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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Concurs	de	proiecte
City	Business	Centre	Timișoara

 City Bussiness Centre, cel mai modern ansamblu de birouri din Timișoara, deținut și administrat 

de NEPI, liderul investițiilor imobiliare din România, lansează, până la data de 5 septembrie 2017, o 
competiție națională de proiecte pentru reamenajarea spațiilor de recepție ale clădirilor A și B din cadrul 
complexului de birouri. Marele premiu constă în 7.000 de euro, implementarea proiectului, precum și o 
poziție deschisă în cadrul biroului de arhitectură Andreescu & Gaivoronschi. City Business Centre caută 
cea mai creativă soluție pentru cele două spații, în concordanță cu standardele de design care fac din 
complexul de birouri inima comunității de afaceri din Timișoara.

 Concursul de arhitectură și design „Ideile bune nu stau pe hârtie” se adresează tuturor studenților și 
emergenților din domeniul arhitecturii și al designului din România, care vor ca ideile lor să prindă viață în cadrul 
celui mai modern ansamblu de birouri din Timișoara. În cadrul competiției naționale, tinerii creativi sunt invitați să 
propună, până pe 5 septembrie, cele mai inovatoare idei pentru reamenajarea spațiilor de recepție pentru două 
dintre cele cinci clădiri de birouri. Participanții pot afla toate detaliile accesând pagina de concurs: 
http://www.business-centre.ro/concurs-arhitectura.html.

 Centrul de business își propune astfel să împrospăteze imaginea celor două holuri, pentru a completa 
armonios design-ul modern al complexului și pentru a îmbogăți atmosfera întregului spațiu.

 Marele premiu constă în 7.000 de euro, un post deschis în cadrul companiei Andreescu & Gaivoronschi, 
biroul de arhitectură care a dezvoltat conceptul City Business Centre, și implementarea ideii propuse, tinerii 
profesioniști având astfel posibilitatea de a-și îmbogăți portofoliul. În perioada 5 – 15 septembrie 2017, juriul 
concursului va face o selecție preliminară a finaliștilor, urmând ca marele câștigător să fie anunțat pe data de 18 
septembrie 2017. Lucrările pentru amenajarea spațiilor vor începe după această dată, pe baza proiectelor 
câștigătoare.

 Înscriere

 Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să trimită propunerea de proiect până la data de 5 septembrie 
2017, însoțită de o scrisoare de intenție în care să detalieze motivele pentru care aceștia cred că sunt potriviți pentru 
proiectul City Business Centre și cum pot să îi dea valoare prin experiența pe care o dețin, CV-ul alături de 
portofoliul de lucrări și propunerile de design pentru recepțiile clădirilor A și B din complexul City Business 
Centre. Dosarul de înscriere trebuie trimis printr-un link de transfer la adresa de email la concurs@business-
centre.ro. 

 Propunerea de design va trebui să conțină sugestii de materiale noi pentru pereții interiori și ai portalului 
(portalelor) de acces, pentru un nou pupitru de recepție (pult) și pentru mobilierul zonei de așteptare, adecvat 
pentru holul de primire al unui imobil de birouri de clasa A. Participanții vor trebui să reevalueze iluminarea 
artificială a interiorului, păstrând ceea ce este practic și adăugând elemente ce pot îmbogăți atmosfera interioară, 
alături de signalistică, în armonie cu întreaga propunere. Mai mult, proiectele propuse trebuie să integreze 
dispozitive sau soluții tehnologice care să ofere funcționalități suplimentare companiilor din City Business 
Centre.

 Juriul competiției

Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din profesioniști în design și arhitectură, reprezentanți ai City Business 
Centre și ai companiilor din complexul de birouri: Sorin Ciurariu - Arhitectul șef al orașului Timișoara, Vlad 
Gaivoronschi - Arhitectul complexului City Business Centre, Claudia Icobescu – Building Administrator și 
reprezentanții a două companii găzduite de City Business Centre, Werner Hauer – Manager Huawei și Viorel Loth 
– Financial Officer, Toluna.

 „Am ales City Business Centre Timișoara pentru compania noastră pentru că am găsit aici un spațiu de 
lucru care, dincolo de capacitățile funcționale și serviciile de top, asigură o atmosferă optimă pentru încurajarea 
creativității și productivității celor care îi trec pragul zilnic. Acest proiect de design reconfirmă permanenta grijă 
pentru detalii pe care dezvoltatorii City Business Centre o au în menținerea birourilor la cele mai înalte standarde. 
Mă bucur să fac parte din juriul acestei competiții și sunt nerăbdător să văd cum se vor transforma cele două 
spații.”,declară, Viorel Loth – Financial Officer, Toluna.

-------------------------------------------

http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage1.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=603e52ae03&e=c7b611dfff
mailto:concurs@business-centre.ro
mailto:concurs@business-centre.ro


-------------------------------------------

Despre City Business Centre

City Business Centre are oferă mai mult decât un simplu spațiu de birouri. Apariția complexului de birouri City 
Business Centre a plasat oferta de spații pentru birouri la un nivel similar standardelor regiunii Central Est 
Europene. Cele cinci clădiri de clasă A din cadrul complexului propun un decor superior companiilor care își 
doresc un mediu de lucru modern, fiind gândite pentru a le facilita profitabilitatea și pentru a le oferi un nivel 
ridicat de confort. Complexul City Business Centre Timișoara pune la dispoziția oamenilor de afaceri 43.000 mp 
de spații de birouri și o gamă extinsă de facilități, printre 
care un restaurant panoramic și o cantină, parcare 
subterană pe două niveluri, servicii bancare și de 
asigurări, clinică medicală și stomatologică, precum și o 
zonă verde generoasă ce îmbină elemente cu valoare 
istorică. 

Andreea Lupu 

PR ManagerMcCann PRA Weber Shandwick 
affiliated company

18 Jules Michelet St., District 1, Bucharest

Mobile: (+40) 737.554.104

email: andreea_lupu@mccannpr.ro

web:  www.mccannpr.ro

mailto:andreea_lupu@mccannpr.ro
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=0e003bb5eb&e=c7b611dfff
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tehnoredactare:	Ana	DONȚU

ZILELE	CULTURII	URBANE
la	"Uzina	de	apă"-	Suceava	



 Prezentul proiect se dorește a fi o continuare a 
proiectelor culturale desfășurate în anii 2012 – 2016, în 
jurul datei de 12 august, data la care se aniverseaza darea 
în folosință, in 12 august 1912, a Uzinei de apă - actualul 
Centru de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj, sub 
genericul :

„ZILELE CULTURII URBANE la Uzina de apă – 
Suceava

· ediție inaugurală la aniversarea a 100 de ani de 
la darea în folosință a fostei Uzine de apă din 
Suceava”-2012 

· ediția a II-a cu tema : “REGENERAREA 
PATRIMONIULUI RECENT”-2013 

· ediția a III-a cu tema : “PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI ARHITECTURAL 
NECLASAT”-2014 

· ediția a IV-a cu tema : PATRIMONIUL 
ARHITECTURAL ROMANESC DIN AFARA 
GRANITELOR TARII”-2015 

· ediția a V-a cu tema : PATRIMONIUL 
CONSTRUIT INTRE AUTORUL ANONIM SI 
PERSONALITATILE MAJORE – 2016

 Considerăm ca prin aceste proiecte culturale, 
realizate intr-un spatiu cu valoare arhitecturala 
recunoscuta, ( Uzina de apa a obtinut, printre alte 
distinctii, premiul Bienalei Nationale de Arhitectura- 
editia 2014, la sectiunea arhitectura patrimoniului 
cultural ) se consacra vocatia pentru patrimoniu a Uzinei 
de apa si a evenimentului principal anual „ZILELE 
CULTURII URBANE “.

 Ediția a VI-a, din 2017, avand ca tema : 
PATRIMONIUL ARHITECTURAL INTRE 
GENERAȚII isi propune sa puna in discutie problema 
transferului patrimoniului architectural între generații, 
crearea și transformarea lui, perceperea și valorizarea 
acestuia în timp, evoluția (dinamica) limbajului 
arhitectural specific.

 Tema de anul acesta a fost inspirata de 
insemnarile, sub forma de replici in dialog, a doi 
participanti de la editia din 2015:

· “PATRIMONIUL NU ESTE DESPRE 
TRECUT CI DESPRE PREZENT”

la care un alt participant a adaugat :

· “DAR MAI ALES DESPRE VIITOR” ( Z.A.)

si dialogul continua :

· ”…culoarea s-a pierdut dar si anii au trecut… “ 

· “…culoarea nu se pierde , vederea slabeste… “ 
(Z.A.)

 Este adevarat culoarea, interpretata ca valoare, 
nu se pierde dar depinde de vederea oamenilor, de cum 
este ea perceputa.

 De fapt, aceasta este adevarata tema pe care ne-o 
propunem :

 Dependenta patrimoniului de perceptia 
g e n e r a t i i l o r . . . PAT R I M O N I U L  I N T R E  
GENERATII....patrimoniul intre generatiile care il 
produc, care il utilizeaza , il repara sau il transforma si il 
transmit mai departe…

  Ilustrăm semnalul cu poze  
 de la ediția precedentă. 



 Cuvantul patrimoniu isi are radacina 

etimologica in limba latina in cuvantul patrimonium, 

care desemna bunurile, averea mostenita de la parinti ( 

pater =tatasi moneo,monere,monui,monitum = a 

aminti,a sfatui putand fi tradus sau interpretat si cu 

sensul de amintire, “sfat” de la parinti, nu doar 

mostenire strict materiala )

 Am putea folosi ca motto al manifestarii pentru a 

iesi din domeniul strict arhitectural, si ceea ce spunea 

Albert Einstein :

 "... distinctia dintre trecut, prezent si viitor 

este o iluzie a perceptiei umane...“

 Dincolo de preocuparea constanta pentru 

salvarea patrimoniului editia de anul acest doreste sa 

evidentieze si surprinzatoarele aspecte actuale ale 

fenomenului de intelegere si asimilare a patrimoniului 

arhitectural in general ( clasat si neclasat ) , direct 

material prin restaurare si integrare sau prin interpretare 

in forme arhitecturale contemporane. Ea aduce in prim 

plan problematica continuitatii / discontinuitatii in 

preluarea si transferul patrimoniului intre generatii.

 Ediția din acest an va pune accentul pe raportul 

cu noua generație de arhitecți, educarea acestora în 

spiritul înțelegerii problemelor puse de patrimoniu, 

noua generație fiind în același timp viitorul beneficiar și 

utilizator al mediului construit complex obținut .

 Trebuie sa intelegem ca intr-un anume sens, nu 

suntem contemporani cu copiii nostri. 

 Generatia noua, pe care o putem numi : 

“generatia postdecembrista”... ”generatia 2.0”... 

“generatia 2000 PLUS” sau “generatia # hashtag” este 

foarte diferita. Ea trebuie implicata si lasata sa se 

exprime. Arhitectii tineri trebuie ascultati dar, la fel de 

important, ar trebui sa se asculte pe ei insisi.

 E o tema acuta, ce trebuie tratata cu maxima 

responsabilitate, pentru ca in acest gen de manifestari nu 

se face doar o analiza, ci mai important, pot fi distinse 

niste directii.



 Vom incerca sa raspundem prin prezentarile din conferinta si expozitie si prin dezbateri la intrebari si 

probleme legate de raportul PATRIMONIU / GENERATIE, intelese si ca ipoteze de lucru, cum ar fi si urmatoarele 

intrebari mai mult sau mai putin provocatoare :

· este patrimoniul o tema a conflictului intre generatii sau este chiar sansa continuitatii ? 

· fiecare generatie isi creaza si recreaza lumea, pastrand sau mai exact reintegrand patrimoniul in viata 

proprie ?.... este restaurarea o falsa problema si vorbim de fapt de o interpretare a unei situatii date 

conform conceptiilor contemporane, folosindu-ne mai mult sau mai putin de substanta originala ...? 

...s-a ajuns deja la „restaurarea restaurarii”...? 

· ideea protectiei patrimoniului fiind o ideea recenta raportata la timpul istoric, se indreapta aceasta, 

dupa formele ”stiintifice” uneori prea rigide pe care le-a luat , spre modalitati firesti de integrare, 

regenerare si remodelare in formulari arhitecturale si urbanistice pe care le impune modul de viata 

contemporan ? 

· interpretarea creativa este o forma de salvare a patrimoniului sau o forma de manifestare a 

creativitatii generatiei mostenitoare ?.... reprezinta arhitectura de interpretare a traditiei ( 

functionalismul liric al lui Kenzo Tange sau Nicolae Porumbescu sau restaurarile creative ale Ioanei 

Grigorescu ) o forma de asimilare si continuitate a patrimoniului arhitectural ce inlocuieste partial 

sau total „mumificarea” continua a artefactelor originale limitata pana la urma de rezistenta lor fizica 

,materiala...? 

· este protectia patrimoniul clasat si chiar neclasat o adulare de idoli, un fetisism ?... patrimonizarea 

excesiva , „muzeificarea oraselor „ impiedica dezvoltarea noii generatii ? ....existenta „oraselor 

muzeu” este o cerinta a lui homo turisticus care s-ar putea sa aiba o existenta limitata, sa dispara sau 

sa se transforme tot asa de repede precum a aparut....? 

· refunctionalizarea unei cladiri vechi (moara de vant devenita locuinta, uzina devenita centru cultural 

etc...) poate fi interpretata ca o „ schizofrenie” sau ca o forma de personalitate multipla numita in 

termeni medicali si „ tulburare de identitate disociata” ?... sau valoarea locuirii in astfel de spatii 

refunctionalizate, care pun in scena istoria si memoria locului, este data de faptul ca sunt spatii in care 

se traieste si se locuieste „ in poveste” ..? 

· amplasarea unei locuinte, club de noapte sau restaurant intr-o biserica valorificandu-se doar 

pontentialul spatial si uitand de semnificatia si valoarea anterioara a acesteia este o desacralizare sau 

poate fi interpretata si ca o forma de „posedare demonica”...? 

· viteza cu care s-au produs mutilarile asupra limbajului arhitectural traditional si a coerentei peisajului 

construit in Maramures si nu numai, dupa anii 90, cand banii noii generatii de emigranti s-au intors ca 

un bumerang asupra satelor parintilor celor plecati, nu a permis decat reactii de constatare amara , 

gen „Mandrie si beton” , remarcabile dar insuficiente... Cum poate fi depasita o astfel de criza de 

trecere intre generatii si cum gestioneaza arhitectul astfel de situatii...? 

· dupa pierderile catastrofale de patrimoniu din al doilea razboi mondial s-au reconstruit cateva din 

cartierele distruse...dupa distrugerea Turnurilor gemene din New York s-a dat o interpretare artistica a 

golului ca in pictura chineza ... Procedeele de interpretare imaginativa de tipul artei sunt suficiente 

pentru a satisface nevoia de regasire a radacinilor si a trecutului.....?..sau generatia 2000 PLUS se va 

multumi cu o biblioteca de holograme...? 

· generatia activa a specialistilor se pare ca militeaza pentru pastrarea si valorificarea patrimoniului si 

este foarte atenta la forma in care decide sa-l lase mai departe ... si-a facut noua generatie o tema 

constanta din #PATRIMONIU... ? 

·    Patrimoniul este esenta creativitatii generatiilor anterioare, dinamica evolutiei mijloacelor de expresie 

,rafinata si selectata catre sensul si semnificatia esentiala transferandu-se in patrimoniu ...Este 

misiunea noilor generatii ca acesta sa nu devina „un cavou al spiritualitatii” ...? 

· In cadrul spatiului Uzinei de apa se vor prezenta in paralel doua expozitii tematice : 

· PATRIMONIUL ARHITECTURAL ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR



 Vor fi prezentate lucrări reprezentative pentru ideea de valorificare prin aducerea în contemporan a unui 
patrimoniu aflat în dificultate, regenerarea acestuia și asigurarea unei vieți viitoare.Expozitia va fi realizata 
printr-o selecție de lucrări sugestive pentru tematica propusa (exemple din Suceava – Uzina de apa, Muzeul 
de istorie, Laboratoarele Muzeului Bucovinei, Cinema „Modern”, „Casa prieteniei”... sau din tara- Fabrica de 
pensule Cluj, Palatului Culturii din Blaj, turnul pompierilor din Cluj, beraria H Bucuresti s.a. ,exemple de 
„restaurarea restaurării” de la Manastirea Dragomirna ... s.a. exemple selectate din arhitectura romaneasca, 
europeana si mondiala) care va fi conceputa ca o ilustrare a dezbaterilor si prezentarilor din conferinta 
tematica.

 EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ – „ PATRIMONIAL - MATRIMONIAL”

 Marian și Victoria Zidaru

 O secventa distincta va fi data in cadrul manifestarii de expozitia si conferinta despre “arta comparata” 
a artistilor Marin si Victoria Zidaru (curent bine reprezentat de artisti provenind din zona de nord a tarii ( Paul 
Gherasim , Marin Gherasim, Ilie Boca, Ion Arbore, Virgil Parghel, Mihai Buculei s.a. ) in care,in mod explicit, 
traditia este interpretata cu mijloacele artei contemporane fiind in acest fel continuata , interpretata si in esenta, 
traita in prezent .Comparatia limbajului arhitectural cu posibilitatile de exprimare ale artei va fi relevanta 
pentru intelegerea acestui raport continuu intre trecut , prezent si viitor . Arhitectii vor putea sa-si verifice 
capacitatea de a avea un dialog in acest limbaj.

 Aducerea in cadrul manifestarii a unei expozitii de arta vrea sa provoace dezbaterea –dialog asupra 
modalitatilor de valorificare a unui patrimoniu reprezentativ de factura spatiala, a limbajului specific celor 
doua arte ( sculptura si arhitectura) a potentarii reciproce, sa prezinte un limbaj extrem de „reinstaurare” 
creativa a unui patrimoniu spiritual, in ultima instanta comun celor doua arte ale spatiului.

 Tema propusa “PATRIMONIUL ARHITECTURAL ÎNTRE GENERAȚII” va fi dezbatuta si intr-o 
conferinta

 Prin selecția expunerilor din cadrul conferinței se urmărește abordarea temei sub aspectele ei teoretice 
cât și practice. La conferință vor fi invitați specialiști dar și doctoranzi /studenți în cicluri superioare cu 
preocupări în tematica propusă.

 Conferinta va fi structurata in trei parti (sesiuni ) in care se vor defini si analiza distinct, in spiritul 
temei propuse, notiunile de patrimoniu arhitectural (1), generatie (2) si raporturile dintre ele(3).

 Abordarile vor evidentia problematica specifica arhitecturii dar si raporturile complementare 
edificatoare cum ar fi cele de ordin sociologic.

