenimentul a fost ın
̂ registrat video ș i
ıl̂ facem disponibil la urmă torul link:
https://we.tl/OwJUCgIeWL
Autorul a susținut ș i un master class de
acuarelă pe care ıl̂ puteți descă rca AICI, iar
imaginile foto AICI.
In continuare prezentă m textul scris
de dl arh. Cosma DUNEL.

Era o vreme... câ nd prezentarea unui
proiect era practic imposibilă ș i de
neacceptat fă ră a folosi transparenț a ș i
cromatica pe care acuarela le pune la
dispoziția arhitectului. Arhivele ne ın
̂ câ ntă
cu nenumă rate exemple ale operelor marilor
arhitecți care fă ceau dintr-o fațadă de proiect
un obiect de artă . Am fost martorii unei
demonstrații de virtuozitate a prezentă rii
perspectivei cu prilejul retrospectivei
Haralamb (Bubi) Georgescu, coleg de atelier
al lui Horia Creangă sau cu prezentarea
fațadei Bă ncii Naționale a Româ niei fă cută de
că tre Bogdan Gheorghiu.
Astă zi un randu, o perspectivă
acuarelată , chiar dacă apar, rareori, ı̂ n
prezentarea unui proiect de arhitectură , sunt
simple accidente ș i, poate, tocmai din acest
motiv, sunt remarcabile. Astă zi studentul
arhitect dispune de alte mijloace de
expunere grafică , servite pe tavă de fratele
computer, indispensabil actualmente
proiectă rii ș i prezentă rii lucră rilor de
arhitectură . Manualitatea („Laba”) nu mai
este calitatea de bază a unui bun proiectant,
poate doar ın
̂ atingerea rapidă ș i selectivă a
tastelor.
Cu atâ t mai mult, a picta ın
̂ culori de
apă , a folosi tehnica armoniză rii ș i a
nuanțării culorilor ın
̂ seamnă , astă zi, nu un
apanaj al profesiei, ci un hobby, practicat
doar de cei care sunt mâ naț i de alte
impulsuri interioare pe care unii le numesc
TALENT.

Este cazul colegului nostru arhitect
Mircea Corcodel care, pe lâ ngă succesele
recunoscute pe plan profesional, gă seș te
timp să fie ș i poet al formei ș i culorii. Aș a cum
metafora este spada poetului, transfigurarea
a r t i s t i c ă e s t e u n e a l t a d e l i c a t ă a
plasticianului.
După cum Doamna acuarelei, arhitecta
Ligia Podorean Ekströ m, ı̂ n „O istorie
povestită a culorilor de apă”, defineș te
acuarela ca „înveșnicirea clipei prin culoare”,
astfel ș i artistul ce se ascunde sub umbrela
arhitecturii ıș̂i prenotează tră iri, imagini ș i
culori pe care le exprimă plastic prin ceea ce
putem numi fă ră să greș im opere de artă .
Am avut privilejul ș i bucuria de a
pă trunde ın
̂ atelierul de creație artistică a lui
Mircea. Lucră rile ı̂ n ră mate se amestecă
printre cele ı̂ n studiu sau ı̂ n că umede.
Imaginea este copleș itoare, dar ceea ce
dezvă luie intimitatea artistului te izbeș te la
ră sfoirea carnetului de schițe. Fiecare pagină
mă rturiseș te o aventură , un contact cu viața
plantelor, a clă dirilor, a oraș elor. O aventură
schiț a tă ı̂ n detaliu, cu linie ș i culoare.
Transfigurarea artistică este ulterioară , ea
fă câ nd subiectul uneia sau mai multor lucră ri
ce vor purta semnă tura arhitectului Mircea
Corcodel.
Cosma Dunel

INFO 4

Expoziția „LĂCAȘE DE CULT”

de Ana DONȚU

arh. Ion BÂRLĂDEANU

foto&video - L. MIHĂESCU, R. HATEA & M. ȚIBULEAC

A

r h i t e c t u l c o n s t ă n ț e a n I o n

BÂRLĂDEANU, nă scut ın
̂ Delta Dună rii, dar
stabilit ın
̂ oraș ul de la malul Mă rii Negre după
absolvirea Institutului de Arhitectură „Ion
Mincu”, deș i a participat la foarte multe
expoziții colective ale arhitecților, care se
organizau la galeriile de artă aproape anual,
prima sa expoziție personală a deschis-o ın
̂
2015, la Bucureș ti, câ nd a ım
̂ plinit 80 de ani,
după care a mai expus la Constanța ın
̂ 2016.
Anul acesta a expus din nou la
B u c u r e ș t i , l a C e n t r u l d e C u l t u r ă
Arhitecturală din strada Jean Louis Calderon,
ı̂ n perioada 6-11 iunie. Expoziț i a de
acuarele, intitulată „Lăcașe de cult”, a fost
vernisată ın
̂ data de 8 iunie, ın
̂ prezentarea
altor arhitecț i acuareliș ti precum dl arh.
Liviu BRANDABUR, Emanoil MIHAILESCU,
Gheorghe LEAHU ș i Cosma DUNEL.
Arh. Liviu BRANDABUR: „Tehnica lui
Ion BÂRLĂDEANU este deosebit de complexă
și rapidă, este, de fapt, vârful tehnicii de desen.
Îl felicit pentru că este prezent a doua oară la
Centrul de Cultură Arhitecturală cu o
expoziție”.

