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      SEMNAL 1    

pentru arhitecții de toate vârstele sub îndrumarea și conducerea Prof. Arh. 

FRANCESCO CAPELLARI (Facultatea Terrafirma din Vicenza)

  Va propunem un program de “lectii de arhitectura” destinat arhitectilor de toate varstele si de 

toate specializarile, pentru a le mentine vie pasiunea si creativitatea.

 Programul este conceput cu distinsul "profesor emeritus" Francesco Capellari, fost 

presedinte al juriului pentru Bienala de Arhitectura de la Venezia in 2011-2012 impreuna cu Dr. 

Arh. Bogdan TOFAN - Conferentiar la UAIM (vice-comisar la acea data) si este inspirat de un curs 

organizat pentru arhitectii americani.

 Tema propusa pentru  prima sesiune destinata arhitectilor romani este: “Arhitectura si 

arhitectii Romei” 

 Programul este gandit intr-o configuratie de 18 - 20 persoane, 

 5 zile in perioada: 1 septembrie – 10 septembrie 2018.

 Subiectele sesiunii sunt:

 1.    Roma Romana 

 Roma Republicana si Imperiala (Basilica, Pantheon, Catacombele romane, Nero - Domus 

Aurea, Baile publice, planul basilical)

 2.    Roma papala (medievala)

 Biserici Paleo-crestine, San Clemente,

 Renascentista Tempieto, San Pietro, Palatele,

 Baroca (piata Spaniei, Navona, Sant'Ivo la Sapienta)

 3.    Roma moderna si contemporana (Maxxi Museum – Zaha Hadid, "Auditoria" de Renzo 

Piano, Biserica Jubileului si Ara Pacis – Richard Meier, Moscheia di Roma – Portogesi) si altii

 Arhitectura din timpul fascismului

 Lectiile vor fi sustinute, cu sprijinul “Terrafirma” Facultatea de Architectura din Vicenza, de 

profesorul  Francesco Cappellari care va coordona si conduce cursul si vizitele la obiectivele vizate 

cu scopul de a intelege viata arhitectilor in locul si timpul respectiv ca o lectie pentru arhitectii de 

astazi.

 Costul estimat este de 900 EURO/per particitant si acopera cheltuielile de transport, cazare, 

cursuri si vizite. Cazarea la Roma se va face intr-un hotel desemnat de Terrafirma. Incursiunea 

culturala va  incepe intr-o simbata si se va termina duminica. Detaliile vor fi elaborate si prezentate 

prin materiale informative care vor putea fi descarcate de pe site-ul UAR.

CURSURI DE “ARHITECTURA ROMEI”
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  Uniunea Arhitectilor din Romania apreciaza si sustine acest program, important pentru 

pregatirea arhitectilor si intelege sa sprijine financiar tineri arhitecti, cu inclinatii deosebite.

 In acest scop, UAR va cofinanta participarea la aceste cursuri cu suma de 500 eur/persoana  

pentru 5 tineri arhitecti (cu varsta de pana la 35 ani).

 Selectia celor care vor beneficia de sustinerea UAR se va face pe baza de cerere si material 

justificativ care va cuprinde:

 a.    Fiecare architect / student arhitect va scrie un material de 2000 - 2500 de cuvinte  despre 

un monument semnificativ pentru arhitectura romaneasca din ultimii 100 de ani, sau din 

arhitectura romana aflat intr-o situatie precara, cu potential deosebit in situatia restaurarii si 

reabillitarii – in limba engleza.

 b.    Materialul va fi sustinut grafic -  desen, fotografii, fotomontaj, altele.

 c.     Materialul va contine o bibliografie.

 Cererile si lucrarile se vor depune pana la data de 1 mai 2018 la sediul UAR.

 Juriul va fi alcatuit din:

 -       Cei doi coordonatori ai programului si 3 membrii desemnati de UAR

 Aceasta se doreste a fi o actiune periodica bi-anuala, cu publicarea materialelor executate de 

participanti care isi dau acordul pentru ca materialele considerate valoroase sa fie publicate, in 

2019, si expuse in Bienala de arhitectura 2018.

