
INFO 2 ANTONI	GAUDI	și	Sagrada	Familia	
de	Ana	DONȚU

	 Anul	acesta	s-au	ım̂plinit	165	de	ani	

de	 la	 nașterea	 arhitectului	 catalan	 Antoni	

Gaudi.	Pentru	cei	care	nu	au	vizitat		niciodată	

Barcelona,	e	greu	de	crezut	că	un	om	poate	

să-și	 pună	 amprenta	 ın̂	 asemenea	 măsură	

asupra	unui	oraș,	cum	a	facut-o	Antoni	Gaudi.	

Despre	 el,	 directorul	 și	maestrul	 său,	 Elies	

Rogent,	a	declarat	public	ın̂	1878,	atunci	când	

Gaudi	 a	 absolvit	 Școala	 Superioară	 de	

Arhitectură	din	Barcelona:	„Semnez	diploma	

acestui	tânăr	și	nu	știu	dacă	am	de-a	face	cu	un	

geniu	 sau	 cu	 un	 nebun.	 Timpul	 ne	 va	

raspunde”.

	 Gaudi	 a	 avut	 ı̂ntotdeauna	 o	 fire	

explozivă.	 Chiar	 el	 spunea	 despre	 sine	 că	

singurul	lucru	pe	care	nu	l-a	putut	controla	ın̂	

viața	sa	a	fost	cumpătul.	Pe	de	altă	parte	ın̂să,	

Antoni	 Gaudi	 era	 extrem	 de	 credincios,	 de	

nenumărate	ori	arătând	că	doar	Dumnezeu	și	

natura	 ı̂l	 inspiră	 să	 lucreze.	 „Aceia	 care	

folosesc	 legile	 naturii	 ca	 suport	 pentru	

lucrările	 lor	 colaborează,	 de	 fapt , 	 cu	

Creatorul”,	 spunea	 Antoni	 Gaudi.	 Drept	

exemplu,	Casa	Batllo,	despre	 	care	celebrul	

pictor	 Salvadori	 Dali	 spunea	 că	 ı̂i	 crează	

privitorului	 senzația	 că	 admiră	 „reflexiile	

norilor	 din	 timpul	 unui	 apus	 ın̂	 apele	 unui	

lac”.	

foto&video	-	Mircea	ȚIBULEAC



	 Totuși,	 au	 fost	 și	 voci	 care	 au	 criticat	

chiar	 cea	 mai	 renumită	 operă	 a	 lui	 Gaudi.	

Astfel,	 ın̂	 opinia	 scriitorului	 și	 jurnalistului	

englez	 George	 Orwell,	 Sagrada	 Familia	 era	

„una	dintre	cele	hidoase	clădiri	din	lume”.	De	

altfel,	 istoricul	 britanic	 Gerald	 Brenan	

spunea	 că	 „nicio	 altă	 clădire	 din	 întreaga	

arhitectură	europeana	a	perioadei	nu	poate	fi	

mai	 vulgară	 sau	 mai	 pretențioasă”	 decât	

biserica	pe	care	Antoni	Gaudi	a	ridicat-o.

	 Despre	această	operă	controversată	a	

arhitectului	 am	pregătit	 un	 fotoreportaj	 cu	

pozele	făcute	de	dl	arh.	Mircea	ȚIBULEAC	ın̂	

călătoria	lui	prin	Barcelona.	

	 La	 doar	 31	 de	 ani,	 	 Gaudi	 ı̂ncepe	

construcţia	 catedralei	 dedicate	 Sfintei	

Familii,	 celebra	 Sagrada	 Familia,	 finanţată	

din	 fonduri	 publice.	 Construcţia	 acestui	

"templu	 suprarealist"	 -	 cum	 a	 fost	 numită	

printre	 altele	 catedrala,	 a	 ın̂ceput	 ın̂	 1882,	

dar	 nu	 a	 fost	 niciodată	 terminată.Planurile	

iniţiale	erau	cele	ale	unei	biserici	modeste,	ın̂	

stil	neogotic,	dar	Gaudi	a	transformat-o	ın̂tr-

o	clădire	care	sfidează	timpul.	I�n	prezent	se	

estimează	că	aceasta	va	fi	finalizată	ın̂	2026.	

Maestru l 	 a 	 lucra t 	 l a 	 u imi toarea 	 sa	

capodoperă	 pe	 o	 durată	 de	 40	 de	 ani.	

Explicaţia	 lui	 Gaudi?	 „Clientul	 meu	 (n.r.-	

Dumnezeu)	nu	se	grăbeşte”.	Tocmai	de	aceea	

Gaudi	 a	 fost	 supranumit	 şi	 „Arhitectul	 lui	

Dumnezeu”.	 	 Conform	 specialiştilor	 ı̂n	

domeniu,	 vizionarul	 arhitect	 a	 conceput	

acest	 „templu	 al	 creştinătăţii”	 ca	 având	 18	

turnuri:	 12	 pentru	 apostoli,	 patru	 pentru	

evanghelişti,	 unul	 pentru	 Fecioara	Maria	 şi	

unul	 pentru	 Iisus.	 Cel	 de-al	 18-lea	 turn	 va	

avea	la	final	şi	o	cruce	uriaşă.	



	 I�n	 continuare	 vom	 prezenta	 câteva	

detalii	 mai	 puțin	 cunoscute	 despre	 Antoni	

Gaudi.

	 -	Pentru	că	s-a	ım̂bolnăvit	ın̂	perioada	

adolescenței, 	 Antoni	 Gaudi	 a	 devenit	

vege tar ian 	 ı̂ n c ă 	 de 	 t ân ă r, 	 l a 	 s fa tu l	

psihologului	său.

	 -	 Antoni	 Gaudi	 nu	 desena	 niciodată	

schițe	 ale	 clădirilor	 pe	 care	 dorea	 să	 le	

construiască,	ci	 ın̂totdeauna	realiza	modele	

3D	ın̂	miniatură.	Astfel,	spunea	el,	reușea	mai	

bine	 să	 transpună	 ın̂	 realitate	 imaginea	 pe	

care	și-o	forma	inițial	ın̂	minte.

	 -	 Primul	 proiect	 oficial	 pentru	 care	 a	

fost	solicitat	a	fost	proiectarea	unor	felinare	

pentru	 iluminatul	 public.	 Acesta	 au	 fost	

amplasate	ın̂	Plaza	Real	din	Barcelona	și	pot	

fi	văzute	ın̂că.

	 -	Printre	cei	care	i-au	criticat	opera	ın̂	

timpul	vieții	s-a	aflat	și	celebrul	pictor	Pablo	

Picasso.

	 -	Deși	autoritățile	s-au	opus	de	multe	

ori	proiectelor	lui	Antoni	Gaudi,	arhitectul	a	

câștigat	totuși	premiul	„Builing	of	The	Year”	

pentru	Casa	Velvet.

