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SEMNAL 1
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SEMNAL 1
U.A.U.I.M. găzduiește o inedită expoziție de

- Recunoașterea valorii profesionale, ca

proiecte și realizări de arhitectură care evidențiază, architect și contribuția lui Mircea Stănculescu, la
în mod deosebit, aportul lui Mircea Stănculescu la realizările de arhitectură ale lui Carlos Ott sunt
lucrările de arhitectură ale lui Carlos Ott și ale firmei e v i d e n ț i a t e c h i a r d e a c e s t a : „ A r h . M i r c e a
Stănculescu este un profesionist excepțional pe care
canadiene NORR Partnership Ltd.
am avut privilegiul și onoarea să-l cunosc și cu care să
C A R L O S O T T e s t e b i n e c u n o s c u t u l lucrez. Contribuția Dlui Stănculescu a fost cheia
câștigător al concursului internațional (744 arhitecturii mele”.
participanți) pentru proiectul „Opera de la Bastille”,
„ În numeroasele proiecte la care am lucrat de
Paris în 1983. Acest succes l-a propulsat apoi către o
când l-am întâlnit pe dl. Stănculescu, din 1989 și
multitudine de proiecte majore în toată lumea, până astăzi, implicarea lui a fost esențială în găsirea
devenind, mai ales în Emiratele Arabe și în China, un unor soluții unice”.
nume de referință.
Vernisajul, la care va fi prezent și Carlos
MIRCEA STĂNCULESCU a fost până în Ott, va avea loc în galeriile de expoziție ale
1989 profesor la Universitatea de Arhitectură, an în UAUIM din str. Academiei 18-20, Miercuri 4
octombrie 2017, ora 18:30.
care, a emigrat în Canada. Aici, în cadrul firmei
NORR Partnership Ltd., unde a găsit un „job”, l-a
cunoscut pe Carlos Ott, partner al firmei cu care a
lucrat apoi timp de 12 ani. Implicarea sa în creația de
arhitectură a acestuia a constat din conceperea și
elaborarea planurilor de ansamblu și din studierea și
definirea volumetrică a clădirilor făcând obiectul
concursurilor de arhitectură.
Este o expoziție spectaculoasă care prezintă
pe o desfășurare de cca 100m, 39 de proiecte și 23 de
machete evidențiind un mod particular de abordare
a procesului de proiectare:
- Întâi volumetria, care odată stabilită impune
definirea planurilor și fațadelor de arhitectură.
- Punerea față în față a fotografiilor unor
clădiri importante realizate în Germania, Emiratele

În aceeași zi, Miercuri 4 octombrie ora
17:00, în Sala Frescelor, va avea loc ceremonia
decernării titlului onorific DOCTOR HONORIS
CAUSA - lui Carlos Ott. Acesta va prezenta o
selecție a construcțiilor realizate după proiecte
proprii în ultimii 34 de ani.
Expoziția va fi deschisă zilnic între orele
10ºº-18ºº în perioada 4-18 octombrie 2017.
CARLOS OTT. Arhitect,
absolvent al Facultății de
Arhitectură din Montevideo
în 1969, născut la Montevideo
în 1946.Este câștigătorul
concursului internațional
pentru Opera de la Bastille din
1983, proiect care l-a făcut
celebru și care l-a propulsat spre multe proiecte de
anvergură în întreaga lume..

Arabe, China, Uruguay, cu cele ale machetelor de

MIRCEA STĂNCULESCU. Arhitect, absolvent
volumetrie din polistiren care au determinat ulterior al Facultății de Arhitectură din București în 1960,
născut la Giurgiu în 1938. În
documentația de arhitectură, reliefează calitatea
1989 a emigrat în Canada unde
sistemului de lucru utilizat de cei doi. Un sistem de
timp de 12 ani a lucrat cu Carlos
succes care a condus la câștigarea de numeroase
Ott care îl caracterizează ca fiind
“cheia arhitecturii sale, cu o
concursuri internaționale și care aparține în egală
contribuție esențială la
măsură lui Carlos Ott și lui Mircea Stănculescu.
proiectele sale”.
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INFO 1

ORAȘUL INTELIGENT
Dezbatere
de Ana DONȚU

foto&video: Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA

Joi 7 septembrie, ora 14.30, la Centrul de Cultură Arhitecturală din strada Jean Louis
Calderon 48, a avut loc dezbaterea „Orașul inteligent”, inițiată și moderată de conf. univ. dr. arh.
Gheorghe IONAȘCU, care a făcut o introducere privind importanța subiectului „Smart city” și
necesitatea discutării acestuia între arhitecți și urbaniști.

„În anii 1990, se discuta despre orașul ecologic,
abordare care nu a fost părăsită. Noile tendințe
sunt integratoare și moderne, orașul fiind și un
incubator economic, nu doar o insulă de habitat
uman”.
arh. Gheorghe IONAȘCU

link video: https://we.tl/hT6qlbKKYo
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Invitatul special al evenimentului a fost dl dr.
ing. Vasile DOGARU (Universitatea de Vest
Timișoara), care a expus tema: „Evoluția către
smart cities, utilizând baza de date multiple
integrate, cazul României". Dl DOGARU a
vorbit mai întâi despre activitățile pe care le
desfășoară: „Începând cu anul 2000, m-am ocupat
de problema energiei și problema orașelor a venit
de la sine. După 2005, acestea sunt considerate cele
două direcții importante la nivel mondial. Am
ajuns să studiez Timișoara și, practic, asta vreau să
vă prezint din diverse perspective, inclusiv din
perspectivă arhitecturală, atât cât am putut eu
înțelege, dar care au conexiuni cu dezvoltarea unui
oraș, prin planul urbanistic general. Am participat,
din 2010, la discuții și am făcut intervenții pentru
elaborarea avizului de mediu. S-a ținut cont de
aceste avize, pentru că e vorba de restricții la nivel
de Uniunea Europeană și chiar de legislația din
România. Continui dezvoltarea alături de un
colectiv. Avem acum un proiect care a trecut de
prima fază în România”.
Prezentarea dumnealui a abordat perspectiva
spațială a orașelor: „Orașele dețin între 0,2-0,6%
din suprafața Globului alături de așezările rurale.
Numai orașele au între 0,05-0,15% din suprafața
Globului, dar consumă 60-80% din resurse
(materiale și energie). S-au făcut eforturi pentru
scăderea suprafeței orașelor și a zonelor de locuit
din Europa, între 2009-2014 (spre exemplu, în
Germania), în timp ce în România tendința este
inversată în fapt și în proiecția din noile PUG-uri”.
De asemenea, dl DOGARU a făcut referire la
problematica încălzirii globale și folosirea
resurselor în România, prezentând date din
Raportul către Ministerul Mediului - ARPM Timiș,
din noiembrie 2016.
Link video: https://we.tl/jU79N1rUuQ

5

„Este foarte interesantă comunicarea
domnului Dogaru, sunt lucruri la care multă
vreme nu ne-am gândit, mi se pare totuși că a
făcut niște omisiuni în problema expusă. Un
organism, cum este orașul, trăiește prin natura
lui, prin structura lui și prin ființele lui, iar ființele
lui sunt coordonate de un element care pentru noi,
în momentul de față, a devenit aproape nociv:
politicul. N-am auzit cuvântul politic în
expunerea aceasta”.
arh. Cosma DUNEL