Arh. Gheorghe LEAHU: „Noi avem o
meserie superbă, astfel încât nu putem
confunda arhitectura cu nimic din jurul
nostru. Constat că, în domeniul artelor
plastice, foarte mulți arhitecți, printre care și
cei de față, și cei care au lucrările expuse, au
găsit o completare superbă sufletească,
pentru ca, din când în când, să facă, în fața
monumentelor pe care le-au învățat la școală,
câte o acuarelă”.
Arh. Cosma DUNEL: „Am participat în
ultima vreme la o mulțime de vernisaje ale
expozițiilor de acuarelă și mi-a făcut plăcere
să aduc în fața celorlalți această preocupare
deosebită a arhitecților. Venind la expoziția
domnului BÂRLĂDEANU, am fost de-a dreptul
imoral: o mulțime de lucruri văzute cu ochiul
unui om care știe să privească și știe să
aștearnă pe hârtie, pentru că prin aceasta ne
deosebim noi de ceilalți”.
Arh. Emanoil MIHĂILESCU: „Eu vă voi
vorbi despre omul Ion BÂRLĂDEANU. Este un
om cu o structură specială: născut în
Dobrogea, comuna C.A. Rosetti, are o origine
modestă, obișnuită, dar e un om cu un suflet
uriaș, cu darul prieteniei, pe care puțini îl au,
cu iubirea de semeni, de monumente, cu
dragostea pentru biserici - toate astea se văd
în expoziția lui”.

De la dl arh. Ion BÂRLĂDEANU, află m
că este pasionat de că lă torii ș i nu pleacă de
acasă fă ră caietul de schițe ș i acuarele. Ii
place să facă schițe la fața locului ș i să le
ın
̂ nobileze prin culoare: „Acuarelele prespun
o tehnică spontană și nu îmi reușesc
întotdeauna. Nu lucrez acasă, în atelier,
deoarece nu-mi iese nimic. Așa m-am învățat
din facultate, lucrez la fața locului.
Lucrări vechi nu prea am, deși desenez
din copilărie și, ca să am acces gratuit la
cinematografe, desenam afișe pentru filme.
Cele mai dragi lucrări ale mele sunt cele în
care este reprezentată apa, Delta Dunării”.
Fiind din zona Deltei, l-a avut drept
mentor pe Constantin GĂVENEA, unul
dintre cei mai importanț i acuareliș ti din
Româ nia: „Învățătorul GĂVENEA, care mi-a
fost profesor de desen la Liceul «Spiru Haret»
din Tulcea, este, din punctul meu de vedere, cel
mai bun acuarelist din țară”, a adă ugat
arhitectul.
link video: https://we.tl/CSLQEvUZkD
link poze: https://we.tl/ZwEEcwMDqt
link lucrări: https://we.tl/Qy9skjOMU8

INFO 5
de c. arh. Lucian MIHĂESCU

foto - RĂZVAN HATEA

L

uni, 12 iunie 2017, ora 17:00, la
Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii
Arhitecților din Româ nia (U.A.R.), din str.
Jean Louis Calderon, nr. 48, sector 2,
Bucureș ti, a avut loc prezentarea că rț i i
Interferențe arhitecturale italiene în
arhitectura modernă românească, scrisă
de dr. arh. Luca Matei STOIAN, publicată de
Editura Igloo Media, cu sprijinul Ordinului
Arhitecților din Româ nia.
I n c a d r u l eve n i m e n t u l u i a fo s t
vernisată expoziția cu acelaș i titlu. Ală turi de
autor, au luat cuvâ ntul: arh. Liviu Brandabur,
reprezentantul Uniunii Arhitecț i lor din
Româ nia (U.A.R.), Academicianul Ră zvan
Theodorescu, preș edintele Secției de Arte,
Arhitectură ș i Audiovizual a Academiei
Româ ne, prof. dr. arh. Sorin Vasilescu,
p r e ș e d i n t e l e C o m i s i e i N a ț i o n a l e a
Monumentelor Istorice.
Volumul chestionează critic sursa de
inspirație creativă a arhitecților româ ni din
perioada interbelică ș i demonstrează că
vasta producț i e de opere arhitecturale
italiene a avut un rol important, cu efecte
detectabile, ı̂ n devenirea modernită ț i i
româ neș ti. Cartea are la bază o cercetare de
actualitate, bine documentată fotografic,
care se doreș te un mijloc de familiarizare
critică cu operele unora dintre cei mai
reprezentativi arhitecți româ ni ș i italieni ai
stilului modern.