	 -	I�ncă	din	perioada	copilăriei	a	ın̂ceput	

să	 sufere	 din	 cauza	 reumatismului,	 motiv	

pentru	care	de	mult	ori	se	deplasa	călare	pe	

un	măgar.

	 -	Lui	Antoni	Gaudi	nu-i	plăcea	să	poarte	

pantofi	noi,	astfel	că	deseori	ıș̂i	ruga	fratele	

să-i	poarte	ın̂călțămintea	până	aceasta	se	uza	

puțin.



	 - 	 Antoni 	 Gaudi 	 era 	 un 	 cata lan	

nationalist	 convins.	 I�n	 1924,	 cu	 ocazia	

sărbătorii	Diada	des	Catalanes,	a	fost	arestat	

pentru	 scurt	 timp	 pentru	 că	 a	 refuzat	 să	

vorbească	ın̂	limba	spaniolă	cu	un	polițist.

	 -	 Antoni	 Gaudi	 a	 fost	 singur	 ın̂treaga	

viață	și	și-a	dedicat-o	ın̂	ım̂tregime	profesiei.	

A	fost	ın̂drăgostit	de	o	singură	femeie,	Josefa	

Moreu,	 ın̂vățătoare	 la	 Mataró	 Cooperative,	

dar	nu	a	fost	ceva	reciproc.	Gaudi	s-a	refugiat	

ı̂n	 pacea	 spirituală	 pe	 care	 i-o	 oferea	

catolicismul.

	 -	Pe	7	 iunie	1926	Gaudi	 s-a	pornit	 ın̂	

plimbarea	sa	zilnică	spre	Biserica	Sant	Felip	

Neri,	 pentru	 a	 se	 ruga	 și	 a	 se	 confesa.	 Pe	

drum,	a	fost	lovit	de	un	tramvai	și	și-a	pierdut	

cunoștința.	 Din	 cauza	 hainelor	 modeste	 și	

lipsa	 documentelor	 la	 el,	 a	 fost	 luat	 drept	

cerșetor	 și	 nu	 i	 s-a	 acordat	 ajutor	 imediat.	

Niște	trecători	l-au	dus	la	spitalul	Santa	Creu,	

unde 	 a 	 pr imi t 	 o 	 ı̂ ngr i j i re 	 medica l ă	

rudimentară.	Abia	ulterior	a	fost	recunoscut	

de	 către	 Mosén	 Gil	 Parés,	 un	 preot	 de	 la	

Sagrada	 Familia,	 dar	 era	 deja	 prea	 târziu	

pentru	a	mai	putea	fi	salvat.	S-a	stins	pe	10	

iunie	 a	 fost	 ı̂nmormântat	 ı̂n	 cripta	 din	

Sagrada	Familia.

	 Surse:		

	 https://en.wikipedia.org/wiki/Anton

i_Gaud%C3%AD

	 http://www.gandul.info/stiri/antoni-

gaudi-zece-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-

despre-arhitectul-antoni-gaudi-11015819

https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD


	 La	următorul	link	puteți	viziona	un	film	despre	Sagrada	Familia:	
https://we.tl/WHV0jUVO90	

https://we.tl/WHV0jUVO90




de	 la	 Gheorghe	 IONAȘCU
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Oradea	-	Oraş	Art	Nouveau

	 Oraşul	din	România,	renovat,	care	acum	rivalizează	cu	destinaţii	de	

vacanţă	precum	Barcelona,	Nancy,	Viena	sau	Budapesta

	 Oradea	este	singura	localitate	din	România	care	face	parte	din	rețeaua	Oraşelor	Art	

Nouveau,	o	reţea	europeană	de	cooperare,	de	cercetare,	conservare	şi	dezvoltare	a	orașelor	

europene	cu	un	bogat	patrimoniu	Art	Nouveau.

	 Tezaur	arhitectural	de	valoare	europeană	rivalizeaza	cu	destinatii	de	vacanta	extrem	

de	cautate,	precum	Barcelona,	Bruxelles,	Nancy,	Viena	sau	Budapesta,	iar	Oradea	cunoaște	

o	renastere	dupa	un	amplu	program	de	de	refacere	a	tezaurului	architectural	si	de	investitii	

masive	in	dezvoltarea	si	crearea	de	facilitati	pentru	oradeni	si	turisti,	anunță	ziare.com

	 Bisericile	 si	 palatele	 din	 Piata	 Unirii	 imbina	 sapte	 stiluri	 arhitecturale:	 baroc,	

clasicist,	eclectic,	istorizant,	secession,	romantism	și	neo-romanesc.	

http://www.ziare.com/vacanta/destinatii/oradea-comoara-romaniei-care-renaste-1422151


	 Palatul	Vulturul	Negru	–	o	construcție	arhitectonică	monumentală	
în	stilul	Secession

	 Construit	pe	vechiul	amplasament	al	Hanului	“Vulturul	Negru”,	complexul	urma	sa	
adaposteasca	un	teatru,	sali	de	bal,	un	cazinou	si	birouri.
	 Palatul	Vulturul	Negru	 se	 distinge	prin	pasajul	 in	 forma	de	Y	 si	 cele	 trei	 intrari,	
basoreliefuri	cu	motive	florale	si	figurative,	vitralii	si	candelabre	imense.

	 Biserica	cu	Lună

	 Stilul	in	care	a	fost	construita	este	cel	

al	 barocului	 tarziu	 cu	 vadite	 elemente	

clasicizante,	dar	si	cu	o	puternica	amprenta	

a	stilului	bizantin.

	 In	 tampla	 iconostasului	 se	afla	 la	un	

moment	dat	o	pictura	cu	chipul	 lui	Horea,	

unul	dintre	conducatorii	rascoalei	din	1784,	

ea	fiind	considerata	de	catre	multi	istorici	ca	

fiind	 singura	 reproducere	 autentica	 a	

fizionomiei	acestuia.



Cetatea	Oradei
	 Unul	 dintre	 cele	 mai	 importante	 monumente	 arhitectonice	 medievale	 tarzii	 din	

Transilvania.	 Cetatea	 Oradiei	 a	 fost	 pentru	 Europa	 Medievală	 unul	 dintre	 reperele	

importante	din	punct	de	vedere	religios,	cultural,	științific	și	militar.

	 Catedrala	Romano-Catolică

	 Este	 opera	 arhitectului	 vienez	Franz	

Anton	Hillebrandt	cu	implicarea	inginerului	

constructor	italian	Giovanni	Battista	Ricca,	

cel	 care	 introduce	 elemente	 inspirate	 din	

biserica	 “Il	 Gesu”	 din	 Roma,	 creatie	 a	

arhitectului	Vignola.