 Referintele vor fi extinse si la Spatiul Republicii Moldova si regiunii Cernauti din Ucraina, zone cu 
care impartasim fenomene similare de criza identitara si culturala. Invitarea colegilor specialisti din Euro-
regiunea de Nord-Est la Zilele Culturii Urbane de la “Uzina de apa” a devenit deja o traditie. 

 Conferinta va fi urmata de o dezbatere a temei in cadrul unei “mese rotunde” impreuna cu invitatii.

 Consideratii generale asupra proiectului cultural propus :

 Proiectul se adresează în principal arhitecților din filiala teritorială Nord-est a OAR si ai filialei 
Suceava-Botosani a UAR, cu o focalizare pe noua generatie de arhitecti.

 De asemenea se adresează locuitorilor, administrațiilor locale și județene din județele Suceava și 
Botoșani. Aceștia din urma vor fi informați despre proiect și obiectivul acestuia prin intermediul mass-media 
dar și prin dezbaterile care vor fi organizate cu aceasta ocazie.

 Materialele promoționale și rezultatele proiectului vor fi prezentate în așa fel încât să aibă un impact 
cât mai mare la nivel local si prin stimularea aprecierii și a interesului publicului larg pentru arhitectura.

 Se are in vedere si sensibilizarea detinatorilor de patrimoniu aflat în dificultate a cărui regenerare 
depinde de înțelegerea potențialului acestuia de refuncționalizare și remodelare si diferitele modalitati si 
procedee de a realiza acest deziderat Educarea proprietarilor in Romania poate sa mai salveze ceva din acest 
patrimoniu. Poate aceasta este sansa unei valorificari superioare a arhitecturii mostenite : incadrarea intr-o alta 
dimensiune culturala si nu perimarea ei prin interventii neadecvate.

 Potențialul de continuare a proiectului:

 Centrul de Arhitectură, Cultură urbană și Peisaj va avea un program de activități culturale dedicate atât 
arhitecților, urbaniștilor, cât și publicului larg în care problema regenerării patrimoniului se va regăsi ca o parte 
intrinsecă și implicită. Prin puterea exemplului dat de întreaga acțiune de până acum se urmărește dezvoltarea 
Centrului ca pilon principal în vederea dezvoltării ulterioare a unui complex cultural mai amplu prin includerea 
tuturor clădirilor ce au aparținut „Uzinei de apă”. Centrul își propune să se integreze în activitatea culturală a 
întregii zone și să se dezvolte pe măsura cerințelor unei societăți urbane în continuă transformare.

 După finalizarea programului de anul acesta ZILELE CULTURII URBANE la "Uzina de Apă"- 
Suceava se va putea vorbi de o continuitate a evenimentului iar caracterul de permanență va depinde de calitatea și 
actualitatea temelor propuse în fiecare ediție.



 PROGRAM

 15.06.2017- 10.08.2017

 Acțiuni premergătoare evenimentului public Zilele Culturii Urbane

ce se vor desfăsura în doua etape:

15.06 - 29.07 comunicare/ organizare în cadrul echipei

29.07 - 10.08 sesiune de lucru „în situ” la „Uzina de Apă” Suceava

si vor cuprinde o serie de activități după cum urmeză:

- Constituirea echipei de proiect

- Selecția, prelucrarea materialului pentru organizarea expoziției și informare/ mediatizare

- Achiziția materialelor necesare

- Editare panouri și materiale de informare/ mediatizare

- Amenajarea expozițiilor

 Vineri 11.08.2017 ora 14:00

 Deschidere publică a evenimentului 

 ZILELE CULTURII URBANE la "Uzina de apă"- Suceava - ediția a VI-a cu tema:PATRIMONIUL 
ARHITECTURAL ÎNTRE GENERAȚII

 Vor fi invitați oficiali ai OAR, UAR, RUR, arhitecți, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de 
arhitectura, oameni de cultură, reprezentanti ai administratiei locale, sponsori furnizori de materiale de constructii 
etc.

 Vor fi prezentate invitatilor tema si programul proiectului cultural.

 Va avea loc vernisarea și prezentarea celor doua expoxitii ce ilustreaza tema evenimentului :

 PATRIMONIUL ARHITECTURAL ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR

 EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ „PATRIMONIAL–MATRIMONIAL” -Marian și Victoria Zidaru

Moment de socializare care va da posibilitatea participanților să discute pe marginea temei abordate

Eveniment muzical în spațiul neconvențional al Uzinei

 Sambata 12.08.2017 

 Conferința cu tema “PATRIMONIUL ARHITECTURAL ÎNTRE GENERAȚII organizata in trei sesiuni :

Sesiunea 1: PATRIMONIU

Sesiunea 2: GENERATII

Sesiunea 3: PATRIMONIU / GENERAȚII

dezbatere intre participanti si invitati tip “ masa rotundă”

 Se vor face prezentari ale furnizorilor de materiale și tehnologie de constucții, sponsori ai evenimentului 
intercalate între cele trei parti ( sesiuni ) ale conferintei.

Ziua se va incheia cu celebrarea aniversării „Uzinei de apă” la 100+5 ani de la darea in functiune la data de 
12.08.1912

 Duminica 13.08.2017

 Ziua porților deschise la “Uzina de Apă” 

 Uzina de apă urmează sa fie deschisă pentru vizitarea obiectivului și a expozițiilor. Se vor face un sondaj de 
opinie și o conferință de presă.

 Schimb de experiență între participanții la proiectele culturale inițiate de către Uzina de apă în anii 2011 
/2017 cu prezentarea de proiecte similare la care au participat în activitatea proprie.

Deplasare in imprejurimile Sucevei pentru a vizita obiective ce ilustreaza tema generala pusa in discutie.

 Expozitiile vor fi deschise publicului si in perioada urmatoare pana la 31.08.2017 dupa programul obisnuit 
al Centrului.

 Coordonator proiect

 arh. Constantin Gorcea



INFO 1

Partea	a	II-a

MOLDOVA	REPER	2030
de	Ana	DONȚU

	 Continuăm	relatarea	evenimentului	
de	la	Bacău,	ın̂cepând	cu	dl	arh.	Constantin	
GORCEA,	 președintele	 Filialei	 Teritoriale	
Nord-Est	 a	 Ordinului	 Arhitecților	 din	
România,	 membru	 ı̂n	 Senatul	 Uniunii	
Arhitecților	 din	 România,	 director	 AGD	
Suceava,	 care	 a	 vorbit	 despre	 revitalizarea	
cinematografelor	din	Suceava,	 ın̂	particular,	
transformarea	Cinematografului	Modern	 ın̂	
centru	 cultural:	 „Contextul	 urbanistic	 și	
istoric	în	care	are	loc	intervenția	prezentată	
este	unul	deosebit	de	complex	și	reprezentativ	
pentru	 orașul	 Suceava.	 Prin	 clădirile	 care	
delimitează	intersecția	cu	sensul	giratoriu	se	
pot	 identifica	 etapele	 de	 construcție	 ale	
orașului.	 În	 acest	 context,	 deși	 tema	 și	
intențiile	 investitorului	 nu	 excludeau	 o	
intervenție	ce	ar	fi	anulat	arhitectura	inițială	
a	 clădirii, 	 s-a	 optat	 pentru	 păstrarea	
monumentului	istoric	și	arhitectural	al	anilor	
'50	 și	 juxtapunerea	 clară	 a	 momentului	
actual,	printr-o	arhitectură	contemporană	ce	
se	 alătură	 și	 se	 integrează	 elementelor	
valoroase	de	arhitectură	clasică”.	

Link	video:	https://we.tl/NCGnXb8eua

Link	text:	https://we.tl/QleoDIraM8

	 Arh.	urb.	Alexandru	ȚĂRANU,	arh.-șef	
al	orașului	Orhei,	din	Republica	Moldova,	a	
vorbit	 despre	 „Complexul	 Acropolis	 din	
o a ș u l u i 	 O r h e i . 	 C r o n o l o g i a 	 u n e i	
metamorfoze”:	 „În	 fosta	 Uniune	 Sovietică,	
precum	și	în	întregul	lagăr	socialist,	a	existat	
un	 cult	 al	 cinematografiei,	 ca	 instrument	
principal	al	propagării	ideologiei.	În	perioada	
sovietică,	în	cinematografe	se	concentra	viața	
culturală	a	majorității	localităților.	Numai	în	
m a r i l e 	 o r a ș e , 	 c a p i t a l e 	 s a u 	 o r a ș e	
multimilionare,	 existau	 alte	 forme	 de	
activități	 culturale,	 săli	 de	 vernisaj,	 teatre,	
operă,	balet,	expoziții,	lecturi	literare.	În	rest,	
anume	 sala	 de	 cinema	 oferea	 mica	 pastilă	
culturală”.

Link	video:	https://we.tl/T6YodzefaJ

Link	text:	https://we.tl/wzKqYulBGl

foto&video	-	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

https://we.tl/NCGnXb8eua
https://we.tl/QleoDIraM8
https://we.tl/T6YodzefaJ
https://we.tl/wzKqYulBGl


	 Arh.	 Iaroslav	 BOIKO,	 președinte	 al	

Organizației	 Regionale	 din	 Cernăuți	 a	

Uniunii	Naționale	a	Arhitecților	din	Ucraina,	

a	 avut	 o	 comunicare	 despre	 revitalizarea	

Cinematografului	 „I.	 Mykolaiciuk”:	 „Pe	

parcursul	anului	2011,	Departamentul	MB,	în	

calitate	 de	 client	 pentru	 modernizarea	

cinematografului 	 „ I . 	 Mikolaiciuk” 	 cu	

transformarea	lui	în	centru	de	cultură	de	film,	

face	o	investiție	de	capital	de	aproximativ	320	

de	mii	de	hryvnia.	În	2012,	în	conformitate	cu	

propunerile	departamentelor	de	Cultură	și	de	

Economie	 ale	 Consiliului	 Local,	 se	 emite	 un	

proiect	 de	 hotărâre	 cu	 privire	 la	 aprobarea	

concursului	 pentru	 contractul	 de	 drept	 de	

închiriere	pe	 termen	 lung	a	 spațiilor	pentru	

filme	 cu	 transformarea	 în	 Centru	 de	 Artă	 și	

Cultură	de	Film”.

Link	video:	https://we.tl/RGhLykLcs8

Link	text:	https://we.tl/Xr7gq8CnbZ

	 Arh. 	 Natalia	 PATRABOI , 	 șe f 	 a l	

Departamentului	de	Relații	Funciare,	Urbane	

și	 Complexe,	 Consiliul	 Local	 al	 orașului	

Cernăuți,	 a	 vorbit	 despre	 „Conversia	 zonei	

industriale	post-sovietice	în	zonă	rezidențială	

în	orașul	Cernăuți”:		„Pentru	studiul	nostru	am	

ales	 o	 zonă	 din	 orașul	 Cernăuți	 numită	

Graviton.	Aceasta	este	o	zonă	industrială	care	

nu	mai	este	 folosită	 și	astfel	de	zone	sunt	 în	

multe	 orașe.	 Ce	 este	 Gravitonul?	 În	 imagine	

observați	 o	 magistrală	 care	 conectează	

Gravitonul	 cu	 restul	 orașului.	 De	 asemenea,	

vedeți	 partea	 industrială	 unde	 se	 situează	

fabrica	 regiunii	 care,	 din	 păcate,	 are	 o	

producție	 doar	 de	 15%.	 Zona	 are	 și	 spații	

verzi,	 mărginite	 de	 râul	 Prut.	 Locuitorii	

clădirilor	 înalte	 au	 grădini,	 deși	 este	 ilegal.	

Locurile	 de	 joacă	 pentru	 copii	 sunt	 folosite	

adesea	ca	loc	de	parcare”.

Link	video:	https://we.tl/BnviiKz8Y6

https://we.tl/RGhLykLcs8
https://we.tl/Xr7gq8CnbZ
https://we.tl/BnviiKz8Y6


	 Arh.	 Alexandru-Șerban	 BĂLAN ,	

PRODOMUS	 Bacău,	 a	 conferențiat	 despre	

„Propuneri 	 de	 regenerare	 urbană	 ı̂n	

municipiul	Bacău”:	„Odată	cu	trecerea	anilor,	

orașele	 se	 schimbă	 în	 funcție	 de	 gradul	 de	

dezvoltare	economică,	necesitățile	și	cererile	

actuale,	 dar,	 de	 cele	 mai	 multe	 ori,	 aceste	

metamorfoze	 urbane	 nu	 conduc	 la 	 o	

dezvoltare	 armonioasă,	 astfel	 încât	 să	 se	

creeze	 o	 legătură	 între	 om	 și	 urbe,	 ci	 mai	

degrabă	 interesele	 economice	 dictează	

aspectul	 lor.	 Din	 această	 cauză,	 omul	 a	 pus	

automobilul	 pe	 un	 piedestal,	 în	 defavoarea	

spațiilor	 verzi,	 a	 pietonalelor,	 a	 spațiilor	 de	

promenadă,	 orașul	 îndepărtându-se	 tot	mai	

mult	de	noi”.

Link	video:	https://we.tl/3CqfvbCERq

Link	text:	https://we.tl/neDjkTt5Dd

	 Arh.	Dan	UJEUCĂ,	Birou	Individual	de	

Arhitectură	 Galați,	 	 „Modernizarea	 sediului	

Primariei	din	Galați”:	„Cu	o	istorie	de	30	de	ani,	

construcția	 la	 care	 ne	 referim	 a	 trecut	 prin	

diverse	faze	de	realizare.	La	puțin	timp	după	

evenimentele	 din	 1989	 care	 au	 condus	 la	

stagnarea	 lucrărilor,	 apare	 oportunitatea	

realizării	 unui	 centru	 de	 afaceri	 și	 clădirea	

este	 supusă	 unor	 transformări	 impuse	 de	

tema	 respectivă,	 finanțată	 din	 fonduri	

europene,	 la	 inițiativa	Camerei	de	Comerț	 și	

Industrie	 și	 cu	 sprijinul	 Consiliului	 Județean	

Galați.	Clădirea	care	face	obiectul	prezentului	

proiect	 de	 modernizare	 a	 avut	 anterior	

destinația	 de	 centru	 de	 afaceri	 și	 include	

c l ăd i rea 	 n e f i na l i za tă , 	 c e 	 e x i s ta 	 p e	

amplasament	la	data	inițierii	acestui	proiect”.

Link	video:	https://we.tl/aTCW429RGL

Link	text:	https://we.tl/95vkDpyv0d

https://we.tl/3CqfvbCERq
https://we.tl/neDjkTt5Dd
https://we.tl/aTCW429RGL
https://we.tl/95vkDpyv0d


	 Conf.	 univ.	 dr.	 arh.	Aurelia	 CARPOV,	

șef	 Catedra	 de	 Arhitectură	 a	 Universității	

Tehnice	 a	 Moldovei	 -	 Chișinău,	 arh.	 Sergiu	

TRONCIU,	 lector	 superior	 la	 Facultatea	

Urbanism	 și	 Arhitectură	 a	 Universității	

Tehnice	 a	 Moldovei	 -	 Chișinău,	 au	 vorbit	

d e sp re 	 „ Impor t an ț a 	 dominan te l o r	

arhitecturale	ın̂	Chișinău”:	„Chișinău	este	un	

oraș	unic	în	felul	său,	imaginea	arhitecturală	a	

căruia	 refectă	 societatea,	 istoria,	 cultura,	

evenimentele	 etc.	 O	 importanță	 majoră	 în	

formarea	 aspectului	 urban	 o	 constituie	

dominantele.	Acest	concept	este	tratat	diferit:	

proeminență	/	orientator	/	 indicator	/	 far	/	

carte	de	vizită	/	simbol.	Astfel,	există	câteva	

tipuri	 de	 dominante:	 de	 stil,	 culoare,	 volum,	

formă,	suprafață,	 înălțime,	alte	aspecte	care	

contribuie	la	formarea	genius	loci	–	atmosfera	

distinctivă	a	locului.

	 Imaginea	sintetică	a	orașului	apare	în	

urma	 impresiilor	 vizuale	 obținute	 prin	

contemplarea	 ansamblurilor	 arhitecturale	 -	

cheie	 în	 diferite	 sectoare	 ale	 urbei	 și	

împrejurimi.	Cea	mai	simplă	formă	de	interior	

urban	 reprezintă	 un	 singur	 fragment	 al	

orașului,	relativ	izolat,	perceput	de	privitor	în	

mod	 diferit.	 Cea	 mai	 complicată	 formă	 -	

impresie	generală	despre	oraș	ca	un	tot	întreg.

	 Chișinăul,	 format	 din	 cinci	 sectoare	

administrative,	 poate	 fi	 memorizat	 grație	

obiectivelor	principale.	Astfel,	sectorul	Centru	

este	 dominat	 de	 accente	 arhitecturale,	

amplasate	 pe	 o	 axă	 -	 ansamblul	 Catedrala	

Mitropolitană	 «Nașterea	 Domnului»	 &	

Clopotniță,	arh.	Avraam	Melnioff,	și	Arcul	de	

Triumf,	arh.	Luca	Zaușkevici”.

Link	video:	https://we.tl/uVexOqvjpl

Link	text:	https://we.tl/XbxgCZsvwL

https://we.tl/uVexOqvjpl
https://we.tl/XbxgCZsvwL


	 Dr.	 arh.	 Ionel	 Corneliu	 OANCEA,	

director	 ARTCA	 Iași,	 a	 prezentat	 „Inserție	

urbană	 -	 dezinserție	 suburbană,	 sintagme	

pentru	văzători	și	orbi	ın̂	spațiul	de	creație	al	

arhitecturii	 din	 Iași”:	 „Viziunea	 cea	 mai	

simplă	despre	această	generoasă	temă	poate	

fi	 susținută	de	 înțelegerea	 riguroasă	a	 celor	

doi	termeni	ai	sintagmei:	substantivul	inserție	

și	 adjectivul	 urban.	 Când	 spun	 înțelegere	

riguroasă,	nu	mă	refer	la	un	discurs	de	logică	

filosofică	ci,	mai	degrabă,	la	unul	de	logică	a	

uzului	 lingvistic	 cotidian	 al	 limbii	 în	 care	

comunicăm.	Ajungem	prin	urmare	la	obositul	

nostru	dicționar	explicativ.	Făcând	o	excursie	

prin	 semnificațiile	 cuvântului	 inserție,	

observăm	o	apropiere	progresivă	de	la	simplu	

la	 complex,	 de	 o	 viziune	 urbanistică	 de	

valoare”.	