Link video: https://we.tl/14Bzw52tT3

„Vreau să duc mai departe ceea ce a expus
domnul profesor și toți acești specialiști care s-au
adunat aici. Principala mea problemă este că eu,
fiind în București și încercând să lucrez cu două
firme de stat, cu fabrica de detergenți, cu fabrica
de bere, cu primăria din Timișoara, am găsit o
lipsă de cooperare fantastică. Să nu mă înțelegeți
greșit - nu e vorba că nu am fi specialiști în
domeniul nostru, dar, când e să facem ceva
împreună, fiecare are o altă viziune”. (Ing.
Ciprian NANU, fondatorul Business
Development Group)
Link video: https://we.tl/rPFsFlmHTk

ing. Ciprian NANU

„Asociația își propune să vină în
întâmpinarea acestor probleme: să unească
mediul privat cu mediul public și cel academic,
astfel încât să ajungem să vorbim despre un astfel
de concept ca Smart City. Deocamdată este prea
devreme să vorbim despre asta. Este un concept
relativ nou. Nu putem vorbi de mobilitate smart
în București, unde traficul este cum este. Avem de
crescut încă. Trebuie să evoluăm”. (Dna Andra
ORLOSCHI, șefă a Departamentului de Programe
Internaționale a Asociației Române pentru
Smart City și Mobilitate)
Andra ORLOSCHI

Link video: https://we.tl/rPFsFlmHTk
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La finalul evenimentului, dl arh. Gheorghe IONAȘCU a amintit de lansarea Observatorului
Urban, la care a lucrat încă din anii '90 ca director pentru Mediu și Zone Protejate în Ministerul
Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a propus organizarea unei noi dezbateri speciale,
profesioniste, inclusiv cu Ministerul Dezvoltării și Asociația Municipiilor, cu arhitecți, urbaniști și
ingineri, pentru definirea completă a conceptului și ideii de implementare.
Link video: https://we.tl/zlfmC3oPQ7
Link foto: https://we.tl/7vgVPq66xQ
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INFO 2

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ
arh. Corneliu BĂRBUȚĂ
de Ana DONȚU

foto&video: Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA

În data de 12 septembrie,
la Centrul de Cultură Arhitecturală,
str. Jean Louis Calderon, nr 48, a
avut loc vernisajul Expoziției de
Grafică a dl arh. Corneliu
BĂRBUȚĂ, eveniment moderat
de către dl arh. Liviu
BRANDABUR, care a prezentat
în linii mari expoziția.
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„Lucrările expuse sunt executate în sistem
de grafică, în creion. Vreau să vorbesc despre
edificiile pe care dânsul a hotărât să le deseneze.
Sunt monumente istorice cu pregnanță,
majoritatea fiind zidărie și lemn. Sunt
monumente arhicunoscute. Unele au o
interpretare personală, o viziune diferită asupra
monumentelor. Nu vreau să fac critică de artă,
pentru că nu sunt specialist în critică, sunt
arhitect ca și autorul, domnul Bărbuță. Îl felicit
că a avut curajul să deschidă cea de-a cincea
expoziție. În cadrul Uniunii Arhitecților este

arh. Liviu BRANDABUR

prima expoziție. O să ne povestească dumnealui
cum a evoluat și care au fost celelalte expoziții.
Este foarte frumos că ați venit să fiți alături de
domnul arhitect. Din partea UAR și a doamnei
președinte Ileana TUREANU, vă transmit că ne
face plăcere ori de câte ori sunteți prezenți în
mijlocul nostru. Cineva spunea că inima
gândește într-un fel, iar rațiunea în altul.
Lucrările sunt create cu multă inimă. Aportul
rațiunii rămâne a fi judecat de către
dumneavoastră”.
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arh. Corneliu BĂRBUȚĂ
„Ieri, când am expus lucrările pe pereți,
Florin DUMITRACHE, care m-a ajutat la toate
expozițiile, îmi spune la un moment dat:
«Cornele, eu mă simt foarte bine în clădirea asta,
simt așa o energie pozitivă, n-aș mai pleca deloc
acasă». Am și eu același sentiment, pentru că
simt energii pozitive și un colectiv de oameni
deosebiți. Suntem într-o mare familie și de aia ne
simțim bine între noi.
Prima expoziție am organizat-o în 2013.
Datorez această expoziție doamnei Doina
MEȘTERU, care este de față și care m-a
impulsionat să facem o expoziție despre
Sărbătoarea cireșilor înfloriți la Biblioteca «Ion
Creangă». Astfel m-am pus la lucru și am deschis
prima expoziție. Apoi a urmat, în octombrie
2013, «Vechi monumente de arhitectură
românească», o expoziție a Patrimoniului
UNESCO în România, care a fost expusă la
Biblioteca Metropolitană din Piața Amzei. A
urmat «Satul» - o expoziție de case țărănești și
expoziția de față care este a cincea. Am treizeci
de proiecte în lucru, am idei, am lucrări în
pregătire și sper să am forța și energia de a le
duce la bun sfârșit”.
Link video: https://we.tl/rsle9Oir5d
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Aici puteți descărca mai multe imagini foto de la eveniment: https://we.tl/OCZhviyhXe
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INFO 3

„Fata tatei şi mama fetei”
arh. Sanda BUDIȘ. Lansare de carte
de Ana DONȚU

foto&video: Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA

Joi seară, 21 septembrie, de la ora 18.00,
la

Centrul de Cultură Arhitecturală din

Bucureşti, a avut loc lansarea volumului de
memorii al arhitectei Sandei BUDIȘ - „Fata
tatei şi mama fetei. Istoria unei vieţi între
România şi Elveţia”, editat de Polirom. La
eveniment a fost prezentă dna arh. Ileana
TUREANU, președintele UAR.

Arhitecta Sanda Budiş, care – la 85 de
ani – şi-a povestit viaţa tumultoasă trăită între
România şi Elveţia în volumul „Fata tatei şi mama
fetei” (Polirom, 2012), a îmbrăţişat acum, la 91 de ani,
o nouă carieră, cea de traducător. În această
primăvară, una dintre cele mai mari edituri elveţiene,
Les Éditions L'Âge d'Homme (Lausanne), a publicat
versiunea franceză a memoriilor sale, în traducerea
autoarei. Sanda Budiş a vorbit despre cele două
versiuni ale volumului la evenimentul organizat de
Uniunea Arhitecţilor din România.
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arh. Sanda BUDIȘ
„Am dorit să fiu eu însămi traducătoarea
cărţii, ca să accentuez istoria României şi să
şterg în versiunea franceză poveştile prea
personale ale familiei. «Traduttore, traditore!»,
astfel m-am trădat pe mine însămi, dorind să
arăt mai multe crîmpeie din faţa frumoasă a
României de dinainte de război, despre care
străinii nu ştiu mare lucru (pe vremea aceea
diplomaţii îţi reînnoiau mandatul pentru a sta
cît mai multă vreme la noi)”.
În cartea de memorii „Fata tatei şi mama
fetei” sunt povestite întâmplările semnificative
din viaţa ei, dar şi a familiei sale, de la tatăl
Alexandru Budiş, general în armata română, la
fiica sa, Sandra Pralong, care are o remarcabilă
carieră jurnalistică. „Sunt fata tatei, generalul
Alexandru Budiş, şi mama unei minunăţii de
fată - de aceea titlul cărţii mele cuprinde aceşti
doi poli ai existenţei mele”, a subliniat autoarea.
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Născută în 1926, Sanda Budiş este arhitect,

Apărut şi în ediţie digitală, din volumul „Fata

fiica generalului Alexandru Budiş. În urma

tatei şi mama fetei” nu lipsesc detaliile picante şi

persecuţiilor din timpul regimului comunist, a

istoriile interesante, uneori pline de umor, în care

emigrat, în 1973, în Elveţia, unde a continuat să

apar personalităţi din România sau membri

profeseze ca arhitect, şi a revenit în ţară după

marcanţi ai exilului românesc. Una dintre aceste

revoluţia din decembrie 1989.