Sinagoga	Zion
	 Impozanta	constructie	eclectica	s-a	realizat	dupa	planul	efectuat	de	Busch	David	si	

de	 catre	 Rimanoczy	 Kalman	 Sr.	 Decoratiile	 exterioare	 si	 interioare	 sunt	 de	 inspiratie	

maura.

	 Teatrul	de	Stat
	 Teatrul	de	Stat,	construit	in	1900,	domina	cu	impozanta	sa	Piata	Ferdinand.	Fatadele	
au	 elemente	 decorative	 neoclasice,	 neorenascentiste,	 iar	 in	 interior	 predomina	 stilului	
neobaroc.



Casa	Darvas	–	La	Roche	
	 Casa	Darvas	–	La	Roche,	cu	o	arhitectura	unica	in	lume,	a	devenit	primul	Muzeu	Art	

Nouveau	din	Romania.

Dealul	Ciuperca	–	o	gradină	botanică	în	aer	liber
	 Zona	 de	 agrement	 traditionala	 a	 orasului,	 Dealul	 Ciuperca	 ofera	 o	 priveliste	
panoramica	asupra	orasului.



Nymphaea	Aquapark	Oradea	
	 Complexul	Aquapark	Nymphaea	din	Oradea	este	unul	dintre	cele	mai	moderne	complexuri	cu	apa	

termala	din	tara.	Se	va	deschide	in	cursul	lunii	august,	are	12	bazine	interioare,	6	bazine	exterioare	si	10	

aquatobogane	si	dispune	de	1.000	de	locuri.	Aici	gasesti:	piscină	cu	valuri,	piscină	interioară,	piscine	cu	

apă	termală,	piscine	speciale	pentru	copii,	tobogane,	saună,	masaj,	hidroterapie	si	aromoterapie.

Baile	Felix	–	paradisul	apelor	termale
	 Unice	in	lume,	apele	termale	din	Baile	Felix	sunt	cele	mai	apreciate	ape	curative	din	regiune,	iar	

efectele	lor	miraculoase	sunt	cunoscute	inca	de	pe	vremea	Imperiului	Roman.	Baile	Felix	au	un	bioclimat	

unic,	cu	o	umiditate	perfect	echilibrata,	care	induce	corpului	o	stare	speciala	de	relaxare	si	revigorare.	

Oradea	este	un	oras	vibrant,	care	reuseste	sa	puna	in	valoare	patrimoniul	existent,	in	paralel	cu	crearea	de	

noi	tipuri	de	activitati	de	recreere	si	petrecere	a	timpului	liber.



de	la	ing.	Vintilă	DĂSCĂLIȚA	
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Conacul	Polizu

	 Conacul	din	Maxut,	 județul	Iași,	așa	

cum	 arată	 el	 acum,	 ca	 cea	 mai	 de	 preț	

bijuterie	a	domeniului	de	verdeață	de	55	de	

hectare	pe	care	se	află,	a	mai	trăit	vremuri	cu	

lume	 fermecătoare,	 cu	 ceaiuri,	 baluri	

elegante	și	muzică	de	pian,	cu	gazeta	citită	ın̂	

liniște	pe	terasă	de	familii	boierești,	ın̂tre	anii	

1888,	când	a	fost	finalizată	construcția	lui,	și	

1946,	când	regimul	comunist	a	hotărât	să	și-l	

ın̂sușească	și	să	depoziteze	aici,	unde	vreme	

de	43	de	ani	a	funcționat	C.A.P.-ul	din	Hârlău,	

animale,	cartofi	și	alte	recolte.

	 58	de	ani	ın̂să	a	fost	reședința	de	vară	

din	Moldova	a	familiei	Ghica-Deleni,	iar	dacă	

punem	la	socoteală	și	anii	care	au	trecut	de	la	

renovarea	 domeniului,	 după	 retrocedare,	

finalizată	ın̂	2010	de	către	moștenitoarea	de	

drept,	se	fac	ın̂	total	60	de	ani	de	frumusețe	

reanexată	României.	O	poveste	cu	final	fericit,	

care	ne	arată	că	până	la	urmă	binele	ın̂vinge.

	 Intrarea	 în 	 conac . 	 Copacul 	 cu 	 o	
încrengătură	grafică	este	un	salcâm	găsit		
în	 pădurea	 de	 lângă	 conac	 și	 replantat.	
Face	deliciul	vizitatorilor	încă	de	la	sosire.	

	Recondiționarea	și	renovarea	exterioară	a	conacului	a	
fost	făcută	după	niște	fotografii	din	colecția	personală	a	
moștenitoarei.	Pe	parcursul	renovării	au	fost	descoperite	
arcade	 și	 coloane	 care	 fuseseră	 tencuite	 de	 către	
comuniști.	Dacă	în	2005	totul	era	în	paragină,	iar	ușile	se	
deschideau	cu	piciorul,	acum	conacul	arată	de	parcă	nu	
ar	fi	trecut	niciodată	prin	viața	batjocorioare	oferită	de	
comuniști.	



	 Conacul	 Polizu	 a	 fost	 construit	 ın̂tre	

anii	1887	 și	1888	de	către	ultimul	domn	al	

Moldovei,	Constantin	T.	Ghica-Deleni.	Aici	ıș̂i	

petreceau	vacanțele	de	vară	membrii	familiei	

și	prietenii	lor,	ın̂	grădina	cu	buxus	și	lan	de	

păpădii,	cu	arbori	seculari,	cu	livezi	de	vișini,	

cireși	și	meri,	pe	vremea	când	domeniul	lor	

avea	anexate	1.459	de	hectare	de	pădure.
	 Conacul	 i-a	 fost	 oferit	 drept	 dotă	 de	

cununie	 Adinei	 Ghica-Deleni,	 una	 dintre	

fiicele	lui	Constantin	Ghica-Deleni	și	bunica	

moștenitoarei	de	drept,	o	figură	importantă	

ın̂	viața	satului	la	acea	vreme,	căsătorită	cu	

locotenentul	 aviator	 Nicolae	 Polizu-

Micșunești,	 de	 unde	 și	 numele	 de	 astăzi	 al	

conacului.
	 O	 dată	 cu	 venirea	 comuniștilor	 la	

putere, 	 c l ădirea	 a 	 fost 	 confiscată 	 ș i	

transformată	 inițial	 ı̂n	 cazarmă	 rusească,	

devenind	 ulterior	 C.A.P.,	 fermă	 pomicolă	 și	

I.A.S.
	 Singura	 moștenitoare	 de	 drept	 a	

familiei	 boierești	 a	 reușit,	 ı̂n	 2005,	 după	

hățișuri	 birocratice,	 să	 recupereze	 conacul.	