Link	text:	https://we.tl/YUb7TcAqrb

	 Arh.	Mirona	 CRĂCIUN , 	 consilier	

concursuri	Ordinul	Arhitecților	din	România,	

a	vorbit	despre	 „Concursul	de	arhitectură”:	

„Sunt	implicată	în	organizarea	concursurilor	

de	arhitectură	din	2007-2008.	Am	deja	10	de	

experiență	acumulată	pe	acest	subiect.	Nu	voi	

vorbi	 despre	 importanța	 concursurilor	 de	

arhitectură.	Toți	suntem	arhitecți	și	ne	dorim	

cât	mai	multe,	toți	știm	de	ce	sunt	utile:	accesul	

la	 profesie,	 în	 primul	 rând,	 o	 procedură	 de	

atribuire	corectă	și	transparentă	prin	prisma	

unui	juriu	de	profesioniști	etc.	În	schimb	vă	voi	

spune	de	ce	sunt	atât	de	puține	concursuri	de	

arhitectură	în	România,	în	acest	moment.	Vă	

voi	 arăta,	 de	 asemenea,	 cum	 se	 întâmplă	

organizarea	unui	concurs	de	arhitectură.	Am	

încercat	să	nu	fac	o	prezentare	lineară,	cum	se	

întâmplă,	de	obicei,	când	folosești	programul	

Power	Point,	adică	slide	după	slide,	pentru	că	

nici	organizarea	concursurilor	de	arhitectură	

nu	este	niciodată	lineară”.

Link	video:	https://we.tl/tsYBLTWLq4

https://we.tl/YUb7TcAqrb
https://we.tl/tsYBLTWLq4


	 Arh.	 Natalia	 HILKO,	 arh.-șef	 oraș	
Cernăuți,	 Ucraina,	 a	 abordat	 de	 asemenea	
tema	concursurilor	de	arhitectură,	 având	o	
prezentare	intitulată	„Rolul	concursurilor	de	
arhitectură	ın̂	procesul	de	creație	și	impactul	
asupra	ım̂bunătățirii	mediului	arhitectural”:	
„Din	nefericire,	 în	ultimul	timp,	s-a	 importat	
multă	producție	din	alte	țări,	ceea	ce	a	făcut	
concurență	mare	producătorilor	locali.	Astfel,	
întreprinzătorii	locali	au	început	să	caute	alte	
soluții.	S-au	format	anumite	puncte	sezoniere	
unde	se	vinde	înghețată,	băuturi	răcoritoare,	
pepene.	 Toate	 aceste	 puncte	 nu	 sunt	 legale,	
motiv	 pentru	 care	 întreprinzătorii	 sunt	
sancționați.	Datorită	concursurilor	pe	care	le	
desfășurăm,	 am	 adus	 în	 orașul	 nostru	 2	
milioane	 de	 turiști,	 de	 asemenea	 au	 fost	
eva luate 	 aces te 	 puncte 	 as t fe l 	 încât	
producătorii	să-și	poată	desfășura	activitatea	
în	 mod	 legal.	 În	 urma	 acestui	 fapt	 au	 fost	
înlăturate	toate	reclamele.	Au	fost	anunțate	o	
serie	 de	 concursuri	 tematice	 în	 orașul	
Cernăuți.	Nu	este	o	problemă	să	organizezi	un	
concurs , 	 deoarece	 există	 o	 lege	 care		
facilitează	lucrul	acesta”.	

Link	video:	https://we.tl/9HnKVPaCC3

	 Arh.	Michaela	GAFAR,	grupul	de	lucru	
Legislație	 al	 Ordinului	 Arhitecților	 din	
România;	 director	 AXIS	 Design,	 a	 vorbit	
despre	 „Calitate	 versus	 conformitate	 ı̂n	
arhitectura	românească”:	„Modul	dezordonat	
de	 dezvoltare	 a	 orașelor,	 lipsa	 strategiei,	
domnia	 interesului	 investitorului	 privat	 sau,	
în	cazul	investițiilor	publice,	domnia	prețului	
cel	 mai	 mic	 și	 preponderența	 rezolvării	
punctuale,	 pe	 termen	 scurt,	 cât	 și	 calitatea	
construirii	sau	calitatea	precară	a	întreținerii	
fondului	 construit	 existent	 sunt	 cauze	
evidente	de	nemulțumire	pentru	cetățean,	dar	
și	pentru	administrația	publică	centrală	sau	
locală,	pentru	investitor,	public	sau	privat,	dar	
și	 pentru	 utilizatorul	 final	 al	 spațiilor	 astfel	
create.	 Cadrul	 legislativ	 care	 guvernează	 în	
acest	 moment	 domeniul	 construcțiilor	 în	
România	a	 fost	 conceput	 în	anii	 '90.	Vorbim	
despre	 Legea	 50/1991	 privind	 autorizarea	
construcțiilor	 și	 Legea	 10/1995	 privind	
calitatea	în	construcții	împreună	cu	legislația	
subsecventă”.

Link	video:	https://we.tl/z7zhLW13zb

Link	text:	https://we.tl/Furr3drbh9

https://we.tl/9HnKVPaCC3
https://we.tl/z7zhLW13zb
https://we.tl/Furr3drbh9


	 Lucrările	 conferinței	 s-au	 ın̂cheiat	 cu	

un	dialog	 al	 artelor	 la	Centrul	 de	 Cultură	

„George	 Apostu”	 -	 spectacol	 de	 muzică,	

poezie	 și	 grafică	 intitulat	 „Domnul	 A”,	 ı̂n	

regia	lui	Val	MĂNESCU,	muzica	de	Vali	SIR	

BLUES	RĂCILĂ	 și	Florin	BEJAN,	proiecțiile	

de	arh.	Șerban	BĂLAN,	 urmat	de	o	 cină	 la	

Sala	de	Marmură	cu	muzică	live	care	a	durat	

până	 târziu.	 I�nregistrările	 video	 le	 puteți	

urmări	 .AICI

https://we.tl/34E1kwdbsH


	 	 Cea	de-a	 treia	zi	a	conferinței	a	

fost	dedicată	vizitei	municipiului	Roman	ın̂	

compania	dnei	Ana	Maria	ALEXE,	arh.-șef	al	

municipiului	 Roman.	 Participanții 	 la	

conferință	 au	 vizitat	 mai	 multe	 puncte	 de	

interes	 ale	 orașului,	 printre	 care	 Parcul	

Municipal,	 Centrul	 Eparhial,	 ı̂n	 incinta	

căruia	 se	 află	 Catedrala	 arhiepiscopală	 din	

Roman	 și	 câteva	 muzee,	 de	 asemenea	 au	

v i z i t a t 	 imp re s i onan t a 	 B ib l i o te că	

Municipală	 „George	 Radu	 Melidon” ,	

directorul	căreia	este	dna	Cristina	Nicoleta	

PANAITE.	 Clădirea	 ı̂n	 care	 funcționează	

biblioteca	se	numește	Casa	Vasile	Ioachim.	

Domnul 	 Vasile 	 URSACHI , 	 doctor 	 ı̂n	

arheologie,	 a	 scris	un	amplu	articol	despre	

ea,	pe	care	ıl̂	puteți	citi	 .	AICI

link	video:	https://we.tl/ouNVrkZYCm

https://we.tl/duKaT7rhmP
https://we.tl/ouNVrkZYCm


Bibliotecă	 Municipală	
„George	Radu	Melidon”



INFO 2
Arhitect	Vasile	ALBOI	ȘANDRU
Expoziția	„ARHITECTURA	ÎN	ACUARELĂ”	

de	Ana	DONȚU

	 L a 	 C e n t r u l 	 d e 	 C u l t u r ă	

Arhitecturală	 al	Uniunii	 Arhitecților	 din	

România,	din	str.	Jean	Louis	Calderon,	nr.	48,	

a	 fost	 vernisată	 expoziția	 „Arhitectura	 în	

acuarelă”,	 semnată	 arh.	 Vasile	 ALBOI	

ȘANDRU,	ın̂	data	de	29	iunie,	ora	11.00.

	 I�n	 cadrul	 vernisajului	 au	 vorbit	 foști	

colegi	ai	artistului.	

	 Dl	 arh. 	 Iul ius 	 IORDAN : 	 „L-am	

simpatizat	 pe	Vasile	ALBOI	de	 când	am	 fost	

colegi	în	anul	întâi,	pentru	că	avea	o	istețime,	o	

agilitate,	 era	 iute	 și	 era	 săritor	 la	 nevoie,	

foarte	muncitor.	Erau	niște	trăsături	nu	prea	

des	întâlnite.	

	 Am	 văzut	 că	 este	 foarte	 talentat	 și	

muncea	 foarte	 mult,	 inclusiv	 sâmbăta,	

duminica,	pentru	că	era	în	Cercul	Plastic	și	se	

adunau	 și	 desenau,	 făceau	decorații,	 ne	mai	

implicam	și	noi,	 ceilalți.	Așa	am	ajuns	 să	ne	

cunoaștem	mai	bine.	Toate	aceste	tablouri	le-

am	văzut	înainte	de	a	fi	expuse”.

Link	video:	https://we.tl/ysXYpq9syH

	 Dl	 arh.	 Vasile	 ALBOI	 ȘANDRU	 și-a	

povestit	tabieturile	ın̂	ale	picturii:	„De	obicei,	

îmi	luam	acuarelele,	pensulele	și	vizitam	cele	

mai	 importante	 locuri	 și	 monumente.	 Am	 o	

preferință	 pentru	 arhitectură,	 clădiri,	 mai	

puțin	pentru	peisaje.	Un	 lucru	 important	pe	

care	 l-am	 înțeles	 este	 să	 evidențiezi	 ceea	 ce	

este	mai	deosebit	în	țară	și	în	străinătate”.	

Link	video:	https://we.tl/ouNVrkZYCm

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

https://we.tl/ysXYpq9syH
https://we.tl/ouNVrkZYCm


	 La	 vernisaj,	 despre	 Vasile	 ALBOI	

ȘANDRU,	 a	 mai	 povestit	 o	 altă	 veche	

cunoștință	 de-a	 lui,	HUTU	 Emilian,	 medic	

stomatolog	 și	 profesor	 universitar,	 care	 i-a	

fost	 cândva	 coleg	 de	 liceu:	 „Sunt	 persoana	

care	îl	cunoaște	pe	sărbătoritul	nostru	de	cel	

mai	 mult	 timp.	 De	 ce?	 Pentru	 că	 am	 fost	

colegul	 lui	 de	 bancă	 în	 liceu.	 În	 1953,	 anul	

festivalului	 când	 Bucureștiul	 era	 plin	 de	

entuziasm,	am	sosit	și	noi	aici	să	ne	înscriem	la	

diverse	 facultăți.	 Am	 profitat	 atunci	 de	 o	

conjunctură	 foarte	 favorabilă	 –	 adică,	 se	

acorda	dreptul	 celor	 care	aveau	diplomă	de	

merit	de	a	intra	în	facultate	fără	examen.	Noi	

veneam	 de 	 departe , 	 d in 	 Câmpulung	

Moldovenesc,	cu	trenul,	dar	n-am	avut	loc.	Am	

stat	tot	timpul	pe	culoar.	La	București,	ne-am	

separat.	Vasile	s-a	dus	la	Arhitectură,	eu	m-am	

dus	la	Medicină.	După	o	perioadă	de	timp,	ne-

am	întâlnit:	«Ce	ai	făcut?	Am	intrat!	Tu?	Am	

intrat!».	Aceasta	a	fost	prima	mare	satisfacție	

a	unor	colegi	de	bancă.	Întâmplarea	a	făcut	ca	

una	dintre	studentele	mele	favorite	să	fie	sora	

sărbătoritului	 nostru.	 Colegul	 meu	 Vasile	 a	

fost	un	desenator	 excepțional	 încă	din	 liceu.	

Am	și	concurat	puțin,	dar	eu	eram	mai	mult	cu	

caricaturile,	 el	 în	 schimb	 avea	 talent	 în	 a	

desena	foarte	exact.	Vasile	vine	dintr-o	familie	

veche	bucovineană.	Un	strămoș	de-al	lui	a	fost	

fruntaș	unionist.	Am	trăit	într-un	mediu	destul	

de	efervescent.	Am	trecut	prin	multe	cu	el	și	cu	

colegii	 noștri,	 dar	 le-am	 rezolvat	 pe	 toate.	

Vasile	a	devenit	un	mare	specialist	în	acuarelă.	

În	 tablourile	 lui	 este	 mereu	 prezentă	 o	

imag i n e 	 c l a r ă , 	 monumen t e l e 	 s u n t	

reprezentate	exact.	Dar	ceva	specific	lui	Vasile	

ați	 observat?	 Este	 vorba	 de	 ambianță,	 de	

imaginea	cerului	care	are	niște	caracteristici	

aparte	și	nu	le	găsim	la	alți	acuareliști.	Vasile	e	

un	 pictor	 excepțional	 și	 toți	 cei	 care	 dețin	

tablouri	de-ale	lui	se	laudă	cu	ele”.

Link	video:	 	https://we.tl/aDDQmP448x

https://we.tl/aDDQmP448x


	 Dl	 arh.	 Vasile	 ALBOI	 ȘANDRU	 a	

povestit,	 după	 vernisaj,	 pentru	 cititorii	

buletinului	 nostru,	 despre	 perioada	 când	 a	

lucrat	 la	 Centrala	 Nucleară	 din	 Cernavodă:	

„Un	obiectiv	care	mi-a	fost	repartizat	după	ce	

am	 terminat	 școala	 a	 fost	 în	 Suceava,	 după	

care	 am	 venit	 în	 București	 și	 am	 intrat	 la	

Institutul	de	Studii	și	Proiectări	Energetice,	un	

institut	foarte	mare,	cu	circa	2.500	de	oameni	

și	unde	am	avut	în	responsabilitate	obiectivele	

energetice.	Cu	timpul	am	devenit	șeful	acestui	

colectiv	de	arhitectură	timp	de	15	ani,	până	m-

am	 pensionat.	 În	 cadrul	 institutului	 am	

realizat	 centrale	 termice.	 Un	 obiectiv	

important	 a	 fost	 Centrala	 nucleară	 de	 la	

Cernavodă”.	

Link	video:	https://we.tl/WiPhomZxUp

	 De	 asemenea	 a	 mărturisit	 câte	 ceva	

despre	 pasiunea	 lui	 pentru	 acuarelă:	

„Această	pasiune	a	mea	a	fost	dezvoltată	de	un	

pictor	din	Câmpulung	Moldovenesc,	nu	doar	

pentru	acuarelă,	ci	pentru	pictură,	în	general.	

Dar	 ea	 s-a	 manifestat	 foarte	 puternic	 în	

facultate,	deoarece	acolo	am	făcut	parte	din	

Cercul	Plastic	al	facultății,	cu	care	mergeam	în	

fiecare	 weekend	 cu	 mașina	 în	 excursii	 prin	

împrejurimi,	ca	să	pictăm	la	fața	locului.	Așa	

am	învățat.	Mai	ales	că	și	maestrul	meu	mă	

ducea	 la	 clădirile	 mai	 importante	 pentru	

interioare	-	el	avea	și	pasiunea	interioarelor.	

Am	 văzut	 astfel	 tribunalul	 pe	 dinăuntru,	

biserici	deosebite.	Era	un	tip	foarte	elevat”.	

Link	video:	https://we.tl/wILXa87S8e

https://we.tl/WiPhomZxUp
https://we.tl/wILXa87S8e




INFO 3
„Bunicu'”	și	clasa	a	II-a	din	Sibiu
De-a	Arhitectura	MINI

de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

	 M	achetele	din	imagine	m-au	făcut	

să	retrăiesc	clipele	plăcute	din	primii	ani	de	

studenție,	 când	 ilustram	 soluțiile	 găsite	

d i fer i te lor 	 teme. 	 Imagini le 	 par 	 a 	 f i	

concludente,	 dar	 nu	 despre	 machete	 este	

vorba	ın̂	povestea	mea.

	 Anul	 trecut	 pe	 vremea	 aceasta	 mă	

aflam	 ı̂n	 postura	 unui	 cursant	 la	 fără	

frecvență.	Din	motive	economice,	cursul	care	

ar	fi	trebuit	să	se	petreacă	ın̂	același	timp	și	

ı̂mpreună	 cu	 partenerul	 meu,	 doamna	

ı̂nvățătoare	 Anna	 PASCU,	 ı̂n	 prezența	

formatorilor	 de	 ı̂ndrumători,	 nu	 s-a	 mai	

putut	 ține	 cu	 prezența	 noastră	 efectivă	 la	

curs.	Din	anumite	motive	pe	care	nu	doresc	

să	le	comentez,	Uniunea	Arhitecților	a	redus	

substanțial	 suma	 aferentă	 desfășurării	

cursurilor	 de	 formare	 a	 ı̂ndrumătorilor,	

cuplului	 arhitect	 voluntar-ı̂nvățător.	 Din	

această	 cauză,	Asociația	De-a	Arhitectura	a	

fost	nevoită	să	organizeze	formarea	noastră	

la	distanță	-	online.	

tehnoredactare	-	Ana	DONȚU



	 Cu	 alte	 cuvinte,	 fiecare	 membru	 al	

cuplului	 urma	 să	 stea	 undeva	 ı̂n	 fața	

calculatorului,	să	studieze	cursul,	după	care	

să	răspundem	unui	număr	de	ın̂trebări	care	

verificau	 faptul	 că	 ne-am	 ı̂nsușit	 acele	

cunoștințe	minim	necesare	ca	să	putem	face	

față	ın̂tâlnirii	cu	elevii.	

	 I�n	primii	trei	ani	cât	am	predat	celălalt	

modul	 „De-a	Arhitectura	 în	orașul	meu”,	

acest	tip	de	pregătire	l-am	făcut	timp	de	două	

zile	ın̂	colectiv,	sub	ın̂drumarea	directă	„face	

to	face”	a	formatorilor	specializați	și	atestați	

de	asociație.

	 Deosebirea	 ın̂tre	 cele	 două	 forme	 de	

școlarizare	este	enormă.	De	ce	susțin	acest	

lucru?	 I�n	primul	rând,	aportul	 formatorilor	

era	 foarte	 important,	 deoarece,	 pe	 lângă	

transferul	de	experiență	ın̂	predarea	acestui	

tip	 de	 curs,	 care	 era	 foarte	 important,	

făcându-se	direct	de	la	persoană	la	persoană,	

ne	transfera	entuziasmul	lor	fără	margini	și	

a t i tudinea 	 pozi t ivă , 	 ı̂ n 	 l ipsa 	 c ă re ia	

performanța	riscă	să	se	lase	așteptată.	