picanterii este că, pasionată de pantofi, i-a cumpărat

Începută în prezent, cu aniversarea de 85 de

unii lui Corneliu Coposu. „Fata tatei şi mama fetei”

ani, povestea Sandei Budiş continuă, în carte, cu

este carte de memorii construită din decupaje cu

primii ani postdecembrişti şi cu evenimentele

momentele şi întâmplările semnificative din viaţa

controversate de atunci, aşa cum au fost trăite de

arhitectei Sanda Budiş, dar şi a familiei sale.

autoare. Sanda Budiş se întoarce apoi în trecut, la

Volumul are următoarele capitole:

copilărie, la familie şi la anturajul din perioada

„Decembrie 1989, treptat, spre România”, „La

interbelică, la cele aproape trei decenii trăite în

Facultatea de Arhitectură”, „Mama şi pictura”,

România sub comunişti, prigoana împotriva

„Jafuri şi bombardamente sau cum am învăţat să

familiei sale şi anii de exil din Elveţia. „Sunt un om

pierd şi s-o iau de la capă”, „Tata şi puţină istorie”,

obişnuit, normal, tot ce am construit în viaţă a fost

„Cum am rămas în străinătate”, „Arhitect din nou în

prin foarte multă muncă”, a spus autoarea.

România”.
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Recenzie la volumul Sandei BUDIȘ
„Fata tatei şi mama fetei. Istoria unei vieţi între România şi Elveţia”,
de Dan Ottiger Dumitrescu (Fribourg, Elveţia)

Prin alegerea acestui titlu - de o indiscutabilă

- onestitatea exemplară a autoarei reflectată

originalitate -, autoarea aduce un vibrant omagiu de redarea unor aspecte referitoare la viaţa sa de
tatălui său, generalul Alexandru Budiş, precum şi familie, la activitatea profesională de arhitectă şi de
fetei sale, Sandra Pralong care, de altfel, a fost
„motorul” ce a declanşat şi întreţinut flacăra

convingerile sale politice, eminamente
anticomuniste;

redactării acestor memorii. „(...) Dumnezeu (...) m-a - acumularea şi interpretarea a numeroase
informaţii de natură istorică şi politică.
blagoslovit cu o fată aşa de minunată, cum nu s-a
Sanda Budiş are darul de a puncta momente
mai întâlnit. Dumnezeu s-o aibă în pază! Avem o
relaţie nemaiîntâlnită!”, mărturiseşte autoarea, cu o cruciale din istoria recentă a României, momente pe
care le-a trăit cu intesitatea şi luciditatea proprie
vădită mândrie.
persoanelor dotate în lupta pentru depistarea,
Sanda Budiş şi-a ilustrat radiografia vieţii în dezgroparea şi etalarea adevărului.
nu mai puţin de 40 capitole, inegale din punct de
vedere informaţional dar, în marea lor majoritate,
bogate în secvenţe ce merită o lectură deosebit de
atentă.
Parcurgerea celor aproape 400 de pagini
permite avansarea unor constatări de ordin general,
dintre care cele mai semnificative îmi apar a fi
următoarele :
- remarcabila performanţă a Sandei Budiş de a
publica prima sa carte la 86 de ani, vârstă la care
mulţi pământeni au, efectiv, cu totul alte preocupări
şi îndeletniciri (dacă le mai au !);
- dragostea permanentă faţă de Patria în care s-a
născut şi ataşamentul său profund pentru valorile
autentice asimilate încă din copilărie într-o Românie
neafectată de ororile dictaturii comuniste ;

„După 23 august 1944, la venirea
armatelor sovietice, au fost evacuate locuinţele
'burjuilor' (burghezilor), pentru cazarea
ofiţerilor ruşi.Deşi am văzut că începe prăpădul,
deşi ofiţerii ruşi erau încartiruiţi prin casele
noastre, de unde şi fratele, şi sora mamei, Cornel
şi Dorina, au fost de pe o zi pe alta daţi afară,
lăsând pe loc toată mobila, bunurile, tot ce aveau,
nu ne-a venit să credem şi nu ne-am mobilizat să
opunem rezistenţă împreună. Cu toate acestea,
unii dintre ruşi, mai de omenie, le-au spus
oamenilor să fugă cât mai au posibilitatea. Dar
familia noastră, toţi patrioţi, cu dragoste de ţară,
nu i-au luat în seamă. Şi toţi ne-am căit amarnic,
dar prea târziu ! Nu cred că am menţionat cum
generalul rus încartituit în conacul de la
Casimcea îi povestea Dorinei prin ce au trecut ei
în URSS (...) : 'Spune-i bărbatului tău să vândă
tot, să vă adune şi, cu toată familia să fugiţi în Vest
!' Degeaba, aşa cum spun încă azi occidentalii, şi
noi atunci credeam că aici nu se va întâmpla ce s-a
întâmplat în Rusia. ” (fragment pp. 115-116)
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Cartea reprezintă un document
însemnat ce ar trebui analizat de mulţi
tineri români care – din motive
economice lesne de înţeles - şi-au
părăsit Patria după decembrie 1989 şi
s-au răspândit pe toate meridianele.
Anii trăiţi de Sanda Budiş după 1944
(„anul acela”), într-o ţară devenită la 30
decembrie 1947 o „republică populară,
stat al oamenilor muncii de la oraşe şi
sate” sunt descrişi de autoare din
postura indelebilă a „duşmanului de
clasă”, conferită de o origne
„nesănătoasă”, asumată în mod demn,
fără tendinţe de colaborare cu adepţii
dictaturii proletariatului.
În repetate rânduri Sanda Budiş
atrage atenţia asupra situaţiei create de
bâlbâielile unei „democraţii” postdecembriste. Nu însă înainte de a
(re)aminti unele norme fundamentale,
comune multor familii „burghezomoşiereşti”, între care, bineînţeles şi a
celei din care provine autoarea.

„Aşa erau cei din familia Grigorescu – oameni deosebiţi
-, ca de altfel şi mica mea familie, la început de doar trei
persoane (...). Oameni de înaltă ţinută morală şi intelectuală,
care au muncit cu respect şi dragoste de ţară, oameni care,
împreună cu mulţi alţii ca ei, au făcut România Mare. Odată cu
ei parcă a pierit neamul meu ! Azi parcă ţara este invadată de
barbari, oameni fără căpătâi şi cu limba stâlcită !” (p. 112).
„E posibil să laşi o bijuterie arhitecturală precum
măreţul Cazinou din Constanţa să cadă în ruină ? De
neconceput, incredibil, dar
adevărat, suntem
incontestabil în ţara lui
Papură-Vodă, cu supuşi de
paie, care-au supt urgent
pachetele date de primărie (pe
banii noştri) şi tot aşa v-au
votat pe încă patru ani, în total
16 (şaisprezece) ani ! Visez ???”
(p. 122).
„Niciodată Nino n-a vrut să ne spună cum
a reuşit să fugă din ţară în 1964. (...) cu puţin timp
înainte să se prăpădească, am insistat să-i spună
măcar Sandrei, pentru că în 2003 nu mai exista
teroarea Securităţii. Ne-a spus că era un secret !”
(p. 34), devoalează Sanda Budiş un moment
decisiv din viaţa lui Nino, acel „Robert Taylor
autohton”, soţul ei şi tatăl Sandrei.