Lansare de carte
dr. arh. Luca Matei STOIAN

Academician Răzvan Theodorescu:
„Luca Matei Stoian este reprezentantul unei
generații tinere de arhitecți extrem de
promițătoare, aș spune, foarte europene. Este
produsul școlii românești de arhitectură, este
elevul unuia dintre importanții profesori ai
Universității de Arhitectură, prietenul meu
prof. arh. Sorin Vasilescu.
Ceea ce a reușit arhitectul Luca Matei
Stoian este să realizeze o expoziție absolut
remarcabilă, cu o deschidere de orizonturi și
ea absolut remarcabilă în ceea ce privește
relațiile italo-române în arhitectura
interbelică. Acestea erau lucruri intuite de
unii, raționalismul italian și arhetipurile sale
în spațiul românesc, însă Luca Matei Stoian a
demonstrat impecabil legăturile între
arhitectura modernă românească și o Italie
mussoliniană, o Italie totalitară, în care însă se
făcea arhitectură de bună calitate.
Spre deosebire de lumea nazistă sau
stalinistă, lumea mussoliniană a produs
arhitectură de calitate și relațiile Italiei cu
România, mai ales, ale „Accademia di
Romania”, care a adăpostit foarte mulți
arhitecți importanți, unii dragi sufletului meu
și amintirilor mele, cum a fost Grigore Ionescu,
Horia Theodoru, Richard Bordenache sau
Ștefan Balj, oameni care au produs
arhitectură de bună calitate sau au restaurant
impecabil monumentele noastre.
În orice caz, lui Luca Matei Stoian îi
datorăm această deschidere, care nu contează
numai pentru istoria arhitecturii, ci contează
pentru întreaga istorie a culturii românești.”

Dr. arh. Luca Matei Stoian: „Ne aflăm
astăzi la Centrul de Cultură Arhitecturală al
Uniunii Arhitecților din România pentru a
prezenta, a valorifica patrimoniul românesc
de arhitectură modernă în relație cu cel de
factură italiană.
Astăzi, este prezentată o carte având la
bază o cercetare de actualitate, bine
documentată fotografic, care se dorește un
mijloc de familiarizare critică cu operele
unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți
români și italieni ai stilului modern; carte ce a
avut lansarea în luna martie a acestui an la
Institutul Cultural Român, o carte ce a avut un
impact extraordinar, în primul rând, asupra
arhitecților, dar și asupra publicului larg
interesat de arhitectura modernă din
România anilor '30.
Lucrarea contribuie la o mai bună
înțelegere a arhitecturii moderne românești
în contextul modernității europene prin
interferențele arhitecturale italo- române.
Acest eveniment reprezintă un
instrument convingător prin care arhitectura
românească modernă este ridicată la rang de
arhitectură modernă internațională și
valorificată ca o arhitectură perenă de
patrimoniu.”
In anii '20, o pleiadă de iluș tri arhitecți
româ ni, ș coliți la Roma, ın
̂ țeleg ș i asimilează
arhitectura modernă italiană ș i o integrează
ı̂ n operele lor la reı̂ n toarcerea ı̂ n ț a ră .
Asemenea lui Marcello Piacentini (una dintre
cele mai reprezentative figuri ale arhitecturii
mussoliniene, punte de legă tură ı̂ n tre
arhitecții de diverse tendințe ș i Duce), Duiliu
Marcu a fost remarcabilul arhitect al Regelui
Carol al II-lea, emanâ nd spiritul unei
monarhii prospere.

Realiză rile arhitecturale ale unor
creatori precum Grigore Ionescu, Richard
Bordenache, Nicolae Cucu ș i Nicolae Lupu, de
o calitate excepțională , formați la Roma, au
ră mas exemple de modernitate pentru
istoria arhitecturii noastre.
Creaț iile marilor arhitecț i moderni
primesc - prin acesta carte - o cheie de lectură
suplimentară ș i un argument ı̂n favoarea
aprecierii lor la justa valoare. Prin noutatea ș i
complexitatea ı̂ n ț e legerii modernită ț i i
europene, cartea aduce o perspectivă
suplimentară ı̂n valorificarea arhitecturii
româ neș ti din perioada interbelică . Lucrarea
contribuie la o mai bună ı̂ n ț e legere a
arhitecturii moderne româ neș ti ın
̂ contextul
modernită ții europene prin interferențele
arhitecturale italo-româ ne.
Luca Matei Stoian este doctor arhitect,
membru al Ordinului Arhitecț i lor din
Româ nia, artist vizual, designer, bursier
„Vasile Pâ rvan” (2012-2014) la Accademia di
Romania, Roma, Italia, unde realizează
expoziț ii internaț ionale personale ș i
colective de artă ș i arhitectură . Susț i ne
prelegeri ș i conferințe la facultă ți de design ș i
a r h i t e c t u ră d i n I t a l i a , G e r m a n i a ș i
Danemarca.
In Româ nia, ın
̂ 2013, câ ș tigă premiul
secțiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de
Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della
Civilta Italiana Colosseo Quadrato”. Bazâ nduse pe o cercetare amplă ș i bine documentată
câ ș tigă , ı̂n 2015, sesiunea de finanț are a
Ordinului Arhitecț i lor din Româ nia cu
proiectul editorial intitulat „Reflexe ale
arhitecturii moderne italiene ın
̂ arhitectura
româ nească ” ș i, ı̂ n 2016, cu proiectul
editorial „Interferențe arhitecturale italiene
ın
̂ arhitectura modernă româ nească ”.