Primul	 gând	a	 fost	 să-l	 refacă,	 să-i	 readucă	

frumusețea	 de	 altădată	 a	 vremurilor	

copilăriei	 pe	 care	 a	 petrecut-o	 aici,	 și	 să	

transforme	 atât	 conacul,	 cât	 și	 ı̂ntregul	

domeniu	 care	 ıl̂	 ın̂conjoară	 ın̂tr-una	 dintre	

cele	 mai	 frumoase	 zone	 turistice	 din	

România.	Noi	zicem	că	a	reușit	pe	deplin,	iar	

din	 luna	 mai	 2012,	 de	 când	 a	 fost	 lansată	

oficial	pagina	web	a	conacului,	turiștii	ıș̂i	pot	

face	rezervările	prin	intermediul	site-ului.

	Conacul	la	1916.	După	această	imagine,	care	face	parte	
din	colecția	personală	a	moștenitoarei,	a	fost	restaurată	
terasa.

	Fotografie	de	la	1916,	din	colecția	moștenitoarei.	Nicolae	
Polizu-Micșunești,	Zoe	Polizu-Micșunești	și	alți	membri	ai	
familei	în	holul	conacului.

	 Fotografie	 de	 la	 1931,	 din	 colecția	 personală	 a	
proprietarei	conacului																																																																			

	 Fotografie	 de	 la	 1931,	 din	 colecția	 personală	 a	
proprietarei	conacului																																																																		



	 “Ne-am	dorit	să	facem	o	reconstituire	a	

atmosferei	de	secol	XVIII	–	XIX,	așa	cum	trăia	

familia	boierească	la	vremea	aceea.	Conacul,	

spre	deosebire	de	castel	(manor	vs	mansion),	

era	 amplasat	 ı̂n	 mijlocul	 unui	 domeniu	

agricol, 	 pe	 care	 boierul	 trebuia	 să	 ı̂ l	

administreze,	 fiind	 implicat	 activ	 ı̂n	 viața	

satului.	 Tocmai	 pe	 acest	 lucru	 am	 vrut	 să	

punem	accentul	ın̂	conceptul	turistic	pe	care	

l-am	 creat:	 să	 readucem	 ın̂	 prim-plan	 acea	

atmosferă	 de	 boierime	 implicată	 intens	 ın̂	

muncile	câmpului,	ale	livezii,	ale	grădinii,	și	

care,	după	o	zi	de	muncă,	se	schimba	ın̂	haine	

de	 seară	 și 	 lua	 cina	 cu	 bucate	 alese,	

tradiționale,	alături	de	copii	și	guvernantele	

lor.	 I�nsă	nu	am	vrut	să	 lăsăm	deoparte	nici	

măcar	un	aspect	al	confortului	contemporan,	

pe	 care	 conacul	 ıl̂	 oferă	 tuturor	 oaspeților	

săi”,	 povestește	 coordonatorul	 echipei	 care	

se	 ocupă	 de	 administrarea	 și	 promovarea	

conacului.

	 E	 răcoare,	 spațiul	 verde	 prin	 care	 te	

poți	plimba	este	imens,	ca	o	grădină	botanică.	

Poți	ın̂chiria	biciclete	(sunt	amenajate	piste	

de	biciclete),	te	poți	relaxa	ın̂	salina	din	crama	

conacului,	 poți	 ın̂văța	 să	 gătești	mâncăruri	

tradiționale,	 cu	 produse	 bio,	 cultivate	 pe	

domeniu	(pentru	că	la	Conac	Polizu	poți	face	

și	cursuri	de	gastronomie),	după	ce	le	culegi	

chiar	 tu.	 Poți	 face	 o	 excursie	 la	 situl	

arheologic	de	la	Cucuteni.	

	 Birch	 Room:	 65	 mp.	 Decorul	 este	 luminos,	 aerisit,	
mobilierul	este	nou	și	alb	imaculat,	ca	să	amintească	de	
nuanța	esenței	de	mesteacăn.																																																							

	Luminatorul	din	hol	a	fost	restaurat	după	modelul	celui	
original.																																																																																													

		Birch	Room	



	 Există	 câteva	 obiecte	 vechi	 ın̂	 conac,	

majoritatea	din	secolele	XVIII-	XIX,	ın̂să	nici	o	

piesă	 de	mobilier	 nu	 face	 parte	 din	 fostele	

bunuri 	 ale 	 famil iei 	 Ghica-Deleni . 	 I� n	

momentul	preluării	conacului	nu	a	mai	fost	

găsit	 nici	 un	 obiect	 de	mobilier	 original,	 o	

mare	parte	din	piese	fiind	furate	sau	folosite	

ca	lemn	pentru	foc.	Mobilierul	și	accesoriile	

vechi,	care	vin	ın̂	completarea	istoriei	locului,	

au	 fost	cumpărate	din	târguri	 și	anticariate	

de	 prin	 țară	 sau	 aduse	 din	 Italia,	 Franța,	

Malaezia	etc.
	 Majoritatea	 finisajelor	 au	 fost	 aduse	

din	 Grecia	 și	 Italia	 sau	 căutate	 cu	 multă	

răbdare	 ın̂	 România,	 pentru	 că	 au	 dorit	 să	

folosească	materiale	de	foarte	bună	calitate	

nu	 doar	 pentru	 confortul	 turiștilor,	 ci	 și	

pentru 	 a 	 impr ima 	 a tmosfera 	 aceea	

boierească	de	altădată.	S-a	umblat	destul	de	

mult	 și	 la	 compartimentarea	 interioară,	 ın̂	

fiecare	cameră	fiind	adăugată	câte	o	baie.	I�n	

proiectul	inițial,	din	secolul	XIX,	clădirea	avea	

doar	două	băi,	așezate	la	capetele	opuse	ale	

conacului.
	 Una	dintre	cele	mai	importante	lucrări	

de	restaurare,	care	a	necesitat	 foarte	multă	

răbdare	 și	 migală,	 a	 fost	 cea	 a	 tâmplăriei	

ferestrelor,	 multe	 dintre	 acestea	 fiind	

acoperite	de	tencuială.	I�n	momentul	ın̂	care	a	

fost	 dată	 jos	 tencuiala,	 au	 ieșit	 la	 iveală	

o b l o a n e l e 	 d i n 	 l emn , 	 c a r e 	 a u 	 f o s t	

recondiționate	și	sunt	funcționale	și	astăzi.

	Holul	este	luminos	și	primitor.

	Luminatorul	din	hol	a	fost	restaurat	după	modelul	celui	
original.																																																																																												



	 	Fir	Room:	55	mp.	Patul	și	dulapurile	sunt	realizate	din	
lemn	 de	 cireș	 în	 atelierele	 de	 tâmplarie	 ale	 conacului,	
scaunele	și	oglinda	sunt	elemente	vechi.																																					