	 Ce	susțin	eu	nu	este	teorie	pură	aflată	

din	cărți.	Am	trăit	acest	sentiment	 și	m-am	

atașat	 fără	 rezerve	 de	 cursurile	 De-a	

Arhitectura,	pentru	că,	la	ın̂ceputul	activității	

de	 arhitect	 voluntar,	 am	 avut	 ca	 formatori	

două	colege	arhitecte,	din	cele	șase	membre	

fondatoare	 ale	 asociației,	 al	 căror	 flux	 de	

energie	pozitivă,	talent	și	dăruire	m-au	vrăjit	

pe	loc.	Nu	cred	că	cei	care	le	cunosc	pe	Vera	

MARIN	și	Claudia	PAMFIL,	deoarece	despre	

ele	este	vorba,	mă	pot	contrazice.



	 Aceasta	este	opinia	mea	personală	și	o	
voi	 susține	permanent,	 fiindcă	nu	sunt	nici	
primul,	nici	ultimul	care	obiectează	 față	de	
exagerările	 și	 efectele	 negative	 care	 au	
apărut	 odată 	 cu	 folosirea	 excesivă	 a	
internetului:	barierele	pe	care	acesta	le	pune	
ı̂n	 calea	 relațiilor	 interumane	 și	 lipsa	
modelelor	care	nu	poate	fi	compensată	prin	
cantitatea	de	informații.

	 Mă	 opresc	 aici,	 deoarece,	 de	 fapt,	
subiectul	 era	 cu	 totul	 altul.	 Voiam	 să	 vă	
vorbesc	despre	„marea	mea	afacere”	pe	care	
o	 am	 de	 patru	 ani,	 de	 când	 m-am	 ın̂scris	
voluntar	 ı̂n	 echipa	 De-a	 Arhitectura.	
Beneficiile	morale	sunt	 	enorme,	dar	pariez	
că	 nu	 la	 acestea	 se	 gândeau	 colegii	 mei	
„prietenoși”	care	mă	suspectează	și	nu	pricep	
de	ce	pun	atâta	suflet	 ın̂	 susținerea	acestui	
proiect.	

	 I�i	 las	 ı̂n	 continuare	 să	 se	 frământe,	
căutând	 explicații	 oculte,	 și	 pe	 voi,	 dragi	
cititori,	 vă	 invit	 să	 parcurgeți	 o	 parte	 din	
cursul	 pe	 care	 a	 trebuit	 să-l	 promovez,	
pentru	a	 fi	acreditat	să	 fac	educație	pentru	
arhitectură	 și	 mediu	 construit	 copiilor	 din	
clasele	primare	0,	I	și	a	II-a.

	 TEMELE	(întrebări	și	răspunsuri)	
cerute	în	curs	sunt	următoarele:	

	 1.2	 Vă	 rugăm	 să	 ne	 spuneți	 de	 ce	
c r e d e ț i 	 d umneavo a s t ră 	 c ă 	 e s t e	
importantă	 introducerea	 în	 curricula	
școlară	 a	 unui	 curs	 de	 educație	 de	
arhitectură	 și	 mediu	 construit	 pentru	
copii?	 Ce	 beneficii/aspecte	 negative	
vedeți	în	utilizarea	educației	non-formale	
alături	de	cea	 formală?	De	ce	ați	ales	să	
faceți 	 parte 	 din 	 programul 	 „De-a	
Arhitectura”?	 Scrieți 	 argumentele	
dumneavoastră	în	secțiunea	de	 .DISCUŢIE

	 R.:	 POVESTEA	 este	 mai	 lungă	 și	 din	
această	cauză	o	să	spun	numai	câteva	lucruri	
prin	care	o	 să	 justific	de	ce	PA� REREA	MEA	
FERMA� 	că	un	astfel	de	curs	este	extrem	de	
important	și	de	ce	ım̂i	pare	rău	că	a	apărut	așa	
de	târziu:

http://de-a-arhitectura.ro/trainingmini/forums/forum/1-2-discutie/


	 1.	Din	experiența	mea	de	36	de	ani	de	

când	profesez	am	constatat	zi	de	zi	că	lipsește	

ceva	extrem	de	important	ın̂	parteneriatul	pe	

care	 arhitectul	 este	 nevoit	 să-l	 aibă	 cu	

clientul	său.	I�n	acest	binom,	dacă	nu	este	cât	

de	cât	echilibrat	din	punct	de	vedere	cultural,	

arhitectul	suferă	enorm	și	nu	de	puține	ori	a	

abandonat	„lupta”	cu	clientul.	Abandonarea	

s-a	produs	din	păcate	ın̂	două	moduri.	Unul,	

mai 	 pu ț in 	 grav, 	 s-a 	 manifestat 	 prin	

reprofilarea	 arhitectului,	 exercitându-și	

abilitățile	native	și	dobândite	ın̂	alte	domenii.	

Cel	 de-al	 doilea	 extrem	 de	 nociv	 -	 pentru	

breasla	 noastră,	 ı̂n	 primul	 rând	 -	 s-a	

manifestat	 prin	 abandonarea	 calităților	

profesionale	 și 	 deontologice	 pe	 care	

arhitectul	 este	 ı̂nvățat	 să	 le	 practice	 ı̂n	

profesie.	Nu	a	mai	contat	nimic!	I�n	lupta	sa	

pentru	 supraviețuirea	 profesională,	 și	 nu	

numa i , 	 a rh i te c tu l 	 a 	 fo s t 	 d i spus 	 l a	

compromisuri	de	orice	natură.	Din	păcate,	nu	

sunt	 puțini	 aceștia!	 Ca	 fost	 membru	 și	

președinte,	 8	 ani,	 ın̂	 Comisia	 Națională	 de	

Disciplină	a	OAR,	pot	spune	că	sunt	perfect	

documentat	când	fac	această	afirmație.

	 2.	Profesia	noastră	nu	este	cunoscută	

de	marea	masă	a	potențialilor	clienți.	Chiar	și	

ın̂	 situația	 fericită	 ın̂	 care	o	parte	din	ei	 au	

ajuns	 să	 afle	 că	 există	 această	 profesie,	

pentru	ei	nu	este	decât	o	denumire	lipsită	de	

conținut.	Ce	face	și	cu	ce	se	ocupă	arhitectul?

	 I�n	general,	este	o	mare	enigmă	de	care	

am	 aflat	 din	 trista	 mea	 experiență 	 a	

ın̂ceputului	 profesional,	 după	 repartiție	 la	

locul	de	muncă.	Am	aflat	atunci	că,	de	fapt,	

sunt	 bun	 la	 scris	 frumos	 pe	 dosarele	 și	

bibliorafturile	 din	 toate	 compartimentele	

ın̂treprinderii.	 Poate,	 dacă	 stau	 bine	 să	mă	

gândesc,	tot	este	ceva,	decât	nimic.	I�n	armată,	

plutonul	 nostru	 de	 proaspăt	 admiși	 la	

facultățile	de	profil	a	fost	privilegiat	datorită	

acestui	lucru.	



	 Dovada	acestei	aprecieri	am	avut-o	și	
după	 șase	 ani	 de	 studiu.	 Cu	 timpul,	 am	
avansat.	Am	primit	misiuni	din	ce	ın̂	ce	mai	
importante.	De	exemplu,	am	primit	o	sarcină	
de	 la	 Ministerul	 Turismului	 ca,	 ı̂ntr-un	
termen	dat,	să	trimitem	o	situație	a	tuturor	
grupurilor	sanitare	și	cu	inventarul	dotărilor	
lor.	 Era	 vorba	 despre	 a	 inventaria	 toate	
unitățile	de	cazare	și	de	alimentație	publică	
din	județul	Sibiu,	de	la	refugiile	 și	cabanele	
din	munți,	până	la	hotelurile	și	restaurantele	
din	 celelalte	 localități.	 Cine	 credeți	 că	 a	
p r im i t 	 a c e a s t ă 	 s a r c i n ă 	 e x t rem 	 de	
importantă?	 Bineın̂țeles	 că	 arhitectul	 de	 la	
serviciul	tehnic-investiții,	adică	eu	și	numai	
eu,	că	altul	mai	calificat	ca	mine	nu	exista	ın̂	
instituție.	

	 I�mi	 aduc	 aminte	 că,	 ı̂n	 prima	 zi	 de	
muncă,	când	l-am	cunoscut	pe	șeful	meu	de	
atunci,	acesta	m-a	ın̂trebat,	mai	ın̂	glumă,	mai	
ı̂n	 serios,	 de	 ce	 m-am	 făcut	 arhitect .	
I�ntrebarea	 nu	 era	 retorică.	 El	 avea	 și	
răspunsul,	pe	care	l-a	și	dat	ın̂	locul	meu,	cel	
care	nu	știam	cum	să	răspund	la	o	asemenea	
ın̂trebare	cu	iz	de	glumă.	Citez:	„Pentru	că	nu	
ai	 fost	destul	de	deștept	 să	 te	 faci	 inginer	 și	
destul	de	talentat	ca	să	te	faci	pictor”.

	 3.	 După	 '90,	 nu	 s-a	 ın̂tâmplat	 nimic	
spectaculos 	 ı̂ n 	 restaurarea 	 pozi ț ie i	
arhitectului	 ın̂	 societate.	 DOVEZILE	NU	 AU	
I�NCETAT	 SA� 	 APARA� !	 I�n	 aprilie	 '90,	 mi-am	
prezentat	demisia	de	 la	 locul	de	muncă,	 cu	
toate	 că	 ın̂	 cei	 zece	 ani	 cât	 am	 fost	 angajat	
acolo,	 după	 pățaniile	 sus-amintite,	 statutul	
meu	 se	 ı̂mbunătățise	 enorm.	 Conduceam	
deja	un	departament	care	se	chema	Proiect	–	
Grafic	–	Design,	ın̂	care	aveam	ın̂	subordine	5	
angajați	selectați	personal	de	mine.

	 Calea	 de	 urmat	 a	 fost	 privatizarea	
activității	 și	 visarea	 la	 o	 viață	 profesională	
mai	 bună.	 Șocurile	 ın̂să	 nu	 au	 ın̂târziat	 să	
apară.	Mi	se	aruncau	ın̂apoi	pe	birou	dosarele	
cu	 documentații	 de	 către	 clienții	 veniți	 să	
recepționeze	 proiectul,	 zicând	 cu	 dispreț:	
„Pentru	 dosărelul	 acesta	 doriți	 dvs.	 atăția	
bani?”.



	 I�n	aceste	condiții,	a	trebuit	să	fac	ceva.	
Ceva-ul	acela	trebuia	să	aibă	un	impact	major	
cu	șanse	de	a	mișca	lucrurile.	Am	profitat	de	
primele	 posturi	 radio-TV	 private,	 care	
apăruseră	 pe	 plan	 local,	 și	 am	 finanțat,	
produs	 și	 moderat	 ı̂n	 direct	 circa	 100	 de	
emisiuni,	de	40-50	minute,	ın̂	care	ın̂cercam	
să	 promovez	 „marfa”	 pe	 care	 arhitectul	 și,	
respectiv,	o	firmă	de	profil	o	poate	oferi.

	 4.	I�n	2001,	când	am	fondat	filiala	OAR	
Sibiu,	 am	demarat	o	 campanie	 susținută	 ın̂	
mass-media	 locală,	 ca	 să	 afle	 „tot	 poporul”	
sibian	 că	 arhitecții	 s-au	 organizat	 și,	 ı̂n	
primul	 rând,	 că	 există	 și	 sunt	gata	 să	 ofere	
servicii	societății.

	 5.	Din	2001,	până	anul	acesta,	am	fost	
prezent	 la	 Romexpo	 cu	 stand	 propriu	
permanent,	la	circa	8	târguri	anual.	I�n	câțiva	
ani	chiar,	ın̂tre	2001-2005,	am	participat	și	la	
ın̂că	15-20	târguri	județene.	Ce	vreau	să	spun	
este	faptul	că,	ın̂	cele	5-6	zile,	cât	durează	un	
târg,	 aveam	 prilejul	 să	 discut	 cu	 zeci	 de	
potențiali	clienți.	I�n	aceste	discuții	aflam,	de	
fapt,	 că	 aproape	 nimeni	 habar	 nu	 avea	 ce	
poate	să	ofere	un	arhitect	unui	client.	Toate	
aceste	exemple,	 care	 sunt	o	mică	parte	din	
câte	aș	fi	putut	da,	au	menirea	să	pregătească	
o	concluzie	prin	care	o	să	vă	răspund,	de	fapt,	
la	ın̂trebarea	TEMEI.	

	 I�n	plus,	după	ani	de	zile,	21,	mai	exact,	
de	când	particip	la	ședințele	arhitecților	și	la	
prezentările	 proiectelor	 culturale	 la	 care	
aceștia	 au	 muncit	 din	 greu,	 invariabil	 se	
termină	cu	o	tristă	concluzie.	Toți	se	plâng	că	
nu	au	parteneri	sociali	de	calitate,	toți	au	avut	
probleme	cu	organele	din	administrație,	toți	
au	fost	sau	sunt	ın̂	pragul	abandonului,	cum	
menționam	 la	 ı̂nceput.	 Nimeni	 ı̂nsă,	 nici	
măcar	 iluștri	 noștri	 conducători	 de	 după	
2001,	când	s-a	ın̂ființat	Ordinul,	nu	au	venit	
cu	o	propunere	concretă	și	fezabilă	pentru	a	
fi	tradusă	ın̂	fapte.

	 I�n	 sfârșit,	 acum	 cinci	 ani,	 șase	 tinere	
arhitecte	 și	mame	au	venit	 cu	o	propunere	
concretă!	Ea	se	numește	„De-a	Arhitectura”.	
De	 aceea	 m-am	 implicat	 imediat,	 ın̂	 toate	
modurile	ın̂	care	am	putut,	pentru	susținerea	
acestui	proiect.



	 Personal,	 nu	 numai	 că	 sunt	 convins	
teoretic	de	utilitatea	 lui,	am	avut	 și	dovada	
practică	că	nu	mă	ın̂șel	ın̂	cei	trei	ani	cât	am	
predat,	 efectiv,	 la	 clasă	 acest	 curs	 opțional.	
Pentru	acest	motiv,	cu	tot	efortul,	doresc	să	
ın̂cerc	și	modulul	MINI.

	 I�n	 ın̂cheiere,	 pot	 să	 afirm	 că	 nu	 am	
sesizat	nici	măcar	un	motiv	pentru	care	acest	
gen	de	educație	non-formală	să	aibă	o	latură	
negativă.	 Sper	 că,	 ın̂	 ciuda	 faptului	 că	 am	
exagerat	cu	lungimea	textului,	nu	am	plictisit	
și,	 mai	 ales,	 am	 reușit	 să	 răspund	 cât	 mai	
complet	la	ın̂trebări!

	 1.3	 Vă	 rugăm	 să	 ne	 spuneți	 dacă	
erați 	 familiarizați 	 cu	 programele	
d e s f ă ș u r a t e 	 d e 	 A s o c i a ț i a 	 D e - a	
Arhitectura?	 Dacă	 da,	 menționați	 cu	 ce	
program	erați	familiarizați	și	cum	ați	aflat	
d e 	 a c e s t a . 	 S c r i e ț i 	 r ă s p u n s u l	
dumneavoastră	în	secțiunea	de	 .DISCUŢIE

	 R.:	 Da,	 sunt	 familiarizat	 cu	 acest	
proiect	și	modulele	lui,	pot	spune,	cred,	poate	
mai	 mult	 decât	 alți	 colegi,	 chiar	 și	 cei	
angrenați	ın̂	acest	proiect,	deoarece,	ın̂	afară	
de	 predarea	 la	 clasă	 a	 cursului	 „De-a	
arhitectura	ın̂	orașul	meu”,	am	participat	ca	
spectator	 și	 fotoreporter	 la	 desfășurarea	
altor	module,	pe	care	le-am	făcut	cunoscute	
ı̂n	 cei	 patru	 ani	 de	 apariție	 a	 buletinului	
informativ	online,	pe	care-l	editează	Filliala	
UAR	Sibiu.

	 Anul	 acesta	 am	 finalizat	 al	 4-lea	 an	
școlar	 ı̂n	 care	 am	 predat	 modulul	 sus-
amintit.	 Despre	 proiect	 am	 aflat	 ın̂că	 de	 la	
primele	 lui	 apariții	 ı̂n	 spațiul	 public.	 S-a	
ın̂tâmplat	acum,	cred,	aproape	cinci	ani,	ın̂	P-
ța	 HUET,	 din	 Sibiu,	 ın̂	 care	 se	 petrecea	 un	
eveniment	 numit	 HUET	 URBAN.	 Scopul	
acestei	manifestări	era	să	ın̂cerce	să	readucă	
respectiva	piață	 ın̂	 atenția	 sibienilor	 și	 să-i	
familiarizeze	 cu	 meseriile	 tradiționale,	 ı̂n	
principal	pe	copii,	viitorii	cetățeni	de	mâine.	
I�n	 acest	 context,	 printre	 alte	 standuri,	 se	
găsea	 și	 cel	 al	 Asociației	 De-a	 Arhitectura,	
care	 oferea	 copiilor	 posibilitatea	 să-și	
picteze	 căsuțele	 pe	 care	 le	 alegeau.	 A	 fost	
pentru	prima	dată	când	am	văzut	ce	interes	a	
stârnit	 acest	 stand	 ın̂	 rândul	 copiilor	 și	 ce	
ı̂ncântați	 erau	 părinții	 și	 bunicii	 când	 ı̂și	
priveau	odraslele	cu	câtă	pasiune	munceau.	
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	 Pot	 spune	 că	 m-a	 ı̂ncercat	 și	 un	
sentiment	 de	 invidie,	 deoarece	 la	 standul	
meu,	ın̂	care	se	bătea	fierul	la	cald,	nu	era	o	
așa	 ın̂ghesuială.	 Am	 reușit	 să-mi	 desprind	
privirea	de	la	copii,	printre	care	se	numărau	
și	nepoții	mei,	și	am	privit	voluntarele	care	se	
ın̂grijeau	cu	mare	pasiune	să	nu	le	lipsească	
nimic	copiilor.	I�n	acel	moment,	am	simțit	că	
se	naște	și	ın̂	mine	acel	entuziasm,	având	deja	
practica	făcută	ım̂preună	cu	nepoții	de	a	mă	
ocupa	de	copii.	Prin	urmare	am	decis	că	pot	
să	fac	și	eu	așa	ceva	și	că	o	să-mi	și	placă.	Pot	
spune	acum,	fără	ezitare,	nu	numai	că	mi-a	
plăcut	statutul	de	arhitect	voluntar,	dar	nu-
mi	aduc	aminte	ca	ın̂	cele	6	decenii	de	viață	să	
fi	 avut	 așa	 satisfacții	 și	 parte	 de	 dragoste	
sinceră	 cum	mi-au	 oferit	 zecile	 de	 copii	 cu	
care	am	lucrat	ın̂	anii	care	au	trecut.