17

Deosebit de revelatoare este schiţarea
portretului lui Horia Grigorescu, unchiul Sandei
Budiş, „avocat în Baroul din Bucureşti, deputat de
Constanţa în 1927-1928, ales primar al Constanţei
între 1930 şi 1933, prefect în 1933-1934 şi reales
primar între 1934 şi 1937.” Un exemplu de adevărat
edil patriot şi competent.
Referitor la cantitatea importantă a datelor de
care a dispus autoarea pentru redactarea cărţii sale
este foarte probabil ca la originea lor să fi stat, în
primul rând, un „jurnal personal”, salvat din urgia
comunistă, păstrat şi completat cu informaţii ce i-au
punctat viaţa din 1973, de când a fost refugiată politic
în Elveţia. Desigur, memoria prodigioasă a Sandei
Budiş a contribuit în mod fericit la precizarea a
numeroaselor episoade descrise în lucrarea sa.
În general, stilul Sandei Budiş este simplu,
direct, fără înflorituri, adecvat unui document
destinat oricui doreşte ca banca personală de date să
fie îmbogăţită cu informaţii preţioase dintr-o lume
apusă, dar foarte utile şi astăzi pentru lumea în care
trăim, şi nu numai în România post-decembristă.
„Astăzi îmi vine să plâng când văd
decăderea oraşului în care m-am născut, cu
străzi pline de gropi, murdare şi neîngrijite pe
care însă circulă automobile-bolizi de sute de mii
de euro. Cu case dărăpănate în zona rezidenţială
a peninsulei, fala oraşului în tinereţea mea,
pierdute între blocuri înnegrite de vreme, cu
tencuieli căzute, cu vegetaţia veştejită şi, în loc de
iarbă, o invazie de buruieni.” (pp. 123-124)
Mai multe imagini foto și video puteți descărca aici:
link foto: https://we.tl/DCWbUTYt8W
link video: https://we.tl/QXjKSH4H6M
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INFO 4

Casa Lleo - Morera
Fotoreportaj
de Ana DONȚU
foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

Casa Lleo - Morera este o casă
care a fost concepută de celebrul arhitect
modernist catalan Lluis Domenech i
Montaner. Aceasta se află pe strada
Paseo Garcia, la numărul 35, artera
principală a cartierului Eixample din
Barcelona. Este un edificiu care se află
în colțul străzii Consell De Cent și
alcătuiește, cu alte două clădiri, celebrul
ansamblu „Mărul Discordiei”.
Imobilul a fost construit în anul 1864 și
renovat în anul 1902. Este vorba, de fapt,
despre o muncă a arhitectului de
remodelare a vechii clădiri, aflate pe
strada Paseo de Garcia.
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În general, casele care erau construite în acea
epocă purtau numele proprietarilor lor, pentru ca
toată lumea să cunoască nivelul lor de bogăție și de
putere. Trebuia să fii cineva ca să ai o casă pe
bulevardul Paseo De Garcia. Dar această casă a fost
botezată cu un nume diferit, cu cel al leilor și al
plantelor care decorează fațada sa.
Se spune că această casă este un Palat al
Muzicii creat la scară familială. Și dacă palatul este
considerat ca fiind edificiul cel mai modern din
lume, datorită fațadei sale exuberante, splendoarea
artistică a acestei case este și ea un manifest
minunat. Cele două capodopere sunt creațiile
arhitectului Lluis Domenech Montaner.
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Decorul în stil modern este inspirat
din liniile curbe și din natură. Reproducerea
imaginilor membrilor familiei sunt și ele
frecvente, dar și referințele repetate ale
numelui Morera. Din anul 2007, casa face
parte din Ruta Europeană a Modernismului.
Casa nu poate fi vizitată în prezent, este o
clădire privată, iar, în partea de jos, are un
spațiu comercial unde se vând ceasuri și
bijuterii de lux. Se poate admira, însă, fațada
sau forma particulară a primului apartament
care se aseamănă unui castel.
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PRIMIM
de la cititori

7 case boierești impresionante
din București
de la Silviu UNGUREANU
tehnoredactare: Ana DONȚU
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1.