	 	Rosewood	Room:	64	mp.	Este	camera	cuplului	Polizu	–	
Micșunești	 atunci	 când	 veneau	 în	 vacanțele	 de	 vară	 la	
Maxut.	Este	o	cameră	decorată	cu	elemente	de	mobilier	
vechi,	recondiționate.

	 	 Pine	 Room:	 55	 mp.	 Este	 o	 cameră	 foarte	 luminoasă.	
Oglinda	și	budoir-ul	sunt	de	secol	XVIII.																																						

		Oak	Room		

		Locul	pentru	luat	micu	dejun	

	Vedere	de	pe	terasă	 	Fântâna	arteziană	oferă	răcoare.	



	 Grădina	 este	 spectaculoasă.	 Și	 nu	

vorbim	 despre	 o	 simplă	 grădină,	 ci	 de	 un	

ın̂treg	domeniu	cu	livezi	de	pomi	fructiferi,	cu	

fântână	arteziană,	chioșcuri,	pădure	 și	parc	

cu	arbori	seculari:	stejari,	pini,	castani,	brazi,	

mesteceni,	 larice,	salcâmi,	nuci,	 tei	etc.	Poți	

ın̂chiria	o	bicicletă	ca	să	te	plimbi	sau	pur	și	

simplu	o	poți	lua	la	pas,	iar	peste	zi	poți	să	te	

oprești	la	umbra	unui	copac	pentru	somnul	

de	după-masă.	

	 Peisajul 	 exterior 	 nu	 a 	 putut 	 f i	

reconstituit	fidel,	pentru	că	imagini	vechi	cu	

grădina	 nu	 mai	 există.	 A	 fost	 găsită	 ın̂tr-o	

paragină	totală,	ın̂să	majoritatea	arborilor	și	

a	 plantelor	 au	 fost	 salvate.	 Câțiva	 stejari	

seculari,	aproape	distruși	de	paraziți,	au	fost	

tratați,	 livezile	 au	 fost	 puse	 pe	 picioare	 și	

acum	 dau	 recolte	 bogate,	 ın̂să	 mestecenii,	

afectați	și	ei	de	paraziți,	e	posibil	să	nu	mai	

poată	fi	recuperați.

	 La	Conacul	Polizu	se	pot	face	rezervări	

pe	site-ul	http://www.conacpolizu.ro/

	Petrecere	seara,	la	conac	 	Salina	amenajată	 în	crama	conacului	a	 fost	placată	cu	
sare	adusă	de	la	Târgu	Ocna.																																																							

	Holul	este	luminos	și	primitor.

	 Crama	 arată	 acum	 impecabil,	 însă	 a	 trecut	 printr-un	
proces	anevoios	de	restaurare,	mai	ales	că	are	o	suprafață	
foarte	 mare.	 Au	 fost	 necesari	 în	 jur	 de	 doi	 ani	 pentru	
uscarea	în	întregime	a	cramei,	după	curățare	și	renovare.			

http://www.conacpolizu.ro/


de	 la	 Liviu	 BRĂTULEANU	
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Alberobello	sfaturi	de	vacanță

	 Sit	istoric	și	arhitectural	aflat	pe	Lista	

Patrmoniului	Mondial.	De	unde	 și	vizitatori	

ın̂	grupuri.	I�n	august	e	posibil	să	nu	ai	unde	să	

lași	mașina	 și	 ca	 urmare	doar	 să	 treci	 prin	

localitate.	 Sunt	 trei	 zone	 cu	 trullo	 (plural,	

trulli)	la	Alberobello.	

	 Construcțiile	de	tip	trullo	sunt	doar	din	

piatră,	cu	ziduri	atât	de	groase	ın̂cât	are	loc	și	

nișa	 cu	 patul	 de	 dormit	 sau	 chicineta.	

Parterul	de	regulă	circular	este	acoperit	cu	o	

,,boltă”	 conică	 ın̂cununată	 de	 un	 pinaclu.	 I�i	

vezi	 (trulli)	 de	 cum	 treci	 de	 Bari	 din	

autostrada	spre	Brindisi,	 izolați	 sau	 ın̂	mici	

grupuri.	

	 Mai	spre	sud	către	Lecce	sunt	acoperiți	

(trulli)	cu	un	trunchi	de	con,	spre	care	duce	o	

scară.	Sunt	,,cireașa	de	pe	tort”	ın̂	agroturism,	

care	 uneori	 atinge	 un	 nivel	 (ca	 inedit,	 ca	

impact 	 vizual , 	 ca 	 rod	 al 	 reabi l i t ăr i i	

arhitecturale)	 comparabil	 cu	 Toscana.	 Cele	

deschise	agroturismului	sunt	sub	forma	unor	

mici	ferme	agricole	(clădirea,	curtea,	livada)	

și	se	pot	ın̂chria	cu	săptămâna.	





AGERPRESS
de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 Primăria	Baia	Mare	intenționează	să	preia	în	

gestiune	proprie	case	și	apartamente	din	centrul	vechi

	 Primarul	municipiului	Baia	Mare,	Cătălin	Cherecheș,	a	

declarat	 că	 va	 propune	 Consiliului	 Local	 o	 soluție	 optimă	

pentru	 preluarea	 caselor	 din	 zona	 veche	 a	 orașului,	 care	 ın̂	

unele	cazuri	datează	din	secolul	al	XIX-lea	și	care	de	mulți	ani	

sunt	utilizate	ca	locuințe	sociale.

	 „Avem	 în	 centrul	 vechi	 al	 orașului	 (actuala	 Piață	

Millenium)	case,	clădiri	cu	valoare	 importantă	de	patrimoniu	

arhitectonic	care	au	fost	uitate	de	Direcția	de	Patrimoniu,	locuite	de	zeci	de	ani	ca	locuințe	

sociale.	Aceste	locuințe	au	fost	pasate	de	la	o	administrație	la	alta,	voit	uitate,	iar	persoanele	

care	locuiesc	în	aceste	clădiri	nu	se	ocupă	de	întreținerea	lor.	Se	mulțumesc	să	stea	chiar	în	

centrul	orașului	și	plătesc	lunar	o	chirie	modică.	O	să	propun	Consiliului	Local	o	variantă	de	

preluare	a	acestor	clădiri	din	centrul	orașului	pentru	a	le	aduce	la	un	standard	normal	ca	

aspect	și	întreținere.	Nu	putem	accepta	ca	în	centrul	vechi	al	municipiului	să	avem	clădiri	cu	

valoare	de	patrimoniu	însemnată	lăsate	în	degradare”,	a	spus	Cătălin	Cherecheș.

	 Potrivit	 primarului,	 după	 preluarea	 clădirilor	 și	 spațiilor	 aferente,	 reamenajarea	

interioară	și	exterioară,	apartamentele	ar	putea	fi	ın̂chiriate	unor	persoane	din	domenii	de	

vârf,	care	temporar	ıș̂i	vor	găsi	un	loc	de	muncă	ın̂	Baia	Mare.