 Informatii suplimentare pot fi solicitate pe tofan.bogdan@uauim.ro

Platner's map of Rome for The Topography and Monuments of Ancient Rome (1911).

mailto:tofan.bogdan@uauim.ro
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BALUL ARHITECȚILOR 2018
organizat la Craiova   19-22 aprilie 2018

  PROGRAM CULTURAL ÎN ANUL 

EUROPEAN al PATRIMONIULUI, organizat la 

Craiova în perioada 19-22 aprilie 2018 de către 

Uniunea Arhitectilor din Romania prin Filiala 

Euroregională Sud-Vest Oltenia. Programul 

include și BALUL ARHITECȚILOR. Acestor 

evenimente se alătură, ca in fiecare an, Ordinul 

Arhitectilor din Romania

 Anul 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural este marcat de evenimente prin care se 

permite cetățenilor europeni să se apropie mai mult de patrimoniul lor cultural. 

 Tema Programului Cultural organizat la Craiova este “PATRIMONIUL NATIONAL 

CONSTRUIT IN COLAPS“

 Vezi Program Cultural si Bal 2018.pdf programul pentru perioada 19-22 aprilie 

 Numarul locurilor pentru Programul cultural si Balul Arhitectilor este de 150. 

 Contributia pentru dineul festiv din data de 21 aprilie 2018 este:

 1.     150 lei pentru arhitectii activi;

 2.     80 lei pentru arhitectii pensionari;

 3.     50 lei pentru studentii la arhitectura;

 4.     200 lei pentru insotitori (nearhitecti)

 Inscrierile se fac la Uniunea Arhitectilor din Romania, pana la data de 25 martie 2018 la: 

S a n d r a  I o r d a c h e  –  t e l .  0 7 4 4  4 7 2  7 7 4 ,

e-mail sandraiordache@yahoo.com

 Plata contributiei pentru dineu de face in contul Uniunii Arhitectilor din Romania, cod fiscal 

8236717, cont RO 04 BRDE 410S V208 5861 4100, deschis la BRD Academiei, cu specificatia 

contributie Balul Arhitectilor.

 TRANSPORTUL:

 Deplasarile documentare prevazute in program se vor efectua cu autocarul, care va pleca din 

Bucuresti si se va intoarce in Bucuresti. In functie de solicitari, Uniunea Arhitectilor va contracta 

numar suficient de mijloace de transport. Participantii pot efectua deplasarea de la locul de 

domiciulu si inapoi cu orice alt mijloc de transport (tren, masina personala) pentru care isi vor 

achita costurile aferente.

 

https://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=0232015d8b&e=3442fc1f52
mailto:sandraiordache@yahoo.com
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  CAZAREA:

 Hoteluri: 

 1.    „RAMADA” – 4 stele, cu mic dejun, acces la Urban Oasis Spa, parcare auto

 · single – 60 euro/noapte (reducere de la 120 euro)

 · matrimoniala  – 70 euro/noapte (reducere de la 140 euro)

 · dubla  – 70 euro/noapte (reducere de la 140 euro)

 2.    „5 Continents”- super, pe str. Mitropolit Firmilian, nr. 1, casa Pretorian-monument 

istoric – 4 stele – la 450 m de Ramada, langa sediul Mitropoliei Oltenia. Daca vor fi solicitari, vom 

negocia si transmite imedial. Au parcare proprie.

 3.    Hotel „Euphoria” – 3 stele la 250 m. de Ramada, pe str. Iancu Jianu, nr. 6, au parcare pe 

strada

· 4 camere single – 126 lei/noapte    (reducere de la 138 lei)

· 11 camere matrimoniale – 162 lei/noapte    (reducere de la 180 lei)      81 lei / loc / noapte

· 4 camere twin – 162 lei/noapte    (reducere de la 180 lei)      81 lei / loc / noapte 

· 1 camera tripla  – 216 lei/noapte    (reducerede la 240 lei)      72 lei / loc / noapte   

 4.   Hotel „casa DAVID” – 3 stele – la 150 m de hotel RAMADA, str. Stefan Cel Mare, nr. 18, au 

parcare

· 3 camere single  – 165 lei/noapte    ( de la 240 lei )

· 7 camere matrimoniale  – 195 lei/noapte    ( de la 280 lei )      97,5 lei / loc / noapte

· 1  camera dubla  – 180 lei/noapte    ( de la 260 lei )      90,0 lei / loc / noapte

 Pentru alte hoteluri vom trimite lista cu preturile negociate, daca sunt solicitari.