Casa Melik este considerată cea mai veche casă de locuit din oraș. Se află în

inima cartierului armenesc, este construită în a două jumătate a secolului al XVIII-lea, în
jurul anului 1760 și își păstrează și astăzi, intactă, arhitectura originală. Casa a fost
construită de un boier cu rang de spătar (înalt demnitar la curtea domnească care purta la
festivități sabia și buzduganul domnitorului, iar în lipsa acestuia era comandantul
forțelor armate). Apoi, în 1822, a intrat în posesia negustorului armean Nazaretoglu care
a cumpărat-o cu 1400 de taleri. A ajuns să fie dată ca zestre Anei Nazaretoglu, măritată cu
arhitectul Iacob Melik. De aceea casa poartă numele de Melik. În timpul revoluției
pașoptiste această casă i-a ascuns pe Ion Heliade Rădulescu, C.A. Rossetti și Ion Brătianu.
După înăbușirea Revoluției de la 1848, soții Melik au plecat în exil timp de 9 ani la
Istanbul și Paris. Când s-au întors, în 1857, au renovat clădirea. Mulți ani mai târziu, când
Ana Melik a rămas văduvă, se spune că Matei Caragiale trecea zi de zi prin fața casei,
pentru că făcuse o pasiune pentru Ana, în ciuda considerabilei diferențe de vârstă.
Ana Melik lasă casa moștenire comunității armene pentru a o folosi ca azil pentru
văduvele bătrâne. Actul de donație este contestat de nepotul soțului ei, Eugen Melik, care
câștigă casa în instanță. O și renovează cu ajutorul arhitectului Paul Smărăndescu, pe la
1920, dar apoi o pierde și se împlinește dorința Anei Melik: casa devine azil până la
venirea regimului comunist, când va fi naționalizată și dată spre închiriere. Clădirea va fi
salvată de Serafina și Gheorghe Răuț, o famiilie de români pasionați de artă, dar care
trăiau la Paris. Aceștia solicită statului român să transforme cea mai veche casă din
București în Muzeu, aceasta fiind condiția lor pentru a dona colecția lor de tablouri ale lui
Theodor Pallady, statului român. Guvernul de la București acceptă, iar din anii ’70 aici
funcționează Muzeul Theodor Pallady. Ceea ce înseamnă că o puteți vizita cu ușurință.
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2. Casa Monteoru este ridicată pe
Calea Victoriei de un boierul Alecu Niculescu,
ın
̂ să vâ ndută lui Grigore Monteoru, cel care
ridică pe proprietatea sa din județul Buză u
s t a ț i u n e a S ă ra t a M o n te o r u . G r i g o re
Monteoru s-a ım
̂ bogă țit rapid după ce, pe
proprietă ț i le sale, s-au vor descoperit
ză că minte de petrol. Negustorul a fost un
geniu al afacerilor, dar ș i un om care aprecia
arta ș i rafinamentul.
După ce cumpă ră palatul de pe Calea
Victoriei apelează la Ion Mincu pentru
renovare, iar acesta va gâ ndi totul ın
̂ cele mai
mici detalii, inclusiv legate de design-ul
interior. Mai tâ rziu, Nicolae Cuțarida ıș̂i pune
ș i el amprenta pe câ teva elemente, ın
̂ special
l e g a t e d e a n e xe . Ve ț i ı̂ n t â l n i m u l t e
controverse ın
̂ legă tură cu arhitectul care a
influențat mai mult aspectul acestei case
spectaculoase, eu vă spun ı̂nsă care sunt
concluziile din toată documentarea mea.
Important pâ nă la urmă e că palatul este, cum
spunea moș tenitoarea familiei, o adevă rată
lecție de arhitectură ș i design interior.
Grigore Monteoru oferă casa ca zestre
fiicei sale, că să torită Elena Lască r Catargi.
Dar ın
̂ ainte de asta face o ultimă renovare. La
final, palatul nu a ară tat niciodată mai bine.
Tavane pictate, tapițerii de mă tase, oglinzi
venețiene, coloane de marmură , candelabru
comandat special la Paris, mobilă de la Viena
ș i Paris. Iar ın
̂ curte aduce trei statui greceș ti,
din care astă zi a ră mas una.
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Și această construcție a intrat în
posesia statului român, după un act de
donație al Elenei Lascăr Catargi către
Asociația Română a Legăturilor cu Uniunea
Sovietică. Potrivit moștenitorilor această
“donație” s-a făcut cu pistolul la tâmplă…
A fost sediul delegației diplomatice a
Poloniei (care se pare că a tratat cu respect
locul), apoi casă de protocol și sediul
Uniunii Scriitorilor din România. Între
timp a fost recâștigată de moștenitori în
instanță, însă are nevoie cât de curând de o
restaurare.
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3. Casa Vernescu sau Casa LenșVernescu. A Cô té de Casa Monteoru, este
Casa Vernescu. Una dintre cele mai frumoase
case de sfâ rș it de secol XIX de pe Calea
Victoriei. A fost ridicată de Filip Lenș ın
̂ 1821
ș i oferită soț i ei – Lisaveta BalotescuCă rpiniș anu – ca dar de nuntă . Din nefericire
are loc un incendiu la scurt timp după ce a fost
terminată , dar Filip Lenș o reface ș i mai
frumoasă ın
̂ 1822. După moartea lui Lenș , ın
̂
1853, palatul ın
̂ cepe să se degradeze, pentru
că perioada coincide cu ın
̂ ceputul Ră zboiului
C r i m e e i ș i a i c i s e s t a b i l e ș t e s e d i u l
Ministerului de Ră zboi ș i apoi al Statul Major
al armatei ruseș ti. Legendele urbane spun că
ın
̂ această perioadă casa a fost vizitată chiar
de Lev Tolstoi.
Palatul mai suferă un incediu ın
̂ 1882,
iar ı̂ n 1886 este cumpă rat de Gheorghe
Vernescu, că ruia apropiații ıî spuneau Gună
(pe internet ıl̂ veți gă si deseori Guță). Acesta a
fost avocat ș i om politic, unul dintre
ın
̂ temeietorii Partidului Liberal. Redă viața ș i
stră lucirea casei cu ajutorul arhitectului Ion
Mincu care o extinde ș i reamenajează ș i a pictorului George Demetrescu Mirea, care
pictează casa ın
̂ interior. Aceasta este perioada de glorie palatului. După moartea lui
Gheorghe Vernescu, moș tenitorii vâ nd casa statului româ n ș i astfel ajunge sediu pentru
Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Industriei ș i Comerțului ș i chiar Guvernul
Româ niei.
In 1944 palatul este rechiziționat de armata rusească care distruge mare parte din
picturile murale, pierdute astfel pentru totdeauna. După 1945, casa este preluata de
Guvernul Groza ș i pâ nă ın
̂ 1990 a fost folosită de diferite ministere (casă de protocol). După
1990 ea a fost disputată ın
̂ tre Ministerul Culturii ș i Uniunea Scriitorilor, cea din urma a
primit-o ın
̂ concesiune pentru 49 de ani ș i a ın
̂ chiriat-o unui Casino.
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4. Casa Dinu Lipatti, de pe Bulevardul Lască r Catargiu este ridicată ın
̂ 1902 de Petre
Antonescu, ın
̂ stil art nouveau, pentru familia muzicianului. Este una dintre primele lucră ri
de arhitectură ale lui Antonescu, care mai tâ rziu a impus stilul neoromâ nesc ın
̂ toate marile
sale proiecte. Se povesteș te că atunci câ nd repeta Dinu Lipatti ın
̂ casă , oamenii se strâ ngeau
pe trotuar să -l asculte. Gră dina casei era ș i ea spectaculoasă cu multe flori, mai ales crini
roș ii. Puține detalii apar despre această construcție care e imposibil să nu vă atragă atenția
dacă treceți pe lâ ngă ea. Pe dină untru ın
̂ să e greu de spus cum mai arată acum, deș i un articol
apă rut ın
̂ presă preciza că se pă strează sobele, ancadramentele uș ilor, decorația plafoanelor
ș i, parțial, mobilierul original. Mai ș tim că ın
̂ vremurile bune pereții erau decorați cu
lambriuri de lemn ș i tapițerii de mă tase.
Casa are ș ase camere plus alte două la mansardă . S-a aflat ın
̂ centrul unui scandal anul
trecut, câ nd a fost scoasă la vâ nzare prin licitație publică , deș i este inclusă ı̂n lista
monumentelor istorice ș i statul româ n trebuia notificat ın
̂ ainte. Vâ nzarea a fost blocată , dar
destinul casei este ın
̂ că incert.
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5. Casa Titulescu este situată pe Ș oseaua Kiseleff ș i a fost construită pentru familia
marelui diplomat româ n Nicolae Titulescu. Nicolae Titulescu (1882-1941), a fost de
asemenea jurist, profesor ș i unul dintre cei mai mari oameni politici româ ni, desemnat
preș edinte al Ligii Națiunilor. Acesta a apelat la architectul Ion Berindey, un architect scump,
care lucra doar pentru lumea bună . Nicolae Titulescu se ın
̂ vecina pe bulevardul Kiseleff cu
juriș ti, generali, dar ș i doctori.
Ș i pentru că am puține informații despre casă , am să ım
̂ i permit să completez cu un
citat dintr-un articol publicat pe amfostacolo.ro: „Pe ș os. Kiseleff la nr. 47 este o casă
frumoasă , renovată , cu un prezent controversat de câ nd aici funcționează Fundația
Europeană Titulescu fondată ș i condusă de Adrian Nă stase. In afara faptului că este una din
clă dirile bine renovate cu bani publici ș i că interiorul are numeroase obiecte de patrimoniu,
de la covoare de Tabriz, porțelanuri ș i cristaluri vechi, tablouri ș i mobilier, nu fac comentarii.
Dar pot să vă recomand să profitați de ocazia de a vizita interiorul, atâ t câ t permit
administratorii ș i vă asigur că surprizele pot fi colosale (acum cinci ani am avut această
oportunitate, contra cost). Casa, una din cele două care au aparținut lui Nicolae Titulescu ın
̂
zona Kiseleff, are la intrare o placă cu portretul lui Titulescu, deci este uș or de recunoscut.
Este o arhitectură mai sofisticată ce poartă pe colțul clă dirii monograma diplomatului.”
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6. Casa Doina – Bufetul de la Șosea. I s-a mai spus ș i ”Bordeiul” de la Ș osea, astă zi
este Casa Doina. Deș i este o bijuterie arhitecturală , aici a funcționat ın
̂ totdeauna un
restaurant. Clă direa este ridicată ın
̂ stil neoromâ nesc de Ion Mincu fiind una dintre primele
clă diri ın
̂ acest stil construite ın
̂ Bucureș ti. Proiectul este propus pentru pavilionul româ nesc
al expoziției internaționale de la Paris din 1889. Se dorea a fi un model de ”câ rciumă
româ nească ”.
Din motive financiare nu se va realiza pentru expoziție, dar va fi construită ın
̂ 1892 din
grija lui P. P. Carp, ministrul lucră rilor publice la acel moment. Ion Mincu – creatorul unui stil
de arhitectură națională româ nescă – se inspiră pentru acest proiect de la casele ș i conacele
vechi olteneș ti. Restaurantul a avut mereu o foarte frumoasă gră dina iubită de bucureș teni
pentru liniș te ș i intimitate, mesele erau ascunse după “boscheți”.
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7. Casa Librecht, poate cea mai
cunoscută din această listă , sub numele de
Casa Universitarilor. Este ridicată de Cezar
Librecht, bancher ș i director al Poș telor, un
bun prieten al lui AL. I. Cuza, cunoscut ca ș i
personaj principal ın
̂ primul mare scandal de
corupție din istoria modernă a Româ niei.
Clă direa este ridicată ın
̂ stil neogotic (un
stil nu foarte prezent ın
̂ Bucureș ti) de arhitectul dalmat Luigi Lipizer care o ım
̂ podobeș te cu
geamuri din cristal de Boemia, coloane impună toare ș i nenumă rate elemente decorative.
După abdicarea lui Cuza, Cezar Librecht este nevoit să plece din țară , astfel casa este
cumpă rată prin licitație de Gheorghe C. Filipescu care la râ ndul să u o va dona Eforiei
Spitalelor, ajungâ nd să gă zduiască un că min de copii. In 1946 Eforia Spitalelor este
desfințată , iar proprietă tile acestei instituții intră ın
̂ posesia Ministerului Invă țămâ ntului.
Construcția ajunge astfel să gă zduiască , pâ nă astă zi, Casa Universitarilor.
Articol scris de Dana GONȚ. Sursa: http://www.danagont.ro/7-case-boierestiimpresionante-din-bucuresti/
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AGERPRES
de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Consilierii județeni din Giurgiu au
aprobat asocierea județului cu
Mănăstirea Comana pentru realizarea
unui centru cultural
Consilierii județeni au aprobat, în cadrul unei ședințe
extraordinare, asocierea județului Giurgiu cu
Mănăstirea Comana în vederea realizării unui centru
sociocultural transfrontalier în cadrul mănăstirii. "Am
avut încheiat un acord de parteneriat cu Mănăstirea
Comana și în trecut, iar acum dorim să depunem
proiectul Centrul Socio-Cultural Radu Șerban Voievod în parteneriat cu Mănăstirea Comana.
Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul programului Interreg România-Bulgaria 2014-2020 cu
titlul Infrastructură pentru managementul patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră
Giurgiu-Ruse și prin acesta se va realiza o construcție nouă, cu o suprafață totală de aproximativ trei
sute de metri pătrați, cu parter, mansardă și turn. La parter va fi amenajată o sală multifuncțională
cu spații de depozitare, la mansardă - șase unități de cazare flexibile pentru 16 persoane, iar la
capătul porticului se va amenaja un spațiu memorial pentru eroii de la Cotul Dunării. Acest spațiu va
realiza o punte de legătură dintre laic și religios", a declarat în ședința Consiliului Județean
coordonatorul Compartimentului proiecte din cadrul instituției, Nicu Mardale.
Starețul Mănăstirii Comana, Mihail Muscariu, a declarat în expunerea de motive cu privire la
necesitatea realizării proiectului că acesta vine în completarea celui de restaurare și valorificare
turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana. "Mănăstirea, pădurea
Comana și Delta Neajlovului formează împreună una dintre zonele cele mai importante ca interes
turistic ale județului. Capacitățile de cazare în zonă sunt limitate și un astfel de centru ar veni în
întâmpinarea sutelor de cereri ale turiștilor care vor să rămână câteva zile în zonă", a argumentat
starețul Mihail Muscariu.
În cadrul centrului sociocultural se vor putea organiza pentru elevi și turiști "ateliere pentru
prelucrarea stufului, ateliere de agronomie, tehnologii tradiționale, prelucrarea lemnului, pictură,
sculptură, gravură, ceramică, etnografie, caligrafie veche, geometrie sacră aplicată în arhitectura
religioasă". Bugetul total al proiectului este de 1,5 milioane de euro. Consilierii județeni au aprobat în
unanimitate asocierea județului Giurgiu cu Mănăstirea Comana în vederea realizării acestui proiect
sociocultural transfrontalier.
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CJ Harghita va susține construirea unui traseu de pelerinaj pe modelul El
Camino, pentru credincioșii care vin la procesiunea de la Șumuleu-Ciuc
Consiliul Județean Harghita va susține construirea și amenajarea unui traseu de pelerinaj
pentru credincioșii care vin la procesiunea de Rusaliile Catolice de la Șumuleu-Ciuc după modelul El
Camino, una din cele mai populare rute de pelerinaj creștin din lume. Șeful de cabinet al președintelui
CJ Harghita, Barabás Csaba, care a efectuat recent pelerinajul spre Santiago de Compostela, a precizat
că în județ s-a început realizarea mai multor trasee care fac parte din ruta de pelerinaj "Via Mariae"
(Drumul Mariei n.r.), un drum spiritual turistic ce se bazează pe cinstirea Sfintei Maria și care trasează o
cruce pe harta Europei Centrale, traversând Austria, Ungaria, România, Slovacia, Polonia, Croația,
Bosnia, având ca finalitate marea procesiune de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc.
În momentul de față, în Harghita există cinci trasee ale acestei rute, care conduc spre ȘumuleuCiuc, dar marcarea acestora nu este completă, iar după discuțiile cu coordonatorul proiectului "Via
Mariae", Molnár Sándor, s-a ajuns la concluzia că unul dintre aceste trasee ar putea fi construit și
amenajat integral de către Consiliul Județean, în parteneriat cu consiliile locale, parohiile, organizațiile
civile din zonă și cu implicarea voluntarilor. Intenția este ca o parte din credincioșii care vin la marea
procesiune de Rusaliile Catolice de la Șumuleu-Ciuc să facă ultimii 100 de kilometri pe jos, parcurgând
traseul ce urmează să fie realizat.
"Este știut faptul că El Camino de Santiago, din Spania, este un drum de pelerinaj a cărui
popularitate este foarte mare și care a fost străbătut anul trecut de 278.041 de pelerini. Pelerinajul
durează aproximativ o lună. În ceea ce privește pelerinajul de la Șumuleu-Ciuc, anual sunt prezenți, la
un singur sfârșit de săptămână, 250-300.000 de pelerini. Consiliul Județean Harghita dorește ca
prin intermediul unui program să fie realizat integral unul din cele cinci trasee, iar cu ocazia
pelerinajului de anul viitor de la Șumuleu-Ciuc, cât mai multe persoane să parcurgă acest traseu", a
precizat Barabás Csaba.
Amenajarea ar include nu doar marcarea drumului dar și implicarea parohiilor și a localnicilor,
care ar putea să cazeze pelerini, tipărirea unor "pașapoarte de pelerini", pe modelul El Camino, unde să
fie aplicate ștampile din locurile prin care credincioșii trec, dar și îndrumarea acestora spre obiectivele
turistice și religioase de pe traseu.
Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, consideră că realizarea acestui traseu are, pe lângă
extraordinara sa valoare culturală și religioasă, și un însemnat potențial economic. "Pe lângă imensa
valoare religioasă și culturală pe care o putem oferi pelerinilor, realizarea acestui traseu de pelerinaj
prezintă și un potențial economic semnificativ. Spre exemplu: dacă 1% dintre pelerinii care pornesc
spre Șumuleu-Ciuc parcurg traseul pe Drumul Mariei, atunci numărul de înnoptări va crește de la o
înnoptare la 6-7 nopți petrecute în unitățile de cazare, ceea ce înseamnă că numărul înnoptărilor ar
crește cu 75%. Pe lângă încărcătura spirituală pe care pelerinii o caută odată cu parcurgerea unui
asemenea traseu, putem să promovăm valorile culturale, produsele tradiționale, atracțiile turistice
ale zonei", a declarat Borboly Csaba.
Potrivit calculelor efectuate de specialiștii implicați, costurile pentru realizarea acestui traseu de
pelerinaj ar costa CJ Harghita 15.000 lei, la care s-ar adăuga câte aproximativ 2.500 lei din partea
fiecărei localități prin care trece această rută de pelerinaj. Marea procesiune de Rusaliile Catolice de la
Șumuleu Ciuc, închinată Fecioarei Maria, este considerată cea mai mare de acest fel din Europa
Centrală și de Est și în acest an a ajuns la cea de a 450-a ediție. Majoritatea pelerinilor sosesc la locul
slujbei cu mașinile personale, cu trenul sau autobuzele, un număr destul de mic de credincioși alegând
să parcurgă pe jos drumul dinspre localitatea din care pleacă până la altarul în aer liber de pe Dealul
Șumuleu.
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Consiliul Județean Arad demarează programul intitulat
"Circuitul Cramelor"
Consiliul Județean demarează la finalul acestei săptămâni programul "Circuitul Cramelor din
Podgoria Aradului", care își propune să pună în valoare atât cramele istorice, cât și pe cele mai noi din
județ, zonele viticole din podgorie, producătorii de vin și sortimentele de vinuri, a declarat președintele
instituției, Iustin Cionca. Potrivit sursei citate, prima acțiune din cadrul programului se va desfășura
sâmbătă, cu o vizită la cramele din Păuliș, aparținând unui cunoscut producător și oenolog arădean.
Transportul celor interesați va fi făcut cu trenul electric Săgeata Verde, de la Arad la Ghioroc,
unde se vor vizita Muzeul Tramvaiului aparținând Companiei de Transport Public Arad și Muzeul
Vinului din incinta Stațiunii de Cercetări Vitivinicole Miniș. De la Ghioroc la Păuliș transportul se va
face cu microbuzul, tot cu microbuzul urmând a se face și revenirea la Arad.
"Este un program ambițios, prin care ne propunem să contribuim la creșterea vizibilității
Podgoriei Aradului. Punem în valoare cramele, vinul arădean și, mai mult, istoria acestei zone cu
rezonanță inclusiv la Viena, în ceea ce privește vinurile de bună calitate, inclusiv Casa de Habsburg
aprovizionându-se cu vinuri arădene. Astăzi noi, prin programul pe care îl generăm, dorim să
aducem mai aproape de vizitatori și de arădenii pasionați de oferta județului nostru o fărâmă din
ceea ce are Aradul de oferit", a adăugat Iustin Cionca. Prețul unui circuit este 125 de lei de persoană, din
care 20 de lei este costul transportului. La cerere, CJ Arad asigură ghizi de limbă engleză, franceză și
germană pentru grupuri de minim 20 de persoane.