	 „Ne	gândim	ca	după	pregătirea	acestor	spații	 să	 închiriem	apartamentele	din	zona	

veche	a	orașului	unor	medici,	oamenii	din	domeniul	afacerilor	de	vârf,	care	pentru	o	perioadă	

de	timp	ar	putea	activa	în	municipiul	nostru”,	a	afirmat	Cherecheș.

	 O	parte	a	clădirilor	din	Piața	Millenium,	dar	și	din	cele	două	piațete	au	fost	reabilitate	

ın̂	ultimii	ani	din	fonduri	europene	și	din	resurse	de	la	bugetul	local.	Piața,	ın̂conjurată	de	

clădiri	 vechi,	 este	 principalul	 loc	 de	 desfășurare	 anuală	 a	 unor	 evenimente	 cultural-

muzicale,	evenimente	sportive	de	stradă	și	concerte	ın̂	aer	liber.

	 Primăria	 Baia	 Mare	 ın̂cearcă	 de	 aproape	 patru	 ani	 să	 preia	 fostul	 cinematograf	

Minerul,	dar	și	fostul	hotel-restaurant	Minerul	(clădiri	situate	ın̂	centrul	vechi	al	orașului),	

reconsolidat	la	exterior	ın̂	cea	mai	mai	mare	parte,	ın̂să	este	blocată	de	litigiile	bancare	ale	

unor	 foști	proprietari	care	au	activat	 ın̂	 spațiile	clădirilor	 și	au	girat	credite	bancare	cu	

respectivele	spații,	deși	nu	erau	deținători	de	drept	ai	acestora.	



	Peste	177	milioane	de	euro-fonduri	europene	pentru	municipiile	reşedinţă	de	

judeţ	din	Regiunea	Centru

	 Cele	 şase	municipii	 reşedinţă	 de	 judeţ	 din	Regiunea	 Centru,	 respectiv	Alba	 Iulia,	

Braşov,	Miercurea	Ciuc,	Sfântu	Gheorghe,	Sibiu	şi	Târgu	Mureş,	au	la	dispoziţie	peste	177	de	

milioane	de	euro	fonduri	nerambursabile	pentru	a	solicita	finanţare	în	vederea	dezvoltării	

oraşelor,	a	informat	Agenţia	pentru	Dezvoltare	Regională	(ADR)	Centru.

	 Prin	 patru	 priorităţi	 de	 investiţii	 şi	 cinci	 obiective	 specifice,	 Axa	 prioritară	 4	 a	

Programului	 Operaţional	 Regional	 2014-2020	 a	 fost	 deschisă	 depunerii	 de	 cereri	 de	

finanţare.	Proiectele	se	pot	depune	în	perioada	21	august	2017	–	31	decembrie	2018.

	 ADR	Centru	menţionează	că	cele	şase	oraşe	vor	putea	solicita	fondurile	doar	dacă	au	

elaborat	la	nivel	de	municipiu	sau	zonă	metropolitană	o	Strategie	Integrată	de	Dezvoltare	

Urbană	(SIDU)	şi	un	Plan	de	Mobilitate	Urbană	Durabilă	(PMUD).	Aceste	două	documente	

reprezintă	 condiţia	 de	 bază	 principală	 pentru	 acordarea	 finanţării	 pe	 această	 axă,	

precizează	sursa	citată.

	 Atât	Strategia,	cât	şi	Planul	se	depun	la	sediul	ADR	Centru	din	Alba	Iulia,	de	către	

municipiile	 ce	 doresc	 finanţare	 într-o	 etapă	 premergătoare	 depunerii	 cererilor	 de	

finanţare.	Perioada	de	depunere	a	acestor	documente	a	fost	lansată	în	februarie,	urmând	a	

se	încheia	în	21	august.

Până	la	această	dată	nu	au	fost	depuse	nicio	Strategie	sau	Plan,	fiind	în	faza	de	verificare	

preliminară	documentele	pentru	patru	din	cele	şase	municipii.

	 „Pe	parcursul	lui	2016	şi	2017,	experţii	ADR	Centru	au	desfăşurat	o	serie	de	întâlniri	

la	nivelul	fiecărui	municipiu	sau	la	nivel	regional	pentru	a	discuta	elementele	cuprinse	în	

strategii	şi	 în	planurile	de	mobilitate	urbană.	 (…).	 În	cadrul	 întâlnirilor,	am	convenit	cu	

reprezentanţii	 primăriilor	 urgentarea	 elaborării	 şi	 aprobării	 SIDU	 şi	 PMUD	 la	 nivelul	

fiecărei	 municipalităţi,	 precum	 şi	 identificarea	 proiectelor	 prioritare,	 iar	 ulterior	 am	

demarat	procesul	de	pregătire	a	acestor	proiecte.	Deşi	până	la	acest	moment	municipiile	nu	

au	reuşit	să	depună	nicio	Strategie	sau	Plan,	avem	angajamentul	lor	că	documentele	sunt	

pregătite,	urmând	a	fi	depuse	în	termen.	În	momentul	de	faţă,	se	află	în	faza	de	verificare	

preliminară	aceste	documente	pentru	patru	municipii”,	a	declarat,	potrivit	comunicatului	

citat,	Simion	Creţu,	director	general	ADR	Centru.

	 O	altă	condiţie	impusă	de	ghid	pentru	a	putea	solicita	finanţare	este	ca	proiectele	

depuse	să	fie	combinate	pe	cele	patru	obiective	tematice,	municipiile	selectând	domeniile	

relevante	pentru	dezvoltarea	oraşului.	În	acest	sens,	proiectele	trebuie	să	urmărească	o	

economie	cu	emisii	reduse	de	carbon,	conservarea	şi	protecţia	mediului	şi	promovarea	

utilizării	eficiente	a	resurselor,	promovarea	incluziunii	sociale	şi	combaterea	sărăciei	şi	a	

discriminării	şi	investiţii	în	educaţie,	formare	şi	formare	profesională	pentru	competenţe	şi	

învăţare	pe	tot	parcursul	vieţii.	



	Consiliul	Judeţean	Maramureş	a	lansat	un	proiect	arhitectural	pentru	protejarea	

patrimoniului	tradiţional

	 Consiliul	Judeţean	Maramureş	a	lansat	un	proiect,	în	valoare	de	200.000	lei,	privind	

construirea	unor	case	care	să	îmbine	arhitectura	tradiţională	cu	cea	modernă,	urmărindu-

se	conservarea,	protejarea,	revitalizarea	şi	valorificarea	patrimoniului	cultural	şi	natural,	

au	informat	marţi	reprezentanţii	instituţiei.