 Pentru procesarea rapida a datelor, va rugam sa completati  Formular de inscriere.doc  care 

va fi transmis pe adresa de e-mail sandraiordache@yahoo.com

 Toti cei interesati vor fi informati in cel mai scurt timp cu toate noutatile sau, dupa caz, cu 

orice modificare a datelor din prezentul comunicat/anunt

 Informatii suplimentare certe pot furniza:

 Dl arh. Pavel Popescu, presedintele 

comistetului de organizare – tel: 0727 758 119,

e-mail uar.oltenia1@gmail.com

 Dna Sandra Iordache, consilier cultural 

U A R  –  t e l :  0 7 4 4  4 7 2  7 7 4 ,

e-mail sandraiordache@yahoo.com

 Comitet de organizare

 Presedinte: Arh. Pavel Popescu

https://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=3be19b3cd2&e=3442fc1f52
https://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=3be19b3cd2&e=3442fc1f52
mailto:sandraiordache@yahoo.com
mailto:uar.oltenia1@gmail.com
mailto:sandraiordache@yahoo.com
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„Rolul peisajului în proiectele teritoriale”
Săptămâna formării internaționale

 Săptămâna formării internaționale este o întâlnire anuală a șefilor de proiecte care  

contribuie la protecția și punerea în valoare a patrimoniului: ea oferă o formare concretă șefilor 

de proiecte internaționale, contribuind la dezvoltarea unei platforme internaționale pe tematica 

patrimoniului și participând astfel la mobilizarea internațională a teritoriilor franceze și 

favorizând dezvoltarea cooperării descentralizate.

 Săptămâna formării internaționale este organizată de Sites&Cites remarquables, în 

parteneriat cu Ministerul Europei și Afacerilor străine, Ministerul culturii, de asemenea Orașul 

Bordeaux și Ambasadele țărilor partenere.

 2018 va constitui cea de-a 4-a ediție. Cele trei ediții precedente au mobilizat și au format 44 

de șefi de proiecte, de 20 naționalități diferite.

 Mai multe detalii aflați, accesând linkurile de mai jos:

 Pentru limba franceză   AICI.

 Pentru limba engleză   AICI.

https://we.tl/ehzm75I3JY
https://we.tl/ehzm75I3JY
https://we.tl/ehzm75I3JY
https://we.tl/fQqmC3vuWS
https://we.tl/fQqmC3vuWS
https://we.tl/fQqmC3vuWS
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Patrimoniul cultural european – repere transilvănene

Lansarea cărții „Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor” de Cătălin D. Constantin și 

vernisajul expoziției de fotografie aeriană având ca temă piețele orașelor istorice din Europa vor 

avea loc marți, 3 aprilie, la ora 18.30, la librăria Habitus, din Piața Mică nr. 4, Sibiu. Va vorbi 

despre carte și despre expoziție: Alex Găvozdea, arhitect, președinte OAR - filiala Sibiu/Vâlcea.

Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor e o carte-obiect, editată în condiții grafice 

speciale, de înaltă calitate. Cele peste  500 de pagini ale cărții spun, în imagini și cuvinte, povestea 

piețelor urbane europene. Cătălin D. Constantin, autorul proiectului, cunoscut publicului larg 

pentru cartea „Ferestre din București și poveștile lor”, este editor de carte și prodecan la 

Facultatea de Litere a Universității din București, unde predă cursuri de etnologie și antropologie 

vizuală. Este doctor în filologie și doctor în arhitectură, autor sau coordonator al mai multor 

volume în care imaginea și textul se îmbină într-o formulă interesantă și foarte personală.

Expoziția e alcătuită din imagini spectaculoase, realizate cu o dronă, ale piețelor orașelor istorice 

europene. În contextul anului 2018, anul patrimoniului în Europa, expoziția propune o Europă în 

miniatură, construind un fir roșu între orașe din țări și culturi diferite. În expoziție sunt prezente 

piețe celebre, din orașe cunoscute, precum Istanbul sau Lisabona, dar mai ales piețe puțin știute, 

interesante însă prin formă, context urban, poveste.

Detalii despre carte și despre proiectul expozițional pot fi citite pe site-ul proiectului, disponibil în 

limbile română și engleză.

www.pietedineuropa.eu  www.intothesquare.org                 

www.pietedineuropa.eu
www.pietedineuropa.eu
www.intothesquare.org
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INFO 1 Concurs OAR
„Ne vedem în Sibiu”

tehnoredactare: Ana DONȚU
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 Luni, 12 martie 2018, începând cu orele 11.00, la Casa Albastră, Piața Mare, Sibiu, a avut loc 

festivitatea de anunțare a câștigătorilor concursului „Ne vedem în Sibiu”. Concursul a avut ca obiectiv 

generarea unei soluții pentru mobilier urban dedicat dialogului social în zona ultracentrală a orașului, o 

zonă istorică protejată datorită unei valori arhitectural-urbanistice deosebite: la extremitatea estică a Pieței 

Huet, în capătul străzii Mitropoliei, între două pasaje de acces către Piața Mare și Piața Mică, adiacent 

incintei liceului Brukenthal și a bisericii Evanghelice.