Bănci, scaune, saltele publice în lume
de la c. arh. Lucian MIHĂESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

O MINUNE LA CARE SUNTEM MARTORI

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

S

e ın
̂ tâ mplă foarte rar să poți participa, fie ș i fă ră să
realizezi adevă rata dimensiune, la un eveniment epocal ın
̂
istoria omenirii ! Din toate datele, pe care astă zi le putem
aduna ın
̂ timp foarte scurt, asistă m, la peste 2000 de ani după
Hristos, la o reaș ezare a istoriei vii a comunită ților de pe toate
continentele, a ın
̂ tregii societă ți omeneș ti... Pentru o scurtă
analiză , ne vom referi mai mult la continentul nostru,
principalul creuzet al dezvoltă rii lumii, aș a cum a ajuns ea
pâ nă la ı̂ n ceputul mileniului III, ș i marcat de energia
civilizațională a Creș tinismului.
Lumea creș tină , ajunsă la două milenii de construcție ș i modelâ nd relațiile cu celelalte
lumi cultural-spirituale de pe toate continentele, a ın
̂ ceput să regreseze, atacată atâ t direct
(prin ră zboaie convenționale ș i neconvenționale), câ t ș i indirect – prin toate mijloacele
tehnologice de azi, prin „ră zboiul ın
̂ tru cuvâ nt”. S-a ajuns la o adevă rată implozie ın
̂ ultimele
decenii, mai ales ın
̂ vechile națiuni europene, dar ș i ın
̂ zonele cu populație tâ nă ră , cu
Creș tinism ın
̂ dezvoltare, din Asia:
Ateii ș i sataniș tii au pă truns ın
̂ cercurile de conducere din marile capitale europene;
legislația promovată ın
̂ utimul deceniu prin organismele Uniunii Europene a că pă tat accente
bizare ș i oricum neconforme stadiului ın
̂ care se află societă țile amalgamate ale vechiului
continent.
Catolicii pervertiți de marxism ș i pă gâ nism au confiscat multe dintre bisericile
congregațiilor din America latină .
In S.U.A. se desfă ș oară o luptă crâ ncenă ın
̂ tre ultimii creș tini pe baricade ș i mareea
ateist-neo-pă gâ nă (plus „fasciș tii de extremă stâ nga”, cum bine ıî denumeș te L. Oră ș el,
consilier la Washington).
In Asia ș i Africa religiile militante, bazate ın
̂ fond mai puțin pe textele sacre câ t mai
mult pe ideologii politice („ră zboiul sfâ nt”...) au colonizat cele mai numeroase națiuni ale
planetei ș i furnizează „ın
̂ proporție de massă ” milioane de martiri creș tini, doar ın
̂ ultimii
zece ani !
Necredincioș ii din conducerea rusească , mascați ın
̂ creș tini ortodocș i, duc o luptă
subterană , continuă ș i nemiloasă , asupra popoarelor dreptcredincioase din Crimeea,
Ucraina, Basarabia, Georgia ș i Armenia ! Această luptă este sprijinită , cu fonduri imposibil de
apreciat ca mă rime ș i proveniență, pe toate că ile de influențare, propagandă ș i manipulare,
ră spâ ndite ın
̂ toate limbile pă mâ ntului, printre neamurile Europei, Asiei, Americii ș i Africii –
unde rublele mascate ın
̂ dolari murdă resc suflete, biserici, partide ș i presă !!

Vechile naț iuni creș tine din Europa nu ı̂și mai pot susț ine decent industria,
agricultura, sistemele de să nă tate ș i pensii, drept care apelează la importul de mâ nă de
lucru, calificată dar ș i necalificată , prilej de miș că ri de masse fă ră Dumnezeu, dar ș i ocazii de
acțiune liberă a mafiilor transfrontaliere ın
̂ grozitoare:
-

Dinspre aceste națiuni ne vin tot mai des veș ti tot mai triste – regiuni ın
̂ tregi, aflate

departe de marile oraș e, se pustiesc de la an la an... biserici, cimitire, sate ın
̂ tregi, ferme
agricole, munți altă dată locuiți, devin ținuturi ale umbrelor ș i deznă dejdii ! Fenomenul este
flagrant ș i ın
̂ Europa de est, printre ortodocș i: ın
̂ treg estul Ucrainei (aflat ın
̂ ră zboi hibrid),
ın
̂ treg nordul Bulgariei, nordul Greciei, toată fosta Jugoslavie la interior (numai coasta
Adriaticii apare normală ...)
-