C.J. Maramureș finanțează 20 de proiecte culturale
dedicate Centenarului
Mai este un an si 2 luni pana la Centenar, si 99% dintre institutiile statului, in frunte cu
guvernul si parlamentul, n-au programe coerente, stau sa pertracteze cu dusmanii istorici ai
neamului despre problemele lor, nu ale noastre, si fac jocul murdar al celor interesati in diluarea
identitatii, demnitatii si fortei noastre economice !! Incluzand la demnitate si forta militara, pe care
inamicii nostri o doresc rupta de echilibrul strategic promovat de NATO !! (Dorin BOILĂ)
Consiliul Județean Maramureș a început să susțină inițiativele maramureșenilor de a marca 100
de ani de la înfăptuirea Marii Uniri prin diverse acțiuni și proiecte, încă din anul care precede această
aniversare, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Partea de originalitate a proiectului cultural
prevede deplasarea în anul Centenarului a unui convoi de căruțe spre Alba Iulia.
Astfel, începând din acest an, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, prin programul de
finanțare nerambursabilă în domeniul culturii se derulează aproximativ 20 de proiecte menite să
informeze, să atragă tinerii spre cunoașterea istoriei locale și să îi conștientizeze asupra importanței
momentului 1 Decembrie 1918.
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Potrivit aceleiași surse, sunt editate și tipărite diverse volume, enciclopedii și monografii care
descriu povestea Marii Uniri și rolul pe care Maramureșul l-a avut la acel moment, personalități
marcante care au pus piatra de temelie a României de astăzi și evoluția culturală a satelor
maramureșene în decursul acestui veac. De asemenea, CJ Maramureș a finanțat și realizarea unui film
documentar, “Făuritorii Marii Uniri. Ilie Lazăr – o legendă a Maramureșului”, dar și organizarea unui
concurs tematic, “Personalități ale Maramureșului”, în cadrul căruia vor fi realizate referate științifice
care urmează să fie cuprinse într-o revistă.
“Pentru a perpetua cât mai curat istoria Maramureșului și spiritul patriotic care ar trebui să se
regăsească în sufletul fiecărui român, acum, în prag de aniversare, instituțiile de cultură și
autoritățile publice locale se vor alătura Consiliului Județean Maramureș, pentru elaborarea unui
portofoliu care să suplimenteze lista propunerilor privind programul național de aniversare a
Centenarului României în anul 2018”, arată comunicatul.
Comisia Centenar, constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, Gabriel Zetea,
va propune suplimentarea fondurilor necesare pentru finanțarea unui număr cât mai mare de acțiuni
desfășurate sub emblema Centenarului. Conform aceleiași surse, evenimentele dedicate Centenarului
vor fi completate cu expoziții, sesiuni de comunicări științifice, lansări de carte și întâlniri cu istoricii,
spectacole muzicale și piese de teatru.
Totodată, sunt prevăzute și reabilitări ale caselor memoriale ale marilor personalități
maramureșene și ale monumentelor reprezentative. “Momentul aniversar 1 Decembrie 2018 se dorește
a fi marcat prin reconstituirea drumului Unirii printr-un convoi de căruțe care va porni din județul
Maramureș spre Cetatea Albă Iulia”, menționează comunicatul CJ.