 Festivitatea de anunțare a rezultatelor concursului a început la ora 11.00, cu prezentarea concursului 

și a juriului și anunțarea câștigătorilor.  

 Juriul concursului a fost format din:

     Membri titulari:

· Radu Vancu – poet, membru în cosiliului Administrației Fondului Cultural Național 

· Dan Perjovschi – artist vizual, scriitor

· Horia Radu Moldovan – arhitect, specialist în istoria arhitecturii, Prorector pentru cercetare, 

dezvoltare, inovare și practică profesională, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București

· Matei Bogoescu – arhitect și urbanist, membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, Primăria sectorului 1 reprezentând O.A.R. filiala București

· Ștefan Bâlici – arhitect, specialist în istoria arhitecturii, manager Institutul Național al 

Patrimoniului, Ministerul Culturii 

 Membru supleant: 

· Andreea Tănase – urbanist și arhitect, consultant Heritas - Fundația Transilvană pentru 

Dezvoltare Integrată, Protecție și Revitalizarea Patrimoniului Construit, Sibiu 

 În urma deliberărilor juriului au fost selectate cele 3 proiecte câștigătoare, pe care le vom prezenta în 

continuare.
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Premiul I (în valoare de 11.500 RON) - proiectului cu nr. de concurs 65: 
Autor principal: arh. ASTRID ROTTMAN; coautori: arh. COSMIN ANGHELACHE, arh. 
CASSANDRA POP
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Premiul II (în valoare de 7.000 RON) - proiectului cu nr. de concurs 86:
Autor principal: arh. Cosmin Dragomir; coautori: arh. Alina Dragomir, arh. Cătălin Filip, 
stud.  arh.  Iulia Ilie
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Premiul III (în valoare de 4.500 RON) - proiectului cu nr. de concurs 78:
Autor principal: WOLFHOUSE PRODUCTIONS  arh. Vlad Stoica; coautori: urb. Iulian 
Canov, arh. Iris Popescu 
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Juriul a decis să acorde mențiuni speciale următoarelor 3 proiecte:

Mențiunea I – proiectului cu nr. de concurs 76: 
Autor principal:  arh. Andrei Palita, arh. Claudia Voinea, arh. Sabin Dumitriu 
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Mențiunea II – proiectului cu nr. de concurs 74: 
Autor principal: Horia Ciurus Birou de arhitectura S.R.L., arh. Alexandru Catauta; 
coautori: arh. Horia Ioan Ciurus, arh. Mihaela Ciurus



I N F O 1

Mențiunea III – proiectului cu nr. de concurs 73: 
Autor principal: arh. Petra Bodea; coautori: arh. Elena Maior, arh. Andra Răcășan

   15    
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Ilustrăm în continuare articolul cu câteva imagini 
din expoziție, surprinse de dl arh. Mircea 
ȚIBULEAC, care, deși nu a putut fi prezent la 
vernisajul din data de 12 martie, a ținut să viziteze 
expoziția din Casa Albastră, remarcând locația ei 
centrală, precum și calitatea expunerii.

   16    
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Mai multe informații despre proiect găsiți pe site-ul OAR
Panourile din expoziție le puteți descărca   AICI

https://www.oar.archi/ro/concursuri/rezultate/concurs-de-solutii-ne-vedem-in-sibiu
https://we.tl/YsOJkJOG7m
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INFO 2
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

                     

„Prietenii Muzicii”

de Ana DONȚU

Festival-Concurs. Ediția a VI-a 

 Cea dea VI-a ediție a Festivalului Concurs „Prietenii Muzicii / PRO PIANO - ROMÂNIA” - 

filiala Sibiu a avut loc în perioada 02-04 martie 2018, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA. 

Festivalul a fost gândit ca o modalitate de stimulare a copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5-18 ani, 

care studiază pianul atât în învățământul de stat, cât și în cel particular, și urmărește încurajarea învățării 

unui instrument muzical, în paralel cu cultura generală obligatorie, pentru dezvoltarea optimă a 

capacităților mentale ale tinerilor; redirecționarea atenției lor de la numeroasele influențe nocive ale străzii, 

prin oferirea unei alternative plăcute, interesante, solicitante de petrecere a timpului liber; crearea și 

oferirea unui cadru organizat de afirmare artistică-muzicală