	 Conform	unui	comunicat	de	presă	transmis	de	CJ	Maramureş,	proiectul	se	derulează	

în	parteneriat	cu	Ordinul	Arhitecţilor	–	filiala	Maramureş,	care	va	organiza	un	concurs	de	

arhitectură	 având	 ca	 scop	 realizarea	 a	 zece	proiecte	de	 case,	 în	 stil	 tradiţional	 specific	

pentru	Maramureşul	istoric	–	Valea	Marei,	Valea	Cosăului	şi	Valea	Izei.

	 „Avem	acum	un	plan	concret	la	nivelul	Consiliului	Judeţean,	nu	doar	discuţii,	despre	

cum	putem	revitaliza	satul	maramureşean	şi	cum	putem	îmbunătăţi	aspectul	exterior	şi	

arhitectura	în	satele	atât	de	importante	din	punct	de	vedere	turistic.	Din	punct	de	vedere	

financiar	nu	este	un	efort	considerabil,	fiind	vorba	despre	o	sumă	de	200.000	de	lei	care	a	

fost	deja	aprobată	în	lista	de	investiţii	a	Consiliului	Judeţean	Maramureş,	la	începutul	anului	

în	curs“,	a	precizat	preşedintele	CJ	Maramureş,	Gabriel	Zetea,	citat	în	comunicat.

	 Potrivit	vicepreşedintelui	CJ,	Doru	Dăncuş,	în	colaborare	cu	filiala	locală	a	Ordinului	

Arhitecţilor	s-a	găsit	şi	soluţia	de	a	premia	cele	mai	interesante	zece	modele	de	case	care	

îmbină	 arhitectura	 tradiţională	maramureşeană	 cu	 cea	modernă,	 grupându-le	 în	 două	

categorii	–	până	în	150	de	metri	pătraţi	şi	cu	o	suprafaţă	de	peste	150	de	metri	pătraţi.

	 CJ	 Maramureş	 intenţionează,	 conform	 comunicatului	 de	 presă,	 să	 promoveze	 pe	

scară	largă	o	serie	de	materiale	care	să	prezinte	specificul	local,	integrarea	construcţiilor	

noi	 şi	 a	 intervenţiilor	 la	 construcţiile	 existente	 în	 specificul	 local,	 în	 concordanţă	 cu	

exigenţele	specifice	secolului	XXI.	“Se	urmăreşte	şi	realizarea	unor	modele	de	locuinţe	în	stil	

tradiţional	pentru	a	fi	puse	la	dispoziţia	persoanelor	interesate	şi	care	să	ofere	posibilitatea	

ca	noile	construcţii	ce	vor	apărea	în	aceste	zone	să	fie	construite	cu	respect	pentru	sat,	

pentru	tradiţii	şi	pentru	natură”,	reiese	din	documentul	menţionat.

	 În	 proiectul	 de	 revitalizare	 a	 satului	 maramureşean	 au	 fost	 cuprinse	 comunele	

Deseşti,	Budeşti,	Ocna	Şugatag,	Călineşti,	Poienile	Izei,	Botiza,	Ieud,	Bogdan	Vodă,	Giuleşti,	

Onceşti,	Vadu	Izei,	Bârsana,	Strâmtura,	Rozavlea,	Săcel,	Şieu	şi	oraşele	Săliştea	de	Sus	şi	

Dragomireşti.	



Preşedintele	Moldovei,	Igor	Dodon,	încearcă	să	atragă	ruşi	bogaţi	la	Chişinău…

	 Tot	 mai	 mulţi	 moldoveni	 îşi	 abandonează	 ţara	 fizic	 şi	 juridic.	 De	 la	 preluarea	
mandatului,	în	urmă	cu	8	luni,	de	către	actualul	şef	al	statului,	pro-rusul	Igor	Dodon,	612	
moldoveni	au	renunţat	la	cetăţenia	moldovenească.	Printre	cei	care	au	renunţat	la	cetăţenia	
Republicii	Moldova	se	numără	şi	139	de	copii.	Decretele	de	renunţare	la	cetăţenie	(4	decrete	
până	 acum)	 au	 fost	 semnate	 de	 Igor	 Dodon.	 Moldovenii	 renunţă	 la	 cetăţenie	 contrar	
procedurii	extrem	de	birocratizate,	menită	să-i	facă	să	se	răzgândească,	şi	chiar	dacă	sunt	
nevoiţi	 să	 achite	 şi	 taxe	 pentru	 aceasta.	 Majoritatea	moldovenilor	 care	 au	 renunţat	 la	
cetăţenie	sunt	stabiliţi	deja	în	UE,	principalele	destinaţii	fiind	Germania,	Austria,	Olanda,	
Letonia,	Lituania,	Elveţia,	România	şi	Slovenia.

	 Ţara	pensionarilor

	 Potrivit	unui	studiu	internaţional	făcut	public	recent,	zilnic	106	moldoveni	pleacă	din	
Moldova	şi	nu	se	mai	întorc	decât	în	vizită.	Experţii	Academiei	de	Ştiinţe	a	Moldovei	sună	
alarma.	 Ei	 spun	 că	 dacă	 nu	 va	 înceta	 injustiţia	 şi	 dacă	 nivelul	 de	 guvernare	 nu	 se	 va	
îmbunătăţi,	către	2050,	în	ţară	vor	mai	rămâne	doar	un	milion	de	oameni,	faţă	de	3	milioane	
câţi	se	presupune	că	ar	mai	fi	acum.	Aceleaşi	tendinţe	sunt	confirmate	pentru	Moldova	şi	de	
prognozele	 ONU.	 Conform	 statisticilor	 oficiale,	 majoritatea	 emigranţilor	 moldoveni	 au	
între	20	şi	35	de	ani.	Raioanele	cele	mai	afectate	de	migraţie	sunt:	Donduşeni,	Drochia,	
Floreşti,	 Făleşti,	 Ocniţa,	 Râşcani,	 Sângerei,	 Soroca,	 Călăraşi,	 Dubăsari,	 Rezina,	 Ungheni,	
Căuşeni,	 Cantemir,	 Cimişlia	 şi	 Leova.	 În	 aceste	 raioane,	 proporţia	 celor	 plecaţi	 pentru	
totdeauna	este	de	10-14	plecaţi	la	1000	de	locuitori.	La	Teleneşti	şi	Şoldăneşti	e	şi	mai	grav	-	
15	plecaţi	la	1000	de	locuitori.	În	Republica	Moldova	deja	sunt	sate	în	care	nu	mai	locuieşte	
nimeni.	Şcolile	şi	spitalele	se	închid	din	lipsă	de	elevi	şi,	respectiv,	pacienţi,	iar	profesorii	şi	
medicii,	în	special	cei	tineri,	emigrează.	Dacă	ar	rămâne,	munca	lor	ar	fi	răsplătită	cu	120	de	
euro	lunar	–	insuficient	pentru	achitarea	facturilor	la	întreţinere	pe	timp	de	iarnă.