Un fenomen special se petrece cu marile mă nă stiri din Grecia, Bulgaria, Macedonia (ca

să nu vorbim despre cele catolice...), care ră mâ n fă ră tră itori (deș i pelerini mai sunt),
icoanele din fresce se acoperă de pă ianjeni ș i de uimire !
-

Italienii ıș̂i oferă disperați monumente ridicate cu râ vnă creș tină – biserici, palate, sate

ın
̂ tregi – pe gratis, oricui le poate ın
̂ treține !! (aceș ti oricine vor putea fi ın
̂ curâ nd musulmani,
chinezi, mafioți...)
-

Mai pragmatici, anglo-saxonii transformă construcț i ile creș tine ı̂ n locuinț e ,

restaurante, cluburi l.g.b.t., să li de fitness... In Marea Britanie s-au desființat doar ın
̂ ultimii
ani 400 de biserici creș tine ș i s-au construit sau amenajat 600 de moschei !!
Un mare analist american-polonez, Zbigniew Brzezinski spunea de curâ nd că : „ Un
Occident care se fragmentează , se contractă geopolitic, care intră ın
̂ recesiune spirituală , ar
putea redeș tepta vechile resentimente istorice europene...”
In acest context inter/extern, ne putem ın
̂ treba dacă nu ne-ar fi fost mai bine, nouă ,
româ nilor, sub lucrarea acelui pilon instituț ional tradiț ional care este ș i ră mâ ne
MONARHIA; aici, ın
̂ marginea Europei, tocmai ın
̂ asemenea perioade, Monarhia poate
asigura COERENȚ A Ș I COEZIUNEA națiunii !! Doar că națiunea nu se ș tie dacă mai poate
realiza corect ce i se ın
̂ tâ mplă , dacă mai poate vota ın
̂ interesul propriu, dacă se mai poate
uita ın
̂ oglindă ...

AGERPRESS
de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU
Smart City 2018
Proiectul-pilot de Smart City de la Alba Iulia este unul pentru care
noi am investit, ın
̂ primul râ nd ın
̂ resursa umană , iar de la momentul
lansă rii Ghidului specific ș i pâ nă ın
̂ prezent, am contractat 48 de proiecte
de oraș inteligent pentru conceptul Smart City din 2018, a anunțat, ın
̂ tr-o
dezbatere de specialitate, Nicolaie Moldovan, city managerul oraș ului
Alba Iulia. “Dincolo de un parteneriat public-public cu Ministerul
Comunicațiilor, care este postat și cunoscut la nivel public pe site-ul
ministerului și pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia, noi am trecut în mod concret la încheierea unor
parteneriate cu diferite companii care, după anunțul făcut de Ministerul Comunicațiilor, și-au arătat
interesul de a veni și de a cunoaște care sunt realitățile din orașul Alba Iulia, și cum pot să încadreze foarte bine
și să răspundă foarte bine nevoilor municipiului nostru, de la produse la servicii. Companiile implicate sunt fie
din zona multinaționalelor, fie a naționalelor sau Start-Up-urilor. Au fost foarte multe companii care ne-au
vizitat, ne-au cunoscut, ne-au întrebat ce probleme avem și ce nevoi și s-au întors acasă în forurile de decizie.
De la unii am primit deja deciziile de parteneriat, cu alții suntem în faza de negociere, iar alții probabil că se
mai gândesc. Mai sunt și companii care nu au considerat că e oportun să ne facă vreo ofertă”, a menționat
Moldovan.
Acesta a precizat că de la aproximativ un an de zile de la anunțul fostului ministru al Comunicațiilor,
Marius Bostan, au fost contractate 48 de proiecte de oraș inteligent. “Acestea sunt parte a unor protocoale de
colaborare aprobate de către Consiliul Local și de către forurile decizionale ale unor companii multinaționale,
naționale sau Start-Up-uri”, a spus Moldovan. Potrivit oficialului, proiectele contractate au fost organizate
pe 10 verticale de interes, ce se regă sesc ș i ın
̂ recomandă rile Uniunii Europene. “Noi le-am organizat
(proiectele, n.r.) ca și gândire și din punct de vedere al colaborării și cooperării respectând cele 10 verticale pe
care probabil le cunoașteți cu toții și pe care le regăsim în recomandările Uniunii Europene în parteneriatul
pentru inovare în comunități și orașe inteligente. Sunt 10 verticale pe care noi am acumulat o serie de
colaborări cu firme în domeniul mobilității urbane sustenabile, în domeniul sănătății, educației, turismului,
siguranței publice, administrației, smart business, energie verde și fondul locativ”, a adă ugat city managerul
oraș ului Alba Iulia.