	 1.3	 Tema	 celui	 de-al	 patrulea	
capitol,	 1.4	 CUM	 COLABORĂM?	 CUM	
REALIZĂM?	 METODE	 ȘI	 ASISTENȚĂ,	 o	
constituie	 descărcarea	 și	 completarea	
documentelor	din	secțiunea	de	RESURSE,	
iar	 până	 la	 finalul	 programului	 de	
formare	 este	 nevoie	 să	 ni	 le	 trimiteți	
înregistrate	 și	 semnate.	 Aceasta	 este	 o	
condiție	 de	 finalizare	 a	 programului	 de	
formare.

	 R.:	 Din	 câte	 am	 ı̂nțeles	 de	 la	 dna	
ı̂nvățătoare,	 se	 va	 ocupa	 ea	 de	 aceste	
documente 	 deoarece 	 este 	 mult 	 mai	
ın̂dreptățită	și	are	și	mijloacele	să	o	facă.	Dacă	
nu	a	reușit,	o	să	văd	cu	ce	o	pot	ajuta.	Vă	rog	să	
ținem	 legătura	 ca	 să	 rezolvăm	 și	 această	
temă.

	 2.1	 Temă	 pentru	 arhitecți:	 În	
secțiunea	 APROFUNDEAZĂ	 veți	 găsi	 o	
descriere	 a	 profilului	 psihologic	 al	
copilului	de	vârstă	școlară	mică.	După	ce	
îl	citiți,	selectați	și	transmiteți-ne	cele	mai	
utile	 cinci	 informații	 pe	 care	 le-ați	 aflat	
din	articol.

	 R	:	Pentru	că	nu	am	competența	să	fac	
ierarhii	ın̂	acest	domeniu	și	nu	ım̂i	place	să	
„ım̂i	dau	cu	presupusul”,	 cum	se	spune,	am	
reținut	 de	 la	 fiecare	 capitol	 următoarele	
aspecte	care	mi	s-au	părut	mai	importante:	

	 1.	⌂	Dezvoltarea	somato-fiziologică

Dacă	 la	 6-7	 ani	 ritmul	 creșterii	 trenează,	
ulterior	 devine	 alert,	 astfel	 încât,	 până	 la	
debutul	pubertății,	copilul	crește	 în	greutate	
aproximativ	10	kg,	iar	în	înălțime	cu	circa	20	
cm.	





	 2.	⌂	Evoluția	psihologică

Ameliorări	 multiple	 survin	 și	 în	 planul	
percepției	spațiului	și	a	timpului.	Cât	privește	
percepția	 timpului,	 datorită	 implicării	
copilului	 în	 diverse	 activități	 școlare,	 care	
presupun	 respectarea	unui	 orar,	 se	 dezvoltă	
capacitatea	acestuia	de	a	percepe	și	a	aprecia	
corect	durata	de	desfășurare	a	 fenomenelor.	
Reprezentările	 sporesc	 în	 volum	 și	 apar	
reprezentări	 noi:	 istorice,	 geografice,	
topografice.

	 3.	⌂	Memoria

La	 această	 vârstă	 micul	 școlar	 este	 mare	
amator	 de	 basme	 și	 povestiri,	 trăindu-le	 cu	
mare	 intensitate.	 În	 această	 perioadă	 se	
dezvoltă	 și	 imaginația	 creatoare	 (joc,	
momente 	 de 	 fabulaț ie 	 e tc . ) . 	 Copi lu l	
cochetează	 cu	 preocupările	 artistice	 (desen,	
compuneri	literare	etc.).

	 4.	⌂	Atenția

Crește	 capacitatea	 de	 mobilizare	 voluntară,	
dar	sunt	frecvente	fluctuațiile	de	atenție.

	 5.	⌂	Voința

În	desfășurarea	acțiunii	se	lasă	ușor	perturbat	
și	 sustras,	 ceea	 ce	 demonstrează	 caracterul	
fragil	al	voinței.

	 6.	⌂	Afectivitatea

Apare	 un	 progres	 semnificativ	 în	 ceea	 ce	
privește	 capacitatea	 de	 reproducere.	 Dacă	
inițial	reproducerea	era	 fidelă	(textuală),	pe	
măsura	acumulării	de	cunoștințe,	școlarul	mic	
este	 tentat	 să	 facă	 mici	 reorganizări	 ale	
textului	acumulat.

	 7.	⌂	Limbajul

Impactul 	 cu	 l imba	 l iterară	 provoacă	
modificări	calitative:

·	 Expr imarea 	 s e 	 ra f i nează 	 ș i 	 s e	
nuanțează;

·	 Se	 ameliorează	 pronunția	 odată	 cu	
dezvoltarea	auzului	fonematic;

·	 Se	 învață	 sinonimele,	 omonimele,	
antonimele;

·	 Până	 la	 nivelul	 clasei	 a	 IV-a,	 limbajul	
interior	 acompaniază	 în	 forme	 sonore	 actul	
scrierii.



	 8.	⌂	Gândirea

Se	 instalează	 gândirea	 operatorie	 concretă,	

prin	 trecerea	 de	 la	 cunoașterea	 intuitivă,	

nemij locită 	 a 	 real i tăț i i 	 (cu 	 ajutorul	

reprezentărilor)	 la	 cea	 logică,	 mijlocită	 (cu	

noțiunile	și	relațiile	dintre	ele).

	 9.	⌂	Imaginația

Se	modifică	exprimarea	reacțiilor:	la	7	ani	este	

reținut,	 meditativ;	 la	 8	 ani	 devine	 mai	

expansiv,	mai	bine	dispus;	la	9	ani	recade	într-

o	 stare	 meditativă;	 la	 10	 ani	 dobândește	 o	

mare	expresivitate	a	feței.

	 10.	⌂	Personalitatea

Când	 școlarul	 nu	 găsește	 suficientă	 energie	

pentru	a	depăși	greutățile	generate	de	școală,	

se	pot	profila	o	serie	de	trăsături	negative	de	

caracter	 (lene,	 superficialitate,	 trișare,	

minciună,	dezordine).

	 2 . 2 	 Te m a 	 c a p i t o l u l u i 	 2 . 2	

SEMESTRUL	I:	GRIFONEL	ȘI	SEMINȚICA	o	

constituie	 postarea	 unei	 fotografii	 în	

secțiunea	 de	 .	 Alegeți	 una	 din	DISCUŢIE

lecțiile	 prezentate	 și	 realizați	 partea	 de	

atelier	 (partea	 practică).	 După	 ce	 l-ați	

făcut , 	 real izaț i 	 o 	 poză 	 a 	 creaț ie i	

dumneavoastră	 și	 postați-o,	 trimițând	

totodată	și	un	scurt	comentariu,	bazat	pe	

întrebările	de	mai	jos:

	 ·	 De	ce	ați	ales	acest	atelier?	

	 R.:	Pentru	că	este	o	reprezentare	a	unei	

s t ă r i 	 p l i n e 	 d e 	 d i n am i sm 	 c a r e 	 m ă	

caracterizează	 și	 care,	 sunt	 sigur,	 o	 să-i	

antreneze	și	pe	cei	mici.	I�n	paranteză	fie	spus,	

ın̂ainte	de	a	pleca	la	TRIENALA� ,	ın̂	București,	

am	 trecut	 pe	 la	 școală,	 unde	 am	 fost	

ın̂tâmpinat	de	cei	mici,	care	m-au	ın̂cojurat	și	

nu	 mai	 conteneau	 cu	 ı̂ntrebările.	 Când	

ın̂cepem?	Ce	vom	face?	Este	adevărat	că	vom	

face	machete?	URA!	etc.,	etc…
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	 ·	Cum	v-ați	simțit	în	timp	ce	lucrați?	

Cât	timp	v-a	luat?	

	 R.:	Excelent!	Mulțumesc	de	 ın̂trebare.	

Să	 zicem	 cam	 8	 ore	 și	 un	 pic,	 deoarece	 a	

trebuit	să	mă	tot	ın̂trerup,	ceea	ce	mi-a	redus	

randamentul.

	 ·	Cum	credeți	că	vor	reacționa	copiii	

din	clasă	când	veți	face	cu	ei	acest	atelier?

	 R.:	Până	or	să-și	intre	ın̂	formă	o	să	fie	

mai	 greu,	 deoarece	 avem	 ca	 adversar	

nenorocitele	 de	 tablete	 și	 telefoane	 care	 le	

răpesc	 acestor	 copii	 din	 avantajele	 muncii	

manuale. 	 Nu	 le	 pun	 ı̂nsă 	 la	 ı̂ndoială	

entuziasmul	 și	plăcerea	cu	care	vor	aborda	

machetele	 și,	 din	 această	 cauză,	 sper	 să	

depășim	 ı̂mpreună	 lipsa	 de	 experiență	

generată	 de	 consecințele	 „linsului”	 cu	

degetuțul	pe	ecrane.

	 Am	atașat	și	o	serie	de	poze	cu	macheta	

c a r e 	 p r e z i n t ă 	 o 	 z o n ă 	 d i n 	 O r a ș u l	

Plimbăcioșilor,	 care	 se	 plimbă	 ı̂ncolo	 și	

ın̂coace	toată	ziua,	utilizând	toate	mijloacele	

posibile	și,	pentru	ca	totul	să	fie	și	mai	mobil	

când	 dorm,	 au	 angajat	 pe	 alții	 care	 să-i	

plimbe	cu	casă	cu	tot.	Fiind	atât	de	ahtiați	să	

se	 plimbe,	 nu	 le	 ajunge	 orașul	 și	 nici	

Pământul.	Pleacă	frecvent	cu	navete	spațiale	

pe	 alte	 planete	 și	 primesc	 vizite	 de	 la	 alți	

locuitori	ai	planetelor	vizitate.	Ca	să	vedeți	

cât	 sunt	 de	 grăbiți	 și	 de	 mobili,	 o	 să	 vă	

convingeți	 privindu-i	 cum	 nu-și	 mai	 pierd	

timpul	 coborând	 prin	 turnul	 de	 control,	 ci	

alunecă	direct	pe	cabluri	ın̂	casele	pe	roți	gata	

să	pornească	la	drum	din	nou.



	 Cu	aceste	poze	am	ın̂cheiat	relatarea	despre	„De-a	Arhitectura	MINI”,	curs	pe	care	l-

am	predat	cu	dna	ın̂vățătoare	Anna	PASCU,	la	clasa	a	II-a	B,	cu	predare	ın̂	limba	germană,	

de	la	Școala	Gimnazială	nr.	16	„Ion	Luca	Caragiale”,	din	Sibiu.

	 Am	fost	de	acord	să	fac	acest	efort,	motivat	fiind	de	faptul	că	sunt	necondiționat	de	

partea	celor	care	fac	ceva	concret	pentru	restaurarea	statutului	arhitectului	ın̂	societatea	

civilă.	I�n	al	doilea	rând,	am	făcut	parte	din	Comisia	Economică	a	UAR	și	din	Senatul	Uniunii	

când	am	reușit	să	acordăm	statut	special	acestui	extraordinar	proiect	cultural	-	singurul	viu	

-	care,	concret,	a	pregătit	ın̂	ultimii	ani	mii	și	mii	de	copii,	familiarizându-i	cu	noțiunile	de	

arhitectură	 și	 mediu	 construit,	 sensibilizându-i	 să	 fie	 atenți	 cu	 patrimoniul	 pe	 care-l	

moștenesc.	I�n	acest	fel,	am	avut	ocazia	fericită,	pe	care	o	au	foarte	puțini	arhitecți,	adică	

numai	inițiatorii	acestui	proiect	și	cei	peste	o	sută	de	voluntari,	să	mă	conving	de	rezultatele	

acestei	 investiții	minore	 cu	 care	noi,	Uniunea,	 am	contribuit	 ın̂	mică	 parte,	 cca	6%	din	

necesarul	anual	pentru	ca	 toți	 cei	peste	4.500	elevi	 să	poată	 avea	parte	 săptămânal	de	

cursurile	opționale	„De-a	Arhitectura	MINI”	și	„De-a	Arhitectura	în	orașul	meu”.

	 Secvențe	foto	și	video	din	timpul	celor	21	de	ședințe	le	puteți	urmări,	descărcându-le	

AICI.

https://we.tl/y8z2ML6xil


de	 la	 Edith	 ȘTEFĂNESCU
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Cea	mai	frumoasă	casă	din	lume

	 În	prezent	există	o	mulțime	de	topuri	

cu	 cele	mai	 frumoase	 case	 din	 lume.	 I�n	 ele	
intră	vilele	milionarilor	 și	cele	ale	vedetelor.	
Noi	am	decis	să	mergem	cu	un	pas	ın̂ainte	și	
să-ți	povestim	despre	o	casă,	ın̂	care	totul	este	
legat	ın̂tr-o	armonie	perfectă	cu	natura.

Casa	de	pe	casscadă
	 Această	 vilă	 mai	 este	 numită	 și	 ”Apa	
căzătoare”.	Și	iată	că	au	trecut	deja	80	de	ani	
din	ziua	ın̂	care	a	fost	creată.
	 Casa	a	fost	construită	ın̂	anii	1936-1939	
potrivit	 unui	 proiect	 realizat	 de	 arhitectul	
american	Frank	Lloyd	Wright,	și	până	ın̂	anul	
1960	 a	 fost	 folosită	 de	 milionarul	 Edgar	
Kaufmann	ın̂	calitate	de	casă	de	vancanță.
	 Astăzi	această	casă	poate	să	fie	vizitată	
de	 oricine,	 și	 primește	 zilnic	 peste	 500	 de	
vizitatori.	 Este	 adevărat	 că	 pentru	 asta	 este	
nevoie	 să	 ajungi	 ın̂	 statul	Pennsylvania.	Vila	
este	așezată	la	80	de	kilometri	de	Pittsburgh.

Cum	a	fost	construită?
	 Istoria	 construcției	 acestei	 case	 a	
ın̂ceput	odată	cu	prietenia	dintre	Wright	și	fiul	
lui	Kaufmann,	care	decisese	atunci	să	se	ocupe	
de	 arhitectură.	 Kaufmann-junior	 mergea	 la	
cursuri	de	arhitectură.	 	Anume	acesta	a	 fost	
motivul	pentru	care	Wright	a	primit	proiectul	
pentru	construcția	casei.
	 Pentru	 creație	 a	 fost	 nevoie	 de	 un	 loc	
pitoresc.	 I�n	 apropiere	 de	 acel	 loc	 era	 și	 o	
cascadă	 mică.	 Wright	 a	 făcut	 o	 mișcare	
ı̂ndrăzneață,	 și	 le-a	 spus	 stăpânilor	 că	 ı̂și	
dorește	ca	ei	să	trăiască	cu	cascada,	nu	doar	s-
o	admire.	De	aceea,	cascada	nu	este	doar	un	
teritoriu	adiacent,	ci	parte	din	structura	casei.
	 La	construcția	casei	a	fost	folosit	beton	
armat,	dar	și	pietre	aduse	de	la	o	carieră	veche.	
Wright	 a	 primit	 pentru	 realizarea	 acestui	
proiect 	 8 	 mii 	 de	 dolari , 	 iar 	 ı̂ntreaga	
construcție	a	costat	155	de	mii	de	dolari.	



	 Având	 ı̂n	 vederea	 inflația,	 valoarea	
estimativă	 a	 vilei	 ı̂n	 prezent	 este	 de	 2,4	
milioane	de	dolari.	Această	sumă	nu	este	chiar	
corectă,	 așa	 cum	 ı̂n	 anul	 2002	 casa	 a	 fost	
restaurată,	 fiind	 cheltuite	 ın̂	 acest	 sens	11,5	
milioane	de	dolari.
	 Vila	este	minunată	mai	ales	prin	faptul	
că	se	ın̂scrie	organic	ın̂	natura	din	jur,	așa	de	
parcă	a	fost	ın̂totdeauna	parte	din	ea.	Pereții	
din	 piatră	 și	 decorul	 exterior	 completează	
peisajul.
	 Chiar	 și	 podeaua	 vilei	 este	 unită	 cu	
stânca	 pe	 care	 stă.	 Desigur,	 piatra	 a	 fost	
șlefuită,	 ı̂nsă	 șemineul	 din	 interior	 este	
ı̂nconjurat	 de	 bolovani	 care	 au	 fost	 mereu	
acolo,	fără	nicio	intervenție	din	partea	omului.
	 Sticla	 este	 instalată	 direct	 ın̂	 piatră,	 și	
crează	 impresia	 că	 ar	 crește	 din	 stâncă.	 Și	
desigur	un	drum	spre	râu.
	 I�n	 anul	 1966	 casa	 a	 căpătat	 titlul	 de	
Monument	 istoric	 național	 al	 SUA.	 I�n	 anul	
2008	 acest	 loc	 a	 fost	 vizitat	 de	 peste	 6	
milioane	 de	 oameni.	 Aici	 au	 fost	 Albert	
Einstein,	Marlen	Ditrich,	William	Hearst,	etc.



de	la	arh.	Gheorghe	IONAȘCU
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Cele	mai	frumoase	15	străduțe	din	lume

	 Străduțele	sunt	de	obicei	mai	micuțe,	

ascunse,	dar	fiecare	are	o	frumusețe	aparte	ce	
mângâie	privirea	trecătorului.	cele	pe	care	vi	
le	prezentăm	azi	sunt	de-a	dreptul	minunate...
	 Aceste	 minunate	 locuri	 sunt	 ferite	 de	
forfota	 zilnică,	 de	 convoaiele	 de	 maşini	 și	
gălăgia	inevitabilă.	Sunt	locuri	tocmai	bune	de	
promenadă,	 de	 bucurie	 pentru	 ochi	 și	
aparatul	 de	 fotografiat,	 poate	 și	 pentru	 pus	
dorințe	arzătoare....	Doar	o	privire	asupra	lor	
și	 parcă	 ıț̂i	 vine	 să	 pornești	 ın̂tr-o	 călătorie	
pentru	a	le	vedea	cu	ochiul	liber...la	pas...și	cu	
aparatul	de	fotografiat.

	 1.	Straduță	în	Antibes,	Franța
	 					Centrul	vechi	al	orașului

 2.	Straduță	în	Jerez,	Spania
	 Jerez	o	duce	foarte	bine	ın̂ 	ce	privește	

industria	 vinului.	 	 face	 parte	 din	Oraşul

provincia	Candiz,	Andaluzia.	I�n	imagini	este	

o	bucățică	din	centrul	vechi	al	orașului.

http://content.ad20.net/Storage/336534_540FB42CFE1443C5814E88C2462620B9/index.html?id=336534&dir=http://content.ad20.net/Storage/336534_540FB42CFE1443C5814E88C2462620B9/&trk=1&trkimg=http://core.ad20.net/x0.gif&click=http://core.ad20.net/click&site=apropo&zone=Special&params=%26snocache%3D1373032827983_18034463957883416%26spgid%3D50604348327033224%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D12%26__x1ts%3Dbd9c0403%26sww%3D1280%26swh%3D699%26sifr%3D0%26pub%3D62%26site%3D3281%26section%3D185%26zone%3D78%26size%3D0x0%26xcrid%3D336534%26xgeo%3DRO%7c34%7c0%7cRadauti%7c%7c0%7c%26x1guid%3D344693626124799304%26x1ctxkw%3D__context&dtime=15&url=http://www.apropo.ro/life-style/24-cele-mai-colorate-orase-din-lume-10724971


	 3.	Straduță	în	Eguisheim,	Franța

	 Eguisheim	este	un	sat	din	nord-estul	

Franței,	 Alsacia,	 și	 este	 inclus	 ın̂	 Asociația	

Celor	Mai	Frumoase	Sate	din	Franța.