	 Sistemul	de	pensionare,	o	bombă	economică

	 Fenomenul	depopulării	deja	a	afectat	sistemul	de	pensii.	În	prezent,	din	contribuţiile	
achitate	de	un	angajat	sunt	întreţinuţi	4	pensionari.	Asta	în	timp	ce	în	UE	proporţia	este	de	
1:1.	Migraţia,	natalitatea	scăzută	în	contrast	cu	mortalitatea	înaltă	au	redus	semnificativ	
populaţia	Republicii	Moldova.	Ponderea	persoanelor	cu	vârsta	de	peste	60	de	ani	este	acum	
de	aproximativ	16%	din	numărul	total	al	populaţiei	stabile	şi	va	creşte,	până	în	anul	2050,	la	
30-35%.	În	acelaşi	timp,	bătrânii	sunt	cei	mai	săraci.	După	nivelul	bunăstării	vârstnicilor,	
Republica	Moldova	se	clasează	pe	locul	77	din	96	de	ţări	analizate	şi	pe	ultimul	loc	din	
spaţiul	ex-sovietic.	Sunt	datele	unui	studiu	elaborat	de	Help	Age	International	cu	suportul	
Fondului	ONU	pentru	Populaţie.	Pensia	medie	pentru	limita	de	vârstă	în	Republica	Moldova	
este	 cea	 mai	 mică	 din	 Europa	 şi	 acoperă	 doar	 58-60%	 din	 minimul	 de	 existenţă.	
Aproximativ	90%	dintre	pensionari	au	o	pensie	mai	mică	de	1000	de	lei	(echivalentul	a	45	
de	euro).

	 Moldova,	raiul	mafioţilor

	 Neatractivă	pentru	propriii	cetăţeni	săraci,	Moldova	ar	putea	deveni	punct	de	atracţie	
pentru	străinii	bogaţi,	cu	averi	dobândite	ilicit.	Asta	după	ce	Parlamentul	de	la	Chişinău	a	
amendat	 Legea	 cetăţeniei,	 oferind	 posibilitate	 străinilor	 bogaţi	 să	 cumpere	 cetăţenia	
Republicii	Moldova	contra	a	100.000	de	euro	sau	contra	unei	investiţii	de	250.000	de	euro	şi	
să-şi	 legalizeze	banii	murdari.	Unul	dintre	autorii	acestei	iniţiative,	deputatul	PD	Sergiu	
Sîrbu,	susţine	că,	prin	această	schimbare,	„economia	Moldovei	se	va	îmbogăţi	cu	miliarde	şi	
cu	locuri	de	muncă”.	De	partea	cealaltă,	experţii	susţin	că	noile	prevederi	sunt	ca	o	poartă	
deschisă	pentru	bogaţii	cu	venituri	murdare.	Mai	mult,	ei	cred	că	cei	pentru	care	guvernarea	
a	recurs	la	acest	amendament,	sunt	deja,	cu	”investiţii”,	în	Republica	Moldova.

Vitalie	Călugăreanu	-	Deutsche	Welle

http://www.dw.com/ro


SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!

	 Programul	"Centenar	România"	continuă	să	fie	sabotat	de	către	adversarii	adevărului	

istoric,	deci	ai	ROMANIEI	MARI	!!	Printre	aceștia	se	includ	vecinii	ruși,	ucrainieni	și	unguri,	dar	

și	 anti-monarhiștii	 și	 alți	 trepăduși	 ideologici!!	 Comemorarea	 sacrificiilor	 adevăraților	

patrioți	români	se	va	face	prin	aportul	organizatoric	și	de	suflet	al	actorilor-manageri	locali,	

cum	este	și	cazul	celor	din	SUCEAVA.	Cinste	lor	!!	(arh.	Dorin	Boilă)

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

Flutur:	Suceava	este	pentru	trei	zile	capitala	culturală	medievală	a	României

	 Suceava	este	pentru	trei	zile	capitala	culturală	medievală	a	României,	după	ce	a	fost	

aproape	trei	sute	de	ani	capitala	Moldovei,	a	declarat	preşedintele	Consiliului	Judeţean	(CJ)	

Suceava,	Gheorghe	Flutur,	vineri,	la	deschiderea	oficială	a	celei	de	a	XI-a	ediţii	a	Festivalului	

de	Artă	Medievală	ce	se	desfăşoară	în	Cetatea	de	Scaun	a	lui	Ştefan	cel	Mare.	„Îmi	doresc	ca	

anul	viitor	acest	festival	să	devină	un	fenomen.	Da,	Suceava	a	fost	aproape	trei	sute	de	ani	

capitala	Moldovei.	Astăzi,	pentru	trei	zile,	este	capitală	culturală	medievală	a	României.	Mă	

bucur	să	aud	din	gura	dumneavoastră	că	este	cel	mai	mare	festival	medieval	şi	mulţumesc	

participanţilor,	cei	peste	patru	sute	de	oameni	care	au	venit	cu	foarte	mult	drag	aici'',	a	spus	

Flutur.

	 Preşedintele	CJ	Suceava	a	arătat	că	acest	festival	medieval	aduce	şi	foarte	mulţi	turişti	

în	această	perioadă.	„De	aceea,	ne	uităm	şi	ne	bucurăm	că	zi	de	zi,	aici	la	Suceava,	numărul	de	

turişti	a	crescut	datorită	dumneavoastră”,	a	spus	Flutur	care	a	reamintit	că,	în	luna	iunie,	în	

Cetatea	de	Scaun	a	Sucevei	 s-a	desfăşurat	Programul	Ştefanian	 în	cadrul	căruia	au	 fost	

pomeniţi	domnitorii	Moldovei,	în	capela	Cetăţii	unde	s-a	slujit	după	aproximativ	trei	sute.

	 Totodată,	primarul	Sucevei,	Ion	Lungu,	a	declarat,	la	deschiderea	oficială	din	Cetatea	

de	Scaun,	că	îşi	doreşte	ca	Festivalul	Medieval,	care	este	acum	cel	mai	mare	din	ţară,	să	

devină	 un	 festival	 de	 referinţă	 în	 Europa.	 „Anul	 viitor,	 când	 vom	 sărbători	 Centenarul	

României,	îmi	doresc	să	fie	ediţia	de	apogeu	a	acestui	festival	de	artă	medievală.	Acest	lucru	să	

îl	continuăm,	să	vină	cât	mai	multe	trupe	din	afara	ţării,	 să	 fie	un	festival	de	referinţă	 în	

România	şi	în	Europa”,	a	spus	Lungu,	transmiţând	organizatorilor	şi	participanţilor	că	au	tot	

sprijinul	său,	al	Primăriei	şi	al	Consiliului	Local	Suceava	pentru	continuarea	acestui	proiect.	
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