Printre companiile care sunt în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia se află Orange
România, Microsoft, Siemens, Philips, Telekom România, Cloud Soft, Solar Eco sau Fast Order. “Câteva
dintre companiile care sunt în colaborare cu noi, începând de anul trecut și, în special, de la începutul acestui
an până la zi sunt: Orange România — cu 14 proiecte semnate pentru Alba Iulia, dintre care două mai sunt de
finalizat, Microsoft, Siemens — un business case pe Alba Iulia finalizat și care, în data de 4 iulie va fi făcut
public la Londra, într-un eveniment al Diviziei de planificare strategică a companiei; vorbim despre un
business case similar cu cele din Londra, Bruxelles, Aberdeeen și Istanbul, Schreder — pentru iluminat public
inteligent, Philips — ofertă concretă în faza de implementare, 10 firme din IT Cluster de la Cluj cu 20 de
proiecte asociate, Flash Lighting — pentru zona de iluminat public, ZTE, APERO (Asociația Procesatorilor de
Plăți Electronice), Telekom România, cu ofertă pe care încă o așteptăm. De asemenea, sunt o serie întreagă de
companii care nu au o certă recognoscibilitate națională, dar produsele colaborării convenite cu acestea le
prețuim la fel de mult și acre acoperă domenii în care nu există absolut nicio ofertă, niciun operator. Vorbim
despre companii ca Hypermedia, Arxia, Parking Plus, Cloud Soft, Solar Eco sau Fast Order — acesta din urmă
un Start-Up local”, a explicat City Managerul orașului Alba Iulia.
Pe de altă parte, Nicolaie Moldovan a subliniat că un prim pas făcut în derularea implementării de
soluții și proiecte inteligente s-a concretizat în investiția în resursa umană. “Cert este că primul proiect pe
care noi, ca administrație, l-am considerat că e util a fost să creăm în interiorul administrației locale o echipă
de oameni care să se ocupe de relația cu companiile interesate să ne oferteze în proiectul-pilot de oraș
inteligent. Mă bucur că, astăzi, o primărie de dimensiuni medii cum este cea a Municipiului Alba Iulia are
capacitatea să pună în fața companiilor care vin la noi o echipă dinamică formată din opt persoane care se
ocupă în cea mai mare parte a timpului de colaborarea cu firmele incluse în proiectul de smart city. Noi
credem că prima investiție și cea mai importantă este cea în care noi trebuie să înțelegem, oamenii care
lucrăm în administrație, despre ce este vorba, dincolo de concepte, de manuale, strategii sau ghiduri. Prima
noastră decizie a fost, așadar, să investim în oameni și să-i punem la dispoziția acestui proiect”, a afirmat
Moldovan. Reprezentanți ai orașelor și municipiilor din România alături de furnizori de soluții și aplicații
de tip smart au fost prezenți, pe 30 mai, la București, la dezbaterea națională “Smart City 2017 – 2020”.

Satul Piscu, din comuna ilfoveană Ciolpani, a fost desemnat Satul Cultural al României în 2017
Pe 28 mai, AFSR – Asociația Cele mai frumoase sate din Romania a organizat împreună cu Muzeul
Satului Dimitrie Gusti din București, competiția-program SATELE CULTURALE ALE ROMANIEI, ediția a IVa. Acest program cultural lansat in 2014 sub patronajul Ambasadei Franței in România și a Delegației
Valonia – Bruxelles are drept obiectiv promovarea patrimoniul cultural și turistic ale satelor românești. 41
de comune din România au depus un dosar pentru obtinerea titlului de SAT CULTURAL, dar 13 comune au
fost invitate să susțină candidatura (pachetul cultural, minim 5 evenimente) în fața juriului de specialitate.
In urma evaluarii și jurizării, în finala, au fost desemnate SATELE CULTURALE ALE ROMÂNIEI 2017:
1. Piscu (comuna Cioplani), județul Ilfov – reprezentat de Asociația Piscu Nostru (Adriana și Virgil
Scripcariu) – 1151 puncte
2. Vorona, județul Botoșani, reprezentat de Primar Ștefan Aurel – 1101 puncte
2. Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, reprezentat de Primar Sófalvi S. Sándor Szabolcs – 1075 de puncte
2. Bonțida, județul Cluj, reprezentat de Primar Cărhaţ Aurel Emil – 1075 puncte
3. Miroslava, județul Iași, reprezentat de Consilier Ștefan Susai – 1057 puncte
4. Săvârșin, județul Arad, reprezentat de Primar Vodicean Ioan – 1047 puncte
5. Tulgheș, județul Hargita, reprezentat Primar Vancu Marcel – 1035 puncte
6. Deda, județul Mureș, reprezentat de Primar Cadar Lucreția – 1023 puncte
7. Tarcău, județul Neamț, reprezentat de Primar Găină Ioan – 940 puncte
8. Lujerdiu (Cornești), județul Cluj, reprezentat de Primar Dorel Julean -897 puncte
9. Băcia, județul Hunedoara, reprezentat de Primar Alba Florin – 782 puncte
10. Dragomirești, județul Dâmbovita, reprezentat de Primar Vlădescu Dragoș – 782 puncte
La secțiunea COMORILE ROMÂNIEI, au fost acordate premiile:
1. Comuna Vălișoara, județul Hunedoara, reprezentată de Primar Mircea Rovinar – pentru renovarea și
promovarea patrimoniului religios (bisericile satului)
2. Comuna Doicești, județul Dâmbovița, reprezentată de Primar Ismail Mircea
3. Taraful Comunei Vorona, județul Botoșani
4. Ansamblul Comunei Deda, județul Mureș
5. Meșterul popular – Gheorghe Țugui, comuna Vorona, județul Botoșani
6. Meșteter popular – Lăcrămioara Pop, comuna Tulgheș, județul Harghita
7. Ansamblul comunei Tarcău, județul Neamț
8. Pensiunea model Lujerdiu, Cornesti, jud Cluj
Comunele au realizat o expozitie intitulata COMORILE ROMÂNIEI, amenajând standuri de
prezentare ale comorilor culturale din localitățile lor.