	 4.	Straduță	în	Alberobello,	Italia

	 Alberobello	 -	 oraș	 ın̂	 Provincia	 Bari,	

Regiunea	 Puglia,	 renumit	 pentru	 casele	

Trulli,	cu	arhitectură	unică,	ın̂	forma	de	con,	

zugrăvite	ın̂	ce	datează	din	secolul	14.

	 5.	Straduță	în	Cunda	Island,	Turcia

	 Fiecare	casă	din	Cunda,	o	insulă	din	

Marea	 Egee,	 are	 fațada	 decorată	 cu	 un	

motiv	artistic.



	 6.	Straduța	în	Veneția,	Italia

	 Veneția	 este	 una	 dintre	 cele	 mai	

importante	 destinații	 de	 vacanță	 ale	

turiștilor.	 Orașul	 găzduiește	 zilnic	 circa	

50.000	 de	 vizitatori,	 și	 nu	 degeaba	 este	

numit	unul	dintre	cele	mai	frumoase	orașe	

din	lume.	Strada	din	imagine	este	una	dintre	

multele	străzi	cu	canal	din	Veneția	care	sunt	

străbătute,	la	pas,	de	turiști	și	localnici.

	 7.	Străduță	în	Giverny,	Franța

	 Giverny	se	află	ın̂	Eure,	nordul	Franței,	

și	 este	 celebru	 pentru	 că	 aici	 a	 locuit	 din	

1883	și	până	la	moartea	sa,	ın̂	1926,	pictorul	

Claude	Monet.

8.	Străduța	Lombard	San	Francisco,	USA

	 Strada	 Lombard	 se	 află	 pe	 Dealul	

Rusiei	din	San	Francisco,	USA.	Lombard	are	

o	pantă	de	ın̂clinare	de	27	de	grade	și	este	

lungă	 de	 400	 de	 metri.	 Viteza	 maximă	

admisă	aici	este	de	8	km/h.



	 9.	Străduța	Cireșilor	Înfloriți	

din	Bonn,	Germania

	 Cireșilor	 I�nfloriți	 sau	 Heerstraße	 se	

află	 ı̂n	 Bonn,	 Germania.	 Primăvara	 sunt	

recomandate	plimbările	pentru	că	ın̂floresc	

toți	pomii.	

10.	Străduță	în	Orvieto,	Italia

	 Orvieto	 este	 un	 oraș	 din	 provincia	

Terni,	 Umbria,	 la	 100	 km	 nord	 de	 Roma,	

situat	pe	un	deal	de	tuf	vulcanic	ce	are	ziduri	

de	 apărare	 construite	 din	 aceeași	 rocă	

vulcanică	 -	 Tufa.	 Aici	 găsești	 o	 atmosferă	

antică,	 medievală	 și	 dramatică,	 dar	 ı̂n	

același	timp	fermecătoare.



11.	Străduța	Acorn,	

Boston,	USA

	 Străduța	 Arcon	 este	 situată	 ın̂	 Bacon	

Hill,	 suburbie	 istorică	 a	 Bostonului.	 Arcon	

este	 considerată	 una	 dintre	 cele	 mai	

fotografiate	străduțe	din	SUA.

12.	Străduță	în	Fiskargrand,	

Visby,	Suedia

	 F i skargrand 	 ı̂ nseamnă 	 s t rada	

Peștilor,	și	este	un	nume	dat	de	locuitorii	din	

zonă	ın̂	jurul	anului	1600.	I�ncepând	cu	anul	

1940	au	ın̂ceput	să	planteze	trandafiri,	iar	

din	 decembrie	 2004	 cetățenii	 au	 propus	

schimbarea	 denumirii	 străzii	 ı̂n	 Aleea	

T r a n d a f i r i l o r . 	 D i n 	 n e f e r i c i r e ,	

municipalitatea	nu	a	acceptat	propunerea.



13.	Străduță	în	Frigiliana,	Spania

	 Frigiliana	mai	poartă	denumirea	și	de	

Strada	Albă.	Clădirile	sunt	vopsite	ın̂	alb,	iar	

fiecare	căsută	este	ım̂podobită	cu	flori.

14.	Străduța	în	Cartagena,	Columbia

	 Localizată	ın̂	partea	veche	a	orașului	

Cartagena,	 străduța	 este	 impresionantă	

prin	arhitectura	ei	colonială	spaniolă,	unde	

există	clădiri	civile	 și	militare.	Forturile	ce	

străjuiesc	Orașul	Vechi	au	aproximativ	500	

de	 ani	 vechime	 și	 reprezintă	 un	punct	 de	

atracţie	 interesant.	 Aici	 veți	 găsi	 cartiere	

precum	San	Diego,	Getsemani,	Cemtrul	și	La	

Matuna.	Cea	mai	veche	parte	din	Cartagena	

este	Piața	Trinidad,	ın̂	Getsemani.

15.	Rue	Des	Thermopyles,	Paris,	Franța

	 Rue	Des	Thermopyles	este	situată	ın̂	

arondismentul	14	din	Paris.	Este	una	dintre	

puținele	străduțe	ce	mai	sunt	pavate	cu	dale	

ce	 poartă	 amprenta	 timpului,	 aici	 sunt	

căsuțe	 cochete,	 iar	 la	 fiecare	 fereastră	

găsești	 flori,	 ın̂	 special	Glicine,	 care	dau	o	

notă	aparte	locului.
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de	la	ing.	Vintilă	DĂSCĂLIȚA	
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Johann	Gutenberg

	 Fără	 acest	 om	 cărțile	 nu	 ar	 fi	

existat.	Mecanismul	inventat	de	el	a	rămas	

neschimbat	 timp	 de	 patru	 secole.	 Pe	 24	

iunie	 s-au	 ı̂mplinit	 616	 ani	 de	 la	 nașterea	

inventatorului	 tiparului	 cu	 litere	mobile	 din	

metal,	Johann	Gutenberg.	
	 Prima	 presă	 tipografică,	 ce	 folosea	

litere	mobile	și	cerneală	pe	bază	de	uleiuri,	a	

făcut	ca	toate	cărțile	și	informațiile	cuprinse	ın̂	

acestea	 să	 devină	 mult	 mai	 accesibile	

publicului	larg.	Procedeul	inventat	de	el	a	fost	

atât	de	revoluționar,	ın̂ cât	a	rămas	nechimbat	

timp	de	patru	secole.	
Biblia	 lui	 Gutenberg	 a	 fost	 prima	 carte	 din	

Europa	produsă	ın̂	masă	și	a	ieșit	de	sub	tipar	

pe	data	de	23	februarie	1455.	Publicarea	sa	a	

marcant	evoluția	tehnologică	a	lumii.
	 Acest	om,	care	a	marcat	ca	nimeni	altul	

ın̂treaga	 cultură	 și	 civilizație,	 a	 fost	 printre	

altele	 părintele	 cărților	 așa	 cum	 le-am	

cunoscut	 cu	 toții , 	 ı̂nainte	 de	 apari ț ia	

formatelor	 pe	 suport	 electronic	 care	 pot	

ı̂nmagaziana	 ı̂n	 prezent	 cantități	 aproape	

incredibile	 de	 informație.	 Născut	 ı̂n	 Evul	

Mediu,	Johann	Gutenberg	a	avut	de	ın̂fruntat	

multe	obstacole	ale	vremurilor	sale	până	când	

și-a	 văzut	 visul	 ı̂mplinit.	 Moștenirea	 sa	

fascinează	și	astăzi,	dincolo	de	viteza	cu	care	

circulă	 informațiile.	 Viața	 și	 opera	 „Tatălui	

Cărților”	 cum	 i	 s-a	 spus	 deseori,	 merită	

cunoscute	și	apreciate	la	adevărata	lor	valoare	

și	importanță.
	 Mai	 multe	 informații	 despre	 viața	 și	

invenția	lui	Johann	Gutenberg	puteți	citi	AICI.

inventatorului	tiparului

http://www.descopera.ro/cultura/11754208-johann-gutenberg-omul-care-ne-a-daruit-cartile


AGERPRESS
de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 Brașov,	Oradea	și	Sfântu	Gheorghe	-	cele	mai	
curate	orașe	din	România

	 Brașov,	 Oradea	 și	 Sfântu	 Gheorghe	 sunt	 considerate	 cele	 mai	

curate	 orașe	 din	 România,	 conform	 studiului	 Storia.ro,	 realizat	 ı̂n	

colaborare	 cu	 agenția	 de	 cercetare	 D&D	 Research.	 Studiul	 a	 analizat	

percepția	 cetățenilor	 asupra	 nivelului	 de	 curățenie	 din	 orașele	 și	

cartierele	ın̂	care	locuiesc.

	 Clasamentul	continuă	cu	orașele	Cluj-Napoca,	Slobozia,	Miercurea	

Ciuc,	Pitești,	Târgu-Jiu,	Drobeta	Turnu-Serverin	și	Târgu	Mureș.	Capitala	

ocupă	poziția	23	ın̂	clasamentul	național	general.	Ultimele	locuri	sunt	ocupate	de	orașele	Reșița,	Călărași	și	

Brăila.	Printre	orașele	ce	au	primit	cele	mai	slabe	notări	din	partea	locuitorilor	lor	la	capitolul	curățenie	se	

mai	numără	și	Satu	Mare,	Focșani,	Galați	și	Alexandria,	Zalău,	Suceava	și	Bacău.	La	nivel	de	regiuni	istorice,	

Transilvania	a	fost	desemnată	de	42.969	de	români	ca	fiind	zona	cu	cel	mai	ridicat	nivel	al	curățeniei,	pe	

când	Moldova	ocupă	ultima	poziție.

Fostă	cetate,	situată	în	Transilvania,	așezarea	Seini	este	unul	dintre	cele	
mai	vechi	orașe	din	România.	

	 Țintuit	ın̂	Lunca	Someșului	și	flancat	de	forme	de	relief	domoale,	cel	mai	ın̂alt	punct	fiind	la	nord	

unde	străjuiește	dealul	Comja,	 localitatea	Seini	din	 județul	Maramureș	 reprezintă,	 la	ora	actuală,	unul	

dintre	modelele	de	urmat	ın̂	privința	 implementării	conceptului	Smart	City.	Seini	este	primul	oraș	din	

România	 care	 ı̂și	 produce	 energie	 cu	 ajutorului	 gunoiului	 de	 grajd	 și	 a	 deșeurilor	 menajere,	 prin	

intermediul	unei	stații	pe	biogaz,	inaugurată	ın̂	anul	2016.	Inițiativele	autorităților	locale	sunt	strâns	legate	

de	 nevoile	 pe	 care	 locuitorii	 unui	 oraș	 le	 au.	 I�n	 acest	 context,	 pentru	 seineni,	 nevoia	 de	 a	 deveni	

independenți	din	punct	de	vedere	energetic	s-a	transformat,	ın̂	decurs	de	numai	trei	ani,	ın̂	realitate.

	 Totul	a	ın̂ceput	ın̂	 iarna	anului	2013,	când	Primăria	orașului	Seini	a	confirmat	investiția	pentru	

testarea	și	demonstrarea	fezabilității	producerii	de	biogaz	din	gunoi	de	grajd	și	deșeuri	organice	menajere	

prin	fermentație	anaerobă,	dar	și	de	energie	ın̂	cogenerare.	I�n	primă	fază,	investiția	avea	o	valoare	de	2,5	

milioane	de	euro,	din	care	86%	asigurată	de	Ministerul	Mediului	și	Schimbărilor	Climatice	de	la	acea	vreme	

dintr-un	 ajutor	 financiar	 nerambursabil	 acordat	 de	 Facilitatea	 Globală	 de	 Mediu	 (GEF),	 iar	 14%	 co-

finanțare	de	la	Primăria	Orașului	Seini.	De	altfel,	la	momentul	respectiv,	primarul	orașului	Seini,	Gabriela	

Tulbure,	declara	pentru	AGERPRES	că	decizia	a	fost	luată	ın̂	urma	analizei	studiilor	de	prefezabilitate	și	

aparține	 Comisiei	 Tehnice	 din	 cadrul	 Ministerul	 Mediului	 și	 Schimbărilor	 Climatice.	 Investiția	 este	

prevăzută	ın̂	cadrul	proiectului	”Controlul	integrat	al	Poluării	cu	Nutrienți”.



	 Investiția-pilot	ar	 fi	urmat	să	demonstreze	eficiența	utilizării	gunoiului	de	grajd	și	a	dejecțiilor	

provenite	de	 la	 ferme	zootehnice	și	gospodării	 individuale	pentru	producerea	de	energie	și	 fertilizant	

organic.	Și,	mai	mult	decât	atât,	ar	fi	demonstrat	tuturor	că	se	poate	și	în	România	să	dezvolți	un	proiect	fără	

a	fi	'deraiat'	de	bariere	mai	mult	sau	mai	puțin	justificate.	Trei	ani	mai	târziu,	în	noiembrie	2016,	Primăria	

orașului	Seini	inaugurează	instalația-pilot	de	producere	a	biogazului,	investiție	finanțată,	în	cele	din	urmă,	

3,4	milioane	de	euro,	printr-un	împrumut	Băncii	Mondiale,	din	care	5,7%	reprezintă	bani	proveniți	din	

fonduri	locale.

	 Proiectul	 ”Controlul	 Integrat	al	Poluării	 cu	Nutrienți”	 s-a	concretizat,	astfel,	 într-o	 instalație	de	

biogaz	și	o	platformă	de	dejecții	animaliere,	ce	au	adus	comunității	o	serie	de	beneficii	economice,	sociale	și	

de	mediu,	după	cum	ne	povestește	edilul	 localității,	Gabriela	Tulbure.	”Proiectul	de	 la	Seini	aduce	trei	

beneficii	importante	pentru	locuitori:	primul	din	punct	de	vedere	economic,	în	sensul	că	avem	bani	la	

bugetul	local	din	vânzarea	electricității,	vânzarea	fertilizantului	rezultat	și	utilizarea	energiei	termice.	Al	

doilea	beneficiu	se	referă	la	crearea	de	locuri	de	muncă	pentru	locuitorii	din	Seini	și,	nu	în	ultimul	rând,	

avem	un	mediu	mai	curat,	odată	cu	folosirea	corectă	a	gunoiului	de	grajd	și	reducerea	poluării”,	a	explicat	

edilul	de	la	Seini,	Gabriela	Tulbure.

	 La	ora	actuală	pentru	instalația	de	biogaz	din	zonă	este	utilizată	ca	materie	primă	gunoiul	de	vacă	

(circa	8.000	tone/an)	,	gunoiul	de	pasăre	(5.000	tone/an),	gunoiul	de	porc	(5.000	tone/an)	și	porumb	solid	

(2.000	tone/an).	De	aici,	rezultă	practic	producerea	a	370	kw/oră	de	energie	electrică	și	a	420	kw/oră	

energie	termică.	”Energia	electrică	odată	produsă	este	injectată	în	Sistemul	Energetic	Național,	pe	baza	

unui	 contract	 de	 furnizare	 semnat	 cu	 Electrica	 S.A..	 În	 plus,	 energia	 termică	 este	 folosită	 la	 uscarea	

fertilizantului	 și,	 ulterior,	 va	 fi	 utilizată	 la	 încălzirea	 unor	 sere	 pe	 care	 primăria	 intenționează	 să	 le	

construiască	în	apropierea	stației”,	a	precizat	Gabriela	Tulbure.	În	acest	context,	comunitatea	locală	își	

produce,	la	ora	actuală,	energia	electrică	în	regim	propriu	și	poate,	de	asemenea,	să	furnizeze	în	sistem	

surplusul.	Totodată,	în	urma	investiției	s-au	creat	14	locuri	de	muncă.

	 Instalația	de	biogaz	de	la	Seini	are	capacitatea	de	a	trata	și	stabiliza	circa	10.000	de	tone/an	de	gunoi	

de	grajd	și	deșeuri	organice,	reducând	în	mod	semnificativ	presiunea	de	azot	asupra	terenurilor	agricole	

din	zonă.	În	paralel	cu	activitatea	de	producție,	se	organizează	demonstrații	adresate	fermierilor,	cu	scopul	

de	 a-i	 încuraja	 să	 solicite	 fonduri	 de	 la	Uniunea	 Europeană	 pentru	 realizarea	 unor	 proiecte	 similare.	

Potrivit	specialiștilor,	gunoiul	de	grajd	și	deșeurile	menajere	conțin,	pe	lângă	nutrienți,	și	o	masă	organică	

ce	 poate	 fi	 valorificată	 pentru	 generarea	 de	 energie.	 Prin	 fermentația	 anaerobă,	 care	 are	 ca	 rezultat	

formarea	de	biogaz,	este	recuperată	o	parte	din	energia	conținută	în	substrat,	digestatul	rămas	putând	fi	

utilizat	cu	succes	ca	îngrășământ.

	 Pe	segmentul	dezvoltărilor	de	soluții	inteligente,	autoritățile	din	Seini	au	în	portofoliu	și	o	serie	de	

centre	de	 colectare	 a	deșeurilor	 voluminoase,	 construite	 la	marginea	 comunei	 Fărcașa.	 Contractul	 de	

finanțate	 pentru	 proiectarea	 și	 execuția	 acestor	 amplasamente	 a	 fost	 parafat	 în	 noiembrie	 2014.	

Implementarea	proiectului	finanțat	din	fonduri	europene	în	valoare	de	63	milioane	euro	(plus	TVA)	a	fost	

amânată	în	ultimii	ani	după	ce	mai	multe	primării	din	județ	au	refuzat	amplasarea	complexului	denumit	

“sistem	integrat	de	prelucrarea	deșeurilor”	de	teama	unei	posibile	poluări	a	mediului	ambiant.	Contractul	

prevedea	construcția	a	șapte	platforme	de	colectare	în	localitățile	Borșa,	Baia	Mare,	Seini,	Vișeu	și	Șomcuta	

Mare.	În	plus,	proiectul	prevede	construirea	a	trei	stații	de	transfer	a	deșeurilor	în	 localitățile	Sighetu	

Marmației,	Târgu	Lăpuș	și	Moisei.	La	ora	actuală,	centrele	de	colectare	a	deșeurilor	voluminoase	sunt	

funcționale	și	amplasate	în	proximitatea	orașului	Seini,	la	marginea	comunei	Fărcașa.	