Criza din construcții se adâncește: vestul ne fură muncitorii calificați
Cu un deficit de 600.000 de angajati, piata constructiilor din Romania se afla in fata unei grave
crize de personal calificat. Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) atrage atentia ca
antreprenorii nu dispun de forta de munca necesara pentru constructia tuturor proiectelor din mediul
privat, precum si a marilor proiecte ce vor fi finantate cu bani europeni in urmatoarea perioada.
La nivel national figureaza doar 377.000 de muncitori in domeniul constructiilor, confrom
datelor FPSC, necesarul real fiind de 600.000 de angajati. Salariile mari din vest i-au atras pe zeci de mii
de romani sa lucreze in tari precum Germania, Spania, Anglia sau Austria. Din aceasta cauza, Romania
a ajuns in criza de zidari, sudori, instalatori si chiar soferi.
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Burse pentru studenţii care şi-au ales ca temă de licenţă dezvoltarea
turismului în judeţul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna a acordat trei burse, în valoare de 1.500 de lei fiecare, unor studenţi
care şi-au ales ca temă de licenţă dezvoltarea turismului în judeţ. Preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna, Tamas Sandor, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că bursele au fost acordate în
baza convenţiei de colaborare încheiate în această primăvară cu Departamentul din Sfântu Gheorghe al
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii 'Babeş-Bolyai' ClujNapoca, în vederea cooperării instituţionale pe axa dezvoltării turismului în judeţ.
Tamas Sandor a amintit, totodată, că acest parteneriat se înscrie în strategia autorităţilor locale
de îmbunătăţire a calităţii serviciilor turistice, a infrastructurii şi a campaniilor de promovare pe plan
naţional şi internaţional a potenţialul turistic al judeţului.În lucrările lor de licenţă, cei trei tineri, Nagy
Enikő, Réti Szende Borbála şi Demeter Norbert, au abordat teme legate de turismul rural în zona Ozun,
Reci, Ilieni şi Chichiş, de activitatea Centrului de informare turistică din oraşul staţiune Covasna, de
obiectivele şi oportunităţile de dezvoltare turistică a acestei zone, respectiv a localităţii Micloşoara.
Reprezentanta Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Sfântu Gheorghe, dr.
Fosztó Mónika, a precizat că în desemnarea câştigătorilor burselor s-a ţinut cont nu doar de subiecte şi
calitatea lucrărilor prezentate, ci şi de alte criterii, printre care mediile avute în anii de studii. Programul
de burse va continua, conform convenţiei de colaborare încheiate pe durata a trei ani între cele două
instituţii. În baza acesteia, studenţii vor avea, printre altele, şi posibilitatea de a se implica în
organizarea şi derularea unor proiecte şi acţiuni turistice, precum şi de a participa la conferinţe şi
târguri naţionale şi internaţionale de turism.