ADDENDA – iata cine este în spatele acestui succes din zona rurala pre-bucureșteană:
Şcoala Primară Agatonia este cel mai temerar proiect al Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior.
Suntem un ONG înfiinţat de o familie de artişti la Piscu (fam. Scripcariu), un fost sat de olari, din apropierea
Bucureştiului. Din anul 2006 desfăşurăm proiecte de promovare a patrimoniului cultural local şi
românesc, în general, adresat în special copiilor dar şi adulţilor. Ce s-a realizat până în prezent se poate
vedea la www.piscu.ro <http://www.piscu.ro/> . Şcoala Primară Agatonia se vrea o şcoală, în sensul mai
larg al cuvântului, un loc în care ne propunem să formăm un tip de sensibilitate şi o preocupare pentru ceea
ce cultura autentică poate oferi: frumos, valoros, plin de înţeles şi folos sufletesc.
Suntem o şcoală mică, aşa cum erau odinioară şcolile de sat. Aici sunt instruiţi, în sistem clasic, copii
din satul Piscu dar şi din sate învecinate. Este o instituţie de învăţământ privat, autorizată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din toamna anului 2011. Prima noastră generaţie a absolvit în
anul 2015. Deviza noastră este „Patrimoniul pentru copii”. Este locul în care ne-am propus ca pe lângă
cunoştinţele obişnuite ciclului primar, să cultivăm în mod constant preocuparea pentru patrimoniul
cultural. Considerăm că acest domeniu de cunoaştere este cum nu se poate mai potrivit pentru o predare
integrată şi interdisciplinară. Ne constituim astfel într-un laborator de lucru, ale cărui experienţe dorim să
le împărtăşim cât mai larg.
În primii 3 ani de funcţionare şcoala a fost susţinută exclusiv de Asociaţia fondatoare. Începând cu
anul 2014, am introdus o contribuţie lunară de 650 lei, care se plăteşte însă diferenţiat, în funcţie de
posibilităţile materiale ale fiecărei familii. Şcoala Primară Agatonia, doreşte să contribuie la creşterea
spirituală a unor generaţii, ataşate de valorile culturale autentice, în primul rând cele româneşti. Vor fi
sperăm acele generaţii care vor şti să se hrănească sufleteşte din moştenirea preţioasă a înaintaşilor şi o
vor cultiva pentru cei ce le vor urma.

Referendum valid în oraşul Băneasa pentru revenirea la statutul administrativ de comună
Prefectura Constanţa a anunţat că a fost validat referendumul local organizat duminică, pentru
consultarea locuitorilor oraşului Băneasa în problema păstrării statutului administrativ urban sau a
revenirii la organizarea administrativă de comună, majoritatea votanţilor optând pentru ca localitatea lor
să fie una rurală. Prefectul Adrian Nicolaescu a declarat că, din datele comunicate de primarul Paul Coliş, în
urma numărătorii oficiale, 1.528 de cetăţeni cu drept de vot din totalul alegătorilor, reprezentând 35,54%,
au răspuns Da la întrebarea privind revenirea la statutul de comună rurală, la urne prezentându-se 1.699
de cetăţeni cu drept de vot (39%). Pentru menţinerea statutului urban al localităţii s-au pronunţat 142
alegători, iar 29 de buletine de vot au fost declarate nule. Pentru cele patru secţii de votare din oraşul
Băneasa au fost tipărite 4.321 de buletine de vot reprezentând 110% din numărul persoanelor cu drept de
vot din localitate.