Sistem	care	sortează	automat	deşeurile	reciclabile,	instalat	în	premieră	în	comuna	clujeană	

Floreşti

	 Un	 sistemul	 complet	 automatizat	 pentru	 preluarea	 deşeurilor	 de	 ambalaje,	 cu	 stocare	 subterană	 şi	

recompensă	pe	loc	pentru	cetăţeni	a	fost	pus	în	funcţiune,	în	premieră	naţională,	în	localitatea	clujeană	

Floreşti,	cea	mai	mare	comună	din	ţară.	Staţia	inteligentă	este	construită	pe	o	platformă	betonată	în	care	

sunt	amplasate	subteran	containere	de	colectare	selectivă	şi	poate	prelua	deşeuri	de	ambalaje	PET,	sticlă	şi	

doze	de	aluminiu.	În	plus,	oferă	pe	loc	o	recompensă	sub	forma	voucherelor	de	cumpărături,	ce	pot	fi	

folosite	în	magazinele	care	aparţin	unui	mare	lanţ	de	supermarketuri.

	 “Este	vorba	despre	primul	sistem	instalat	de	o	autoritate	locală,	public,	care	are	capacitatea	de	a	

sorta,	cu	un	aparat	automat,	deşeurile.	Nu	este	numai	un	sistem	în	care	persoanele	introduc,	prin	educaţia	

pe	care	o	au,	în	locurile	în	care	trebuie,	fiecare	deşeu.	El	este	preluat	de	aparat,	este	sortat	în	interior	şi	dus	

în	pubela	care	trebuie.	Sortarea	se	face	automatizată	sută	la	sută“,	a	explicat,	la	evenimentul	organizat	

pentru	inaugurarea	sistemului,	Constantin	Damov,	co-fondator	Green	Group,	entitate	care	a	oferit	comunei	

Floreşti	 acest	 aparat.	 Aparatul	 acceptă	 doar	 ambalate	 care	 au	 o	 anumită	 conformitate	 şi	 nu	 sunt	

deteriorate.	Peturile	trebuie	să	fie	goale,	altfel	aparatul	nu	le	va	primi	şi,	dacă	cineva	va	încera	să	introducă	

în	aparat	un	alt	tip	de	deşeu,	nu	va	putea,	aparatul	refuzându-l.	După	acceptare,	deşeurile	sunt	ghidate	către	

depozitul	subteran.	Potrivit	lui	Damov,	o	asemenea	instalaţie	costă	în	jur	de	40	de	mii	de	euro.	Damov,	care	

spune	că	lucrează	în	acest	domeniu	de	14	ani,	a	explicat	că	a	ales	comuna	Floreşti	pentru	a	instala	sistemul	

de	colectare	selectivă	a	deşeurilor	datorită	mărimii	sale,	dar	şi	pentru	că	a	găsit	aici	deschiderea	necesară	

din	partea	autorităţilor.

	 “În	România	s-a	mimat	colectarea	separată.	(…)	Practic,	astăzi,	e	un	moment	de	redescoperire	de	

către	 autorităţile	 locale	 a	 colectării	 selective.	 Legea	 spune,	 de	 astăzi,	 că	 trebuie	 făcută	 colectare	 pe	

minimum	patru	fracţii.	 Implementarea	nu	a	fost	făcută	încă	de	nicio	municipalitate	din	România.	Asta	

pentru	că	a	arunca	la	groapă	este	varianta	cea	mai	ieftină.	Nu	avem	astăzi	încă	penalităţi	serioase	pentru	a	

opri	depozitarea	gunoaielor	la	groapă”,	a	spus	Damov.	La	rândul	său,	primarul	comunei	Floreşti,	Horea	

Şulea,	a	amintit	că	localitatea	a	avut	mari	probleme	cu	colectare	selectivă	şi	cu	gestionarea	deşeurilor	în	

general,	situaţie	valabilă	pentru	multe	alte	localităţi	din	ţară.	“Cu	vreo	trei	ani	în	urmă,	spuneam	că,	dacă	nu	

se	va	întâmpla	ceva	în	ceea	ce	priveşte	colectarea	selectivă	şi	reciclarea	deşeurilor	menajere,	vom	ajunge	

într-o	situaţie	delicată	noi,	ca	şi	naţiune.	Ia,	că	am	ajuns.	Uitaţi-vă	că	s-a	întâmplat	ca	astăzi	România	să	

plătească	zilnic	150	de	mii	de	euro	la	UE,	amenzi	pentru	necolectarea	selectivă	şi	pentru	nerezolvarea	

aspectelor	legate	de	depozitarea	deşeurilor	menajere.	În	ceea	ce	ne	priveşte,	ştiţi	că	am	avut	probleme	

mari,	zic	eu	soluţionate	astăzi”,	a	spus	Şulea.

	 Primarul	a	amintit	că	în	anul	2013	comuna	Floreşti	a	plătit	97	de	mii	de	lei	la	Fondul	de	Mediu	

pentru	necolectarea	selectivă,	în	timp	ce	anul	trecut	suma	a	fost	de	doar	17	mii	de	lei.	“Anul	acesta	sper	să	

primim	noi	un	bonus	sau	să	nu	mai	avem	de	achitat	nimic	la	Fondul	de	Mediu,	a	spus	primarul.	Sistemul	

instalat	la	Floreşti,	numit	Sigurec	Public,	are	capacitatea	de	a	prelucra	trei	tipuri	de	deşeuri	–	PET,	sticlă	şi	

aluminiu	–	şi	funcţionează	în	baza	unui	software	inteligent	ce	numără,	cântăreşte	şi	înregistrează	în	timp	

real	date	despre	deşeurile	aduse.	Totodată,	a	fost	inaugurat	şi	primul	automat	pentru	colectarea	deşeurilor	

de	ambalaje	destinat	magazinelor.	Persoanele	care	vor	aduce	deşeurile	la	acest	aparat	vor	primi	vouchere	

cu	anumite	valori,	în	funcţie	de	numărul	şi	tipul	ambalajelor.



Preşedintele	CJ	Suceava	face	demersuri	pentru	înscrierea	Mănăstirii	

Dragomirma	în	Patrimoniul	Mondial	UNESCO

		 Preşedintele	Consiliului	 Judeţean	Suceava,	Gheorghe	Flutur,	a	declarat	 că	a	discutat	 la	 sfârşitul	

săptămânii	trecute	cu	oficialul	UNESCO,	Lila	Ramos	Shahani,	şi	i-a	înmânat	personal	o	scrisoare	de	intenţie	

pentru	ca	Mănăstirea	Dragomirna	să	 fie	 înscrisă	 în	Lista	Patrimoniului	Mondial	al	UNESCO,	pe	care	a	

trimis-o	şi	la	Institutul	Naţional	al	Patrimoniului.

	 "Socotim	 că	merită	 să	 intre	 în	 patrimoniu	 (...)	 Am	discutat	 cu	 Lilla	Ramos,	 secretar	 general	 al	

UNESCO,	care	a	fost	la	Suceava	pentru	a	aviza	proiectele	pentru	introducerea	unor	obiective	în	patrimoniul	

UNESCO	(...)	 I-am	dat	doamnei	şi	o	 ie	şi	o	trăistuţă	de	Bucovina.	Vrem	ca	şi	IA	românească	să	intre	în	

patrimoniul	internaţional	al	UNESCO",	a	spus	Flutur.	În	scrisoarea	de	intenţie	se	arată	că	judeţul	Suceava,	al	

doilea	ca	mărime	din	România,	are	pe	teritoriul	său	83	de	monumente	religioase,	din	piatră	şi	lemn,	între	

care	opt	înscrise	în	Lista	Patrimoniului	Mondial	UNESCO.	"Atragem	atenţia	asupra	Mănăstirii	Dragomirna,	

situată	la	15	km	de	Suceava,	una	dintre	cele	mai	reprezentative	creaţii	arhitecturale	din	Moldova.	Ctitorită	

de	mitropolitul	cărturar	Anastasie	Crimca	şi	marele	 logofăt	Lupu	Stroici	 între	1608-1609,	Biserica	cu	

hramul	 "Pogorârea	 Sfântului	 Duh"	 are	 planul	 dreptunghiular,	 mult	 alungit,	 fără	 abside	 laterale	 şi	 cu	

pridvorul	poligonal.	Exteriorul	impresionează	prin	forma	de	lamă	pe	care	o	are	biserica,	privită	pe	axa	

longitudinală.	 Turla,	 foarte	 înaltă	 şi	 zveltă,	 dă	 un	 aspect	 de	 verticalitate	 foarte	 accentuat	 întregii	

construcţii,	înălţimea	totală,	până	la	cruce,	fiind	de	42	m.	

	 Decoraţia	exterioară	este	cu	totul	inovatoare:	elemente	sculpturale	-	rozete,	stele,	romburi	etc.	-	

alcătuiesc	o	adevărată	broderie.	În	zona	mediana	un	brâu-torsadă	împarte	construcţia	în	două.	În	interior,	

pictura,	 realizată	 de	 zugravii	 Popa	 Craciun	Maties,	 Popa	 Ignat	 şi	 Gregorie,	 constituie	 un	 alt	 element	

inovator,	 printr-o	 nouă	 concepţie	 în	 alegerea	 şi	 tratarea	 temelor,	 precum	 şi	 prin	 noile	modalităţi	 de	

realizare,	legate	de	arta	iconografică	şi	miniaturistică	(...)	Iconostasul	a	fost	lucrat	în	1613,	fiind	iniţial	al	

Mănăstirii	Solca	(...)	Trapeza	a	fost	construită	în	1609,	zidurile	şi	turnurile	între	1627-1635,	egumenia	şi	

paraclisul	Sf.	Nicolae	în	1635",	se	arată	în	scrisoarea	de	intenţie.

	 Totodată,	în	document	se	menţionează	că	Muzeul	mănăstirii	păstrează	manuscrise	cu	miniaturi,	

cele	mai	multe	realizate	de	mitropolitul	Anastasie	Crimca,	acoperăminte	de	vase	liturgice	din	secolul	al	

XVI-lea,	un	evangheliar	ferecat	din	1557,	o	cruce	din	lemn	de	abanos	ferecată	în	1542,	broderii,	printre	care	

se	remarcă	"Plângerea	lui	Iisus",	ferecături	în	aur	şi	argint,	veşminte	cu	fir	de	aur	şi	argint	etc.	"Considerată	

a	fi	un	preambul	al	Bisericii	Sf.	Trei	Ierarhi	din	Iaşi,	pentru	unicitatea	sa	dată	de	arhitectura,	dantelăria	în	

piatră	 cu	 care	 a	 fost	 decorată	 sau	 pictura	 miniaturizată,	 Biserica	 Pogorârea	 Sf.	 Duh	 a	 Mănăstirii	

Dragomirna	merită	să	fie	înscrisă	în	Lista	Patrimoniului	Mondial	UNESCO.	Ca	atare,	vă	rugăm	să	sprijiniţi	

intenţia	noastră	pentru	ca	acest	unic	monument	să	ocupe	locul	pe	care-l	merită	în	rândul	capodoperelor	

mondiale.	



	 Un	exemplu	remarcabil	din	care	se	poate	vedea	cum	actioneaza	pro-activ	autoritatile	locale,	in	cazul	

unei	investitii	din	domeniul	sanatatii,	spre	a	avea	clienti	inclusiv	din	strainatate,	repartizati	expres	de	catre	

unitati	 sanitare	 oficiale!	 Si	 mai	 interesanta	 este	 conceptia	 autoritatilor	 locale,	 care	 utilizeaza	 fonduri	

europene	cu	repartizare	nationala,	dar	in	intentia	de	a	se	decupla	financiar	de	autoritatea	centrala	!

Modelul	despre	care	se	vorbeste	ca	s-ar	dori	copiat	se	afla	in	Gyula	(Jula),	din	fosta	zona	cu	majoritate	etnica	

romaneasca	din	vestul	Ungariei,	zona	cunoscuta	pentru	rezervele	de	ape	subterane	curative.

Arh.	Dorin	Boila.

===============================================================================

Consiliul	Judeţean	Covasna	sprijină	financiar	construirea	unui	centru	wellness

	 Conducerea	Consiliului	Judeţean	Covasna	va	susţine	financiar	construirea	unui	centru	wellness	în	

staţiunea	Covasna,	investiţia	fiind	estimată	la	peste	5	milioane	de	euro,	a	anunţat	conducerea	instituţiei.	

Preşedintele	CJ	Covasna,	Tamas	Sandor,	a	declarat,	în	cadrul	unei	conferinţe	de	presă,	că	se	doreşte	ca	acest	

centru	să	aibă	o	capacitate	de	1000	de	locuri	şi	a	subliniat	că	unul	dintre	scopurile	investiţiei	este	de	a	

atrage	în	staţiune	turişti	de	diverse	vârste	şi	categorii	sociale,	nu	doar	pensionari,	care	vin	la	odihnă	şi	

tratament	cu	bilete	subvenţionate	de	stat.

	 "Ţelul	nostru	este	să	schimbăm	oraşul	Covasna	din	zona	turismului	social,	care	depinde	numai	de	

decizii	din	Bucureşti,	pe	un	alt	tip	de	turism,	care	să	aducă	beneficii	pentru	comunitatea	locală	(...)	Putem	fi	

alături	de	oraşul	Covasna	pentru	a	construi	un	centru	wellness	(...)	Sunt	câteva	criterii	minimale,	spre	

exemplu	să	aibă	o	capacitate	de	1000	de	locuri	(...)	Am	văzut	un	model	în	oraşul	Gyula	din	Ungaria	şi	ne	

dorim	să	fie	cel	puţin	la	nivelul	acestuia.	Investiţia	va	fi	între	5-6	milioane	de	euro",	a	declarat	Tamas	Sandor.

În	context,	el	a	menţionat	că	autorităţile	locale	vor	continua	demersurile	pentru	atragerea	turiştilor	străini,	

inclusiv	prin	implicarea	medicilor	specialişti,	a	asociaţiilor	de	pensionari	şi	asiguratorilor	de	sănătate	de	

peste	hotare,	o	primă	tentativă	fiind	făcută	în	urmă	cu	aproape	doi	ani,	cu	parteneri	din	Danemarca	şi	ţările	

scandinave.

	 "Luni,	a	fost	prezent	în	staţiunea	Covasna	ambasadorul	Austriei,	Excelenţa	Sa	Gerhard	Reiweger	(...)	

şi	am	prezentat	o	iniţiativă	(...),	practic,	ne	dorim	să	avem	o	întâlnire	la	Viena	cu	medici	de	specialitate	şi	

reprezentanţi	ai	firmelor	de	asigurări	de	sănătate	din	Austria,	ca	să	fie	prescrise	pe	reţete	posibilitatea	de	a	

face	 tratament	 balnear	 la	 Covasna	 (...)	 În	 acest	 sens	 am	 avut	 un	 alt	 program	 european	 cu	 ţări	 din	

Scandinavia	şi	Danemarca,	pentru	pensionari	(...)	ca	să	îi	convingem	că	e	benefic	să	vină	oamenii	la	noi	

pentru	tratament',	a	mai	spus	Tamas	Sandor.	



	Municipiul	Alba	Iulia	a	fost	premiat	la	Maastricht	pentru	proiectul	pilot	

Smart	City	2018

	 Municipalitatea	din	Alba	 Iulia	a	 fost	premiată	 la	Maastricht	 cu	 “European	Public	Sector	Award	

2017″	(EPSA)	pentru	proiectul	pilot	Smart	City	2018,	 în	cadrul	unei	competiţii	dedicate	dezvoltării	şi	

inovării	în	sectorul	public,	care	se	desfăşoară	o	dată	la	doi	ani.	“Municipalitatea	din	Alba	Iulia	a	fost	una	

dintre	cele	patru	reprezentante	şi	singura	câştigătoare	din	partea	României	în	cadrul	celei	mai	importante	

competiţii	dedicate	dezvoltării	şi	inovării	în	sectorul	public:	European	Public	Sector	Award	2017	(EPSA).	

Ediţia	din	acest	an	a	avut	ca	temă	generală	'Un	Sector	Public	Inovativ	în	2017	–	Noi	Soluţii	la	Provocări	

Complexe'	şi	s-a	derulat	pe	trei	nivele:	european	şi	naţional,	regional,	respectiv	supra-local	şi	 local.	La	

această	 din	 urmă	 categorie,	 Alba	 Iulia	 s-a	 numărat	 printre	 autorităţile	 premiante	 care	 şi-au	 depus	

proiectele	până	la	1	mai,	data	închiderii	apelului”,	se	arată	într-un	comunicat	al	Primăriei	Alba	Iulia.	

	 Aplicaţia	Alba	Iulia	Smart	City	2018	a	fost	unul	dintre	proiectele	declarate	câştigătoare	şi	urmează	

să	primească	oficial	Certificatul	de	Bună	Practică	din	partea	EPSA.	“Ce	ne	onorează	chiar	mai	mult	decât	

premiul	în	sine	este	faptul	că	Alba	Iulia	a	făcut	ca	România	să	fie	singura	ţară	din	estul	Europei	premiată	

pentru	bune	practici	în	materie	de	soluţii	inovatoare	şi	performanţă	în	sectorul	public.	Galeria	extrem	de	

selectă	 în	 care	 ne	 poziţionăm,	 şi	 prin	 câştigarea	 acestui	 concurs,	 ne	 confirmă	 faptul	 că	 nu	 contează	

neapărat	dimensiunile	oraşului	ci	cât	de	bine	este	administrat	şi	cât	de	conectat	este	la	valorile	şi	soluţiile	

europene,	moderne,	ale	administraţiei“,	a	declarat	Nicolaie	Moldovan,	city	managerul	municipiului	Alba	

Iulia.

	 La	rândul	său,	primarul	municipiului	Alba	Iulia,	Mircea	Hava,	a	apreciat	că	premiul	reprezintă	un	

motiv	de	mândrie	împărtăşit	la	nivel	naţional.	“Mic,	indiferent	că	vorbim	de	un	om	sau	de	un	oraş,	e	doar	o	

stare	de	spirit,	pe	care	noi	am	depăşit-o	prin	noi	inşine.	Cu	voinţă,	cu	ştiinţă	şi	cu	muncă.	Faptul	că	prin	acest	

concurs	ni	s-a	dus	vestea	şi	prin	Olanda	şi	printre	toţi	cei	implicaţi	din	toată	Europa	este	încă	un	motiv	real	

de	mândrie,	împărtăşită	cu	România	întreagă,	pe	care	eu	zic	c-am	reprezentat-o,	încă	o	dată,	cu	cinste”,	a	

declarat	primarul	Mircea	Hava.