Un antreprenor de top din Romania angajeaza 100 de vietnamezi
Dupa ce a lasat in ultimele 2 luni anunturi la 120 de agentii de somaj din tara, fara sa reuseasca sa
angajeze vreo persoana (multi din cei care nu lucreaza prefera ajutorul social si munca la negru),
BogArt, companie care apare pe locul 2 in topul Celor mai puternici Antreprenori Generali din Romania
a decis sa suplineasca deficitul de muncitori prin aducerea a 100 de vietnamezi pe saniterele din
Bucuresti.
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ARSCM va lansa în octombrie un apel de proiecte
pe zona orașelor inteligente
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) va lansa, în luna octombrie, un apel
de proiecte pe zona orașelor inteligente, în condițiile în care 15 miliarde de euro sunt disponibili pentru
finanțarea proiectelor, până în 2021, a declarat președintele ARSCM, Eduard Dumitrașcu, la
evenimentul de lansare a Caravanei Smart City. “Avem 15 miliarde de euro până în 2021. Ne referim la
PNDL 2 (Programul Național de Dezvoltare Locală — n. r.), care are un impact foarte mare, din
punctul nostru de vedere, în dezvoltarea comunităților locale, unde sunt aproape 8 miliarde de euro
disponibili până în 2020 — și aici deja vedem că sunt foarte multe programe și proiecte în zona
eficienței energetice din partea multor autorități locale, și vorbim de peste 7 miliarde de euro din
partea Comisiei Europene disponibili până în 2021, aici incluzând și marea infrastructură, incluzând
și partea de acces în marile orașe. Avem absolut tot ce ne trebuie în această perioadă pentru a ne
gândi la dezvoltarea comunităților și orașelor inteligente. Noi încercăm în această perioadă foarte
repede să creăm cadrul necesar pentru implementarea acestor proiecte”, a spus Dumitrașcu, în marja
evenimentului de lansare a Caravanei Smart City.
Potrivit acestuia, împreună cu Organismul Național de Standardizare, ARSCM va introduce în
perioada următoare primele opt standarde, de altfel și singurele la nivel mondial, pe Smart City. “Este
foarte important să creăm un cadru și niște indicatori corecți pentru autoritățile locale, astfel încât
acestea să poată face evaluări periodice a ceea ce au implementat până acum și a ceea ce urmează să
implementeze, să aibă un cadru de raportare și un feed-back din partea cetățenilor, beneficiarii finali
ai conceptului de Smart City. Încercăm prin aceste ISO-uri pe care le vom implementa în perioada
următoare să mai creăm trei instrumente de bază pentru administrațiile locale. Primul se numește
audit Smart City și, împreună cu grupul nostru de experți, mergem în primării, facem acest audit și
venim cu un set de recomandări plecând de la investițiile existente. Totul trebuie dezvoltat de la ce au
făcut până acum. Nu trebuie să pierdem aceste resurse”, a explicat Dumitrașcu.
Șeful ARSCM a precizat că în octombrie va fi lansat un apel de proiecte pe zona de Smart City, iar
pe 5 octombrie, la Brașov, va fi dat publicității Ghidul de achiziții publice pentru autoritățile locale. “Al
doilea lucru foarte important: vom lansa în octombrie un apel de proiecte pe zona orașelor
inteligente, astfel încât autoritățile publice și centrale și cele locale să înțeleagă liniile de finanțare,
oportunitățile pe care le au unele dintre ele, iar într-un ritm accelerat vor trebui să reacționeze,
pentru a nu mai vorbi iarăși de un tren pierdut sau știți problemele pe cadrul financiar 2007 — 2013.
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Nu în ultimul rând, tot în perioada următoare, în 5 octombrie, la Brașov, vom lansa Ghidul de
achiziții publice pentru autoritățile locale, pentru că trebuie să înțelegem, când vorbim despre
dezvoltarea unui oraș inteligent, când vorbim despre conceptul de Smart City, că este foarte greu să
găsim o persoană care să se priceapă la toate aceste industrii interconectate. Trebuie să recunoaștem
că nu putem avea pretenția de la nimeni să fie expert în energie, în mobilitate, în transport, în mediu,
în internet of things etc. Prin urmare, trebuie să creăm acest ghid, trebuie să explicăm ce înseamnă
conceptul de Smart City, industriile interconectate și mai ales pe fiecare industrie în parte cum facem
achiziție. Deci, avem partea de audit, știm ce au făcut, avem setul de recomandări, știm ce vor să facă,
avem ghidul de achiziții, avem apelul de proiecte, localizăm sursele de finanțare și avem și
standardele pentru a putea implementa aceste proiecte”, a arătat Eduard Dumitrașcu.
În opinia acestuia, este important ca un oraș să fie inteligent pentru că el trebuie să țină pasul cu
locuitorii, cu tehnologiile. “Atâta timp cât locuitorii se schimbă, este clar că trebuie să ieșim din aceste
blocuri de beton și trebuie să ne uităm afară la ce se întâmplă, la interactivitate, la cât de vii devin
orașele. Este rolul și obligația administrației”, a subliniat el. Eduard Dumitrașcu a admis că, pentru a
deveni Smart City, o comunitate trebuie să investească sume relativ mari, însă există bani europeni care
pot fi atrași. “Este foarte greu de estimat care este suma medie ce trebuie investită pentru ca un oraș să
devină inteligent. Sunt mulți indicatori de care trebuie să ținem cont: climă, relief, temperatură,
număr de locuitori… este foarte complicat. Trebuie să înțelegem ce vrem să facem. De exemplu, la
Constanța trebuie să ținem cont că avem port, avem turiști, la Cluj avem turiști, dar n-avem port, iar
la Oradea avem turiști, avem graniță și n-avem port. Prin urmare, această particularizare a
implementării de concepte inteligente trebuie clar să țină de specificul fiecărui loc. Vorbim de sume
relativ mari, dar totodată spuneam că sunt și foarte mulți bani disponibili pentru aceste proiecte, iar
autoritățile locale, cu o parte de cofinanțare foarte, foarte mică, pot face foarte multe lucruri. Zona de
eficiență energetică, unul dintre cele mai solicitate domenii de către autoritățile publice locale din
cauza facturii foarte mari pe care trebuie să o plătească, este totodată și printre cele mai scumpe,
pentru că vorbim despre schimbarea infrastructurii în unele locuri, în alte locuri se poate folosi
aceeași infrastructură. Putem însă schimba doar soluțiile, putem schimba becurile, putem monta
senzori care pot optimiza foarte mult. Sunt tot felul de soluții care vin pe infrastructura curentă, nu e
nevoie de investiții și schimbăm paradigma”, a adăugat acesta.
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) a lansat, pe 23 septembrie, în
București, Caravana Smart City, care timp de un an va avea 12 opriri în tot atâtea regiuni din țară, într-o
încercare de promovare și educare asupra conceptelor de oraș și comunitate inteligentă. Caravana
Smart City România este un program complet de prezentare și vânzare a produselor Smart City direct
către beneficiarii acestor servicii — administrația centrală și locală. Comunitatea vizată este formată din
cetățeni, companii și instituții publice implicate activ în dezvoltarea orașelor și preocupate de oferirea
continuă a celor mai bune servicii și soluții pentru locuitorii centrelor urbane.
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