Șerban Țigănaș (OAR): În România s-a făcut renovare superficială,
orientată doar către eficiența energetică
În România nu există o cultură a construirii consolidată, a declarat președintele Ordinului
Arhitecților din România, Șerban Țigănaș. “Nu există o cultură a construirii consolidată în România, care să
ne conducă la a ști ce trebuie să ne dorim și cum să obținem ceea ce ne dorim. În al doilea rând, Bucureștiul are
o situație aparte — (…) există foarte multă activitate în domeniul construcțiilor și interese foarte mari și
atunci apare acest efect, hai să spunem, al unei economii care duduie și e foarte puternică și căreia trebuie să îi
contrapui un foarte bun administrator sau gestionar al interesului public, pentru că orice se construiește
trebuie să satisfacă investitorul, orașul și nu numai pe termen scurt 'construiește, vinde și fugi', ci 'construiește
sustenabil, durabil, pentru generații'”, a explicat Țigănaș.
El spune că nu a văzut “suficiente administrații care să știe să joace acest rol coerent, pertinent, cu
succes, să folosească energiile economice care există, oportunitățile și să nu cedeze la presiunile și ambițiile
uneori disproporționate, exagerate ale celor care investesc și țintesc profituri uriașe”.
Cât privește blocurile ridicate pe vremea comunismului, președintele OAR subliniază că soluția în
cazul lor este renovarea “profundă”, care nu înseamnă doar tratarea anvelopei cu material termoizolant și
cu o fațadă într-o culoare proaspătă. “Din păcate, în România nu s-a făcut renovare profundă, s-a făcut
renovare superficială, renovare orientată doar către eficiența energetică. Mult prea puțin! Există instalații,
există calitatea aerului, există hidroizolații, există toate componentele care nu au fost revizuite la aceste
construcții”, a declarat Țigănaș.
Prezent la conferința “Arhitectul, formator de opinie în societate”, deputatul Varujan Pambuccian a
subliniat că menirea arhitecților este să schimbe comunitățile în care trăiesc. “Sunt de 20 de ani în politică.
Singurul lucru de care le este frică cu adevărat oamenilor ăstora sunt numerele mari. Dacă reușiți să
mobilizați numere mari în jurul unor proiecte, veți reuși să le faceți, veți reuși să le duceți înainte și veți reuși
un lucru pe care poate nu vi l-ați propus, dar pe care merită să îl faceți. Să schimbi o comunitate este un lucru
absolut extraordinar. Încercați, pentru că asta este menirea dumneavoastră — să schimbați comunitățile în
care trăiți”, le-a spus Pambuccian arhitecților.

3 milioane de locuinte din Romania au nevoie urgenta de reparatii sau lucrari de renovare
In Romania exista aproximativ 3 milioane de apartamente construite inainte de 1989, fapt care ne-a
adus in fruntea tarilor cu cel mai vechi stoc de locuinte din Uniunea Europeana. Acest lucru ascunde si o
problema presanta: majoritatea cladirilor de locuinte au nevoie urgenta de reparatii sau lucrari de
renovare.
Cum gestioneaza romanii situatia?
- 41% dintre romani trebuie sa faca economii pentru a-si renova locuinta
- Doar 29% dintre romani pot miza pe venituri pentru lucrarile de renovare
- 84% dintre cetateni au mentionat cel putin o problema cu locuinta
- 91% au cumparat cel putin un produs necesar pentru reparatii: vopsea, silicon, obiecte sanitare, gresie,
faianta, ciment etc.
Primăria Baia Mare a lansat proiectul privind aprobarea
strategiei de dezvoltare urbană pentru 2020-2030
Primăria municipiului Baia Mare a lansat, pe 15 iunie, proiectul privind aprobarea "Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare", pentru intervalul de prognoză 2020 - 2030, document de
programare strategică a intervenţiilor publice şi private în municipiu şi în zona metropolitană Baia Mare,
menţionează un raport public al municipalităţii.
Proiectul avansat de Primăria municipiului Baia Mare prevede "realizarea strategiei integrate de
dezvoltare urbană pentru următorul orizont de planificare strategic (...) în identificarea şi fundamentarea
direcţiei optime de evoluţie a municipiului Baia Mare, în contextual socio-economic actual, ca pol de
dezvoltare în Regiunea de Nord-Vest şi ca oraş-reşedinţă al judeţului Maramureş". Documentaţia întocmită
cuprinde toate elementele de indentificare, planificate pe o plajă de timp de zece ani de zile, proiectul
putând fi consultat de cetăţeni pe site-ul instituţiei, iar la o viitoare şedinţă a CL Baia Mare va fi prezentat
consilierilor de primarul Cătălin Cherecheş.
De asemenea, cetăţenii care consultă documentul pe site-ul municipalităţii pot transmite, în termen
de zece zile de la data anunţării, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul
proiectului. Proiectul prevede printre altele, dezvoltarea zonei metropolitane şi înfiinţarea a cel puţin două
parcuri industriale pe locul vechilor situri din oraş, acesta fiind un concept mai vechi al administraţiei
locale. După aprobarea proiectului în CL, toate componentele acestuia şi îndeplinirea sarcinilor vor fi
atribuite celor 11 instituţii aflate în subordinea municipalităţii.
Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, s-a exprimat public, în mai multe rânduri, că
oraşul deţine resurse prea puţin exploatate, printre care se află terenuri ale unor foste situri din industria
locală care ar putea fi adaptate pentru funcţionarea unor parcuri industriale sau alte utilităţi.

SFÂRȘIT
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