	 Decernarea	 premiilor	 va	 avea	 loc	 în	 luna	 noiembrie,	 la	 Maastricht,	 în	 Olanda	 şi	 îi	 va	 avea	 ca	

amfitrioni	pe	Annemarie	Penn-te	Strake,	primarul	oraşului	şi	pe	directorul	general	al	EIPA,	prof.	dr.	Marga	

Prohl.	European	Public	Sector	Award	(EPSA)	este	cea	mai	cunoscută	şi	accesată	platformă	din	Europa,	

dedicată	excelenţei	în	sectorul	public.	De	la	lansarea	sa,	în	2007,	EPSA	a	primit	şi	evaluat	mai	bine	de	1000	

de	aplicaţii	de	la	diferite	autorităţi,	organizaţii	şi	instituţii	europene.	EPSA	a	devenit	una	dintre	cele	mai	

valoroase	 baze	 de	 date	 europene	 în	materie	 de	 proiecte	 publice	 de	 succes	 ce	 sunt	 puse,	 ulterior,	 la	

dispoziţia	tuturor	administraţiilor	europene	interesate.	



Primăria	Satu	Mare	pregăteşte	un	plan	de	reabilitare	a	clădirilor	istorice

	 Primăria	municipiului	Satu	Mare	pregăteşte	un	plan	de	reabilitare	a	clădirilor	din	centrul	istoric	al	

oraşului,	urmând	ca	lucrările	să	se	facă	din	fonduri	publice,	dacă	proprietarii	nu	se	conformează	somaţiilor,	

şi	să	fie	recuperate	ulterior,	a	anunţat	joi,	într-o	conferinţă	de	presă,	administratorul	public	Masculic	Csaba.	

El	a	afirmat	că	s-a	finalizat	inventarierea	a	100	de	clădiri,	urmând	ca	proprietarii	să	primească	somaţii	

pentru	reabilitarea	lor.	"S-a	finalizat	inventarul	a	100	de	clădiri	din	centrul	istoric	al	municipiului	Satu	

Mare	şi	zona	de	protecţie	a	monumentelor	 istorice.	Acest	 inventar	a	 fost	 făcut	din	punct	de	vedere	al	

clădirii,	 al	 valorii	 arhitecturale	 a	 clădirilor,	 starea	 clădirilor	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 pericolului	 care-l	

reprezintă	faţadele,	acoperişurile,	din	punct	de	vedere	a	capacităţii	financiare	a	proprietarilor	şi	a	sumelor	

necesare	pentru	anumite	reparaţii	de	intervenţii.	Deci	în	foarte	scurt	timp	urmează	să	stabilim	un	plan	de	

intervenţie	 majoră	 şi	 un	 regulament	 de	 lucru.	 Aceşti	 proprietari	 vor	 primi	 somaţii	 pentru	 a	 începe	

reabilitarea,	vom	aplica	acel	impozit	majorat	care	e	permis	de	lege	dacă	nu	se	supun	somaţiilor	şi	vom	face	

un	plan	de	acţiune	pentru	a	aloca	fonduri	din	bugetul	municipiul	Satu	Mare	pentru	reabilitări	de	faţade,	cu	

posibilitatea	de	a	recupera	de	la	proprietari.	Există	cadru	legislativ,	trebuie	să	punem	în	aplicare	acest	

lucru",	a	declarat	Masculic.	

	 Urmează	 ca	 planul	 să	 fie	 prezentat	 public	 după	 finalizare	 şi	 supus	 aprobării	 Consiliului	 Local,	

potrivit	sursei	citate.	AGERPRES	11	avertismente,	după	o	săptămână	de	la	adoptarea	regulamentului	de	

convieţuire	socială	de	către	Primăria	Alexandria	Consilierii	locali	ai	municipiului	Alexandria	au	adoptat	în	

urmă	 cu	 o	 săptămână	 un	 regulament	 de	 convieţuire	 socială,	 primele	 sancţiuni	 pentru	 nerespectarea	

acestuia	 constând	 în	 avertismente	date	de	poliţiştii	 locali	 în	11	 cazuri	 în	 care	 cetăţenii	nu	au	păstrat	

curăţenia	în	locuri	de	agrement	şi	au	deteriorat	spaţiul	verde.	Regulamentul	impus	de	Primăria	Alexandria	

prevede,	printre	altele,	că	oamenii	nu	au	voie	să	arunce	coji	de	seminţe	pe	domeniul	public,	dar	nici	să	

depoziteze	 pe	 domeniul	 public	moloz	 şi	materiale	 de	 construcţii,	 fără	 acordul	municipalităţii	 şi	 fără	

obţinerea	autorizaţiei	de	organizare	a	execuţiei.	

	 Se	mai	pedepseşte	tulburarea	liniştii	locatarilor	în	intervalele	orare	22,00	-	8,00	şi	13,00	-	14,00	de	

către	 orice	persoană,	 prin	producerea	de	 zgomote	 în	 localurile	 sau	 în	 sediile	persoanelor	 juridice,	 în	

locuinţele	persoanelor	fizice	sau	în	oricare	alt	loc	din	imobile	cu	destinaţia	de	locuinţe	ori	situat	în	imediata	

vecinătate	a	acestora.	Penalizările	stabilite	în	aceste	cazuri	constau	în	avertisment	sau	amendă	de	la	200	la	

2.000	de	lei	pentru	faptele	săvârşite	de	persoane	fizice	şi	cu	amendă	de	la	200	la	2.500	lei	pentru	cele	

săvârşite	de	persoane	juridice,	dacă	nu	se	prevede	altfel,	prin	legi,	ordonanţe	sau	hotărâri	ale	Guvernului.	

În	acelaşi	regulament	se	arată	că	persoanele	fizice	şi	juridice	răspund	contravenţional	pentru	montarea	

dispozitivelor	exterioare	pentru	uscarea	şi	expunerea	de	rufe	pe	faţadele	locuinţelor	(dinspre	stradă),	în	

spaţiile	verzi,	pe	străzile	principale	şi	în	zona	centrală	a	municipiului.	

	 Totodată,	în	apartamentele	din	imobilele	cu	mai	multe	locuinţe	pot	fi	deţinuţi	cel	mult	doi	câini	şi	

două	pisici,	ca	animale	de	companie,	cu	acordul	asociaţiei	de	locatari/proprietari	şi	acordul	locatarilor	

limitrofi,	iar	în	curţi	pot	fi	deţinuţi	trei	câini	şi	trei	pisici	ca	animale	adulte	de	companie	sau	mai	multe,	cu	

acordul	vecinilor	limitrofi.	Câinii	vor	fi	legaţi	la	punct	fix	cu	posibilitatea	de	mişcare	sau	într-un	ţarc	care	să	

asigure	posibilitatea	de	mişcare,	aflat	la	o	distanţă	de	cel	puţin	zece	metri	faţă	de	geamurile	imobilelor	

învecinate.	 În	cazul	 în	care	se	obţine	acordul	 în	scris	al	 tuturor	 locatarilor,	câinii	pot	 fi	 ţinuţi	 liberi	cu	

respectarea	 normelor	 de	 igienă, 	 conform	 regulamentului 	 de	 convieţuire	 socială .

O	altă	prevedere	a	acestuia	se	referă	la	menţinerea	măsurii	prin	care	claxonatul	este	interzis	în	Alexandria,	

în	special	când	au	loc	nunţi	şi	botezuri	sau	la	poarta	întreprinderilor.	



Proiectul	smart	de	concepţie	autohtonă	"roIoT",	lansat	la	Timişoara

	 Primarul	Timişoarei,	Nicolae	Robu,	 a	 anunţat,	marţi,	 că	 a	 fost	 lansat	 proiectul	 smart	 roIoT,	 de	

concepţie	 autohtonă,	 al	 firmei	 ETA	 2U,	 care	 acoperă	 80%	 din	 suprafaţa	 municipiului,	 o	 iniţiativă	

timişoreană	pentru	promovarea	tehnologiei	Internet	of	Things	(IoT)	pe	plan	local	şi	naţional.	Iniţiativa	

vine	 în	 sprijinul	 efortului	 susţinut	 al	 administraţiei	 locale	 de	 a	 se	 alinia	 celor	 mai	 înalte	 standarde	

internaţionale,	 efort	 accentuat	 în	 contextul	 Timişoara	 Capitală	 Europeană	 a	 Culturii	 2021,	 susţinând	

inovaţia	şi	iniţiativele	care	îşi	propun	să	o	susţină.	"Internet	of	Things	(IoT)	reprezintă	un	concept	general	

de	punere	în	valoare	a	capacităţii	senzorilor	şi	dispozitivelor	de	reţea	de	a	colecta	date	de	la	lumea	din	jurul	

nostru	şi	de	a	le	pune	apoi	la	dispoziţie	pe	internet,	pentru	a	fi	prelucrate	şi	utilizate	în	diverse	scopuri",	a	

afirmat	Nicolae	Robu,	într-o	conferinţă	de	presă.	RoIoT	îşi	propune	să	catalizeze	comunităţile	creative	

interesate	de	dezvoltarea	soluţiilor	inteligente	în	acest	domeniu,	care	pot	contribui	la	gestionarea	mai	

bună	a	serviciilor	publice,	la	automatizarea	şi	eficientizarea	unor	procese,	cum	ar	fi	iluminatul	public	şi	

contorizarea	 utilităţilor	 publice,	 la	 monitorizarea	 calităţii	 aerului	 şi	 a	 mediului	 în	 general,	 dar	 şi	 la	

realizarea	parcărilor	inteligente	sau	pentru	managementul	deşeurilor.

	 De	asemenea,	sistemul	poate	monitoriza	infrastructurile	critice	ale	oraşului,	detecţiile	de	fum	sau	

scurgeri	de	gaze	şi	alte	măsuri	pentru	siguranţa	cetăţenilor.	"Prin	comunitatea	roIoT	a	fost	implementată	o	

reţea	wireless	pentru	senzori	şi	actuatori	de	mică	putere,	denumită	LoRaTIM,	care	acoperă	aproximativ	

80%	din	 oraş.	 LaRaTIM	 este	 o	 reţea	 experimentală	 de	 comunicaţii	 pentru	 dispozitive	 IoT,	menită	 să	

servească	drept	un	'laborator	viu'	pentru	dezvoltarea	aplicaţiilor	de	tip	IoT,	care	stau	la	baza	scenariilor	de	

aplicare	menţionate",	a	adăugat	Robu.

	 Potrivit	acestuia,	un	laborator	viu	este	un	ecosistem	pentru	inovare	deschisă,	centrat	pe	utilizator,	

care	operează	adesea	într-un	context	teritorial,	de	exemplu	oraş,	aglomerarea	urbană,	regiune	şi	facilitează	

integrarea	 proceselor	 concurente	 de	 cercetare	 şi	 inovare	 în	 cadrul	 unui	 parteneriat	 public-privat-

personal.	Edilul	adaugă	că	cetăţenii	au	un	rol	pivotal	 în	 funcţionarea	 laboratorului	viu	prin	adoptarea	

tehnologiilor,	aplicaţiilor	şi	proceselor	expuse	prin	laborator,	în	viaţa	lor	cotidiană,	astfel	ei	contribuind	

activ	la	validarea	sistemelor	şi	soluţiilor	dezvoltate	în	acest	ecosistem.	Primăria	Timişoara	împreună	cu	

roIoT	 îşi	 propune	 să	 vină	 în	 sprijinul	 comunităţilor	 creative,	 prin	 punerea	 la	 dispoziţia	 lor	 a

reţelei	LaRaTIM	şi	prin	facilitarea	accesului	la	resursele	necesare	dezvoltării	de	servicii	şi	produse	IoT,	care	

vor	contribui	semnificativ	la	evoluţia	Timişoarei	către	un	oraş	inteligent.	

	 "Contăm	pe	interesul	comunităţii	de	dezvoltatori	să	se	alăture	iniţiativei	roIoT,	pentru	a	contribui	la	

proiectarea	şi	construcţia	soluţiilor	inteligente,	menite	să	creeze	un	impact	pozitiv	asupra	calităţii	vieţii	

cetăţenilor	oraşului	Timişoara",	a	conchis	Nicolae	Robu.	AGERPRES	Suceava	a	fost	desemnată	"Destinaţie	

Europeană	 de	 Excelenţă"	 de	 către	 Comisia	 Europeană.	 Consiliul	 Judeţean	 Suceava	 este	 câştigător	 al	

concursului	de	proiecte	 lansat	de	Comisia	Europeană	prin	 care	municipiul	 Suceava	este	desemnat	 ca	

"Destinaţie	 Europeană	de	Excelenţă",	 a	 declarat	marţi	 şeful	 administraţiei	 judeţene,	 Gheorghe	Flutur.	

Potrivit	lui	Flutur,	proiectul	"Destinaţii	Europene	de	Excelenţă"	-	EDEN	a	fost	lansat	de	Comisia	Europeană	

şi	 are	 ca	 obiective	 creşterea	 vizibilităţii	 destinaţiilor,	 a	 calităţii	 ofertei	 turistice	 europene,	 stimularea	

dezvoltării	turismului	durabil	şi	crearea	unei	reţele	între	destinaţii.	Pentru	atingerea	acestor	obiective,	

autorităţile	naţionale	de	turism	din	fiecare	ţară	participantă	la	proiect	au	organizat	un	concurs	pentru	

desemnarea	 destinaţiei	 de	 excelenţă	 a	 ţării	 respective,	 conform	 temei	 stabilite	 în	 cadrul	 Comitetului	

Consultativ	pentru	Turism,	întrunit	la	nivel	european.



	 Flutur	a	arătat	că	tema	propusă	s-a	referit	la	turismul	cultural	tangibil,	concursul	fiind	lansat	de	

Ministerul	Turismului	la	începutul	lunii	martie,	iar	CJ	Suceava	a	depus	în	luna	aprilie,	prin	Serviciul	Centrul	

Naţional	de	Informare	şi	Promovare	Turistică	(CNIPT),	Proiectul	"Municipiul	Suceava.	Turism	cultural	

tangibil".	"Procedura	de	selecţie	a	fost	deosebit	de	laborioasă	şi	a	cuprins	o	etapă	de	analiză	a	proiectelor	

depuse	şi	o	etapă	de	evaluare	pe	teren.	În	dosarele	de	concurs	am	prezentat	oferta	turistică	generală	a	

municipiului	Suceava,	precum	şi	pe	cea	bazată	pe	obiective	de	turism	cultural,	am	prezentat	proiectele	de	

dezvoltare	 turistică	 în	 zonă	 şi 	 parteneriatele	 în	 domeniul	 turismului", 	 a	 precizat

Flutur.	Criteriile	de	selecţie	au	avut	în	vedere:	complexitatea	şi	calitatea	ofertei	turistice	bazate	pe	obiective	

de	 turism	 cultural,	 patrimoniu	 cultural-istoric	 monumente/situri	 istorice	 sau	 arheologice,	 muzee;	

complexitatea	şi	calitatea	ofertei	turistice	generale,	infrastructura	turistică,	programe	turistice,	activităţi	

de	 marketing	 aferente	 turismului	 cultural;	 derularea	 de	 proiecte	 locale/	 regionale/	 naţionale/	

internaţionale	pentru	asigurarea	dezvoltării	durabile	a	turismului	în	zonă;	existenţa	la	nivelul	destinaţiei	a	

parteneriatelor	 şi	 a	 cooperării	 cu	 alţi	 participanţi	 la	 sectorul	 turistic,	 la	 nivel	 regional/	 naţional/	

internaţional;	existenţa	centrelor	de	informare	turistică.

	 În	Suceava	există	84	de	valori	de	patrimoniu	cultural,	dintre	care	45	sunt	de	interes	naţional	şi	39	de	

interes	 local,	una	dintre	acestea,	Biserica	Sf.	Gheorghe	a	Mănăstirii	 "Sf.	 Ioan	cel	Nou",	 fiind	 inclusă	 în	

Patrimoniul	UNESCO.	"În	documentaţie	am	arătat	modul	în	care	se	prezintă	Cetatea	de	Scaun,	Muzeul	de	

Istorie,	 Muzeul	 Satului	 Bucovinean,	 Muzeul	 de	 Ştiinţele	 Naturii,	 Hanul	 Domnesc,	 Planetariul	 şi	

Observatorul	astronomic	etc.	La	capitolul	accesibilitate	un	argument	important	l-a	constituit	existenţa	

Aeroportului	'Ştefan	cel	Mare'.	Proiectul	depus	de	Consiliul	Judeţean	Suceava	a	fost	declarat	câştigător,	cu	

98,33	puncte",	a	spus	Flutur.

	 Potrivit	lui	Flutur,	pe	locurile	următoare	s-au	clasat,	în	ordine,	proiectele	Ţara	Chioarului,	Sighetu	

Marmaţiei,	Colinele	Transilvaniei,	Şcheii	Braşovului	şi	Braşovechi.	CJ	Suceava	va	fi	premiat	la	Bruxelles	de	

către	Comisia	Europeană	în	2018,	în	cadrul	unei	festivităţi	organizate	la	nivel	european,	unde	va	avea	şi	un	

stand	propriu	în	care	va	fi	promovată	destinaţia	turistică	Municipiul	Suceava,	destinaţie	ce	va	fi	inclusă	în	

reţeaua	"Destinaţii	Europene	de	Excelenţă"	şi	va	avea	o	pagină	proprie	de	promovare.	Totodată,	proiectul	

"Municipiul	Suceava.	Turism	cultural	tangibil"	va	fi	premiat	de	Ministerul	Turismului	cu	ocazia	ediţiei	de	

toamnă	a	Târgului	de	Turism	al	României,	organizat	de	Romexpo,	 în	perioada	16-19	noiembrie,	 iar	CJ	

Suceava	va	beneficia	de	spaţiu	de	prezentare	a	destinaţiei	în	cadrul	standului	Ministerului	Turismului.	

"Faptul	că	Suceava	devine	Destinaţie	Europeană	de	Excelenţă	este	o	recunoaştere	a	eforturilor	de	punere	

în	valoare	a	potenţialului	său	turistic	şi	se	creează	o	oportunitate	în	creşterea	vizibilităţii	ca	destinaţie	de	

excelenţă	pentru	turismul	cultural,	atât	la	nivel	naţional,	cât	şi	la	nivel	internaţional.	Împreună	cu	primăria,	

vom	continua	să	susţinem	dezvoltarea	turismului	în	municipiul	Suceava,	în	calitate	de	kilometru	zero	al	

turismului	în	Bucovina",	a	spus	Flutur.	

SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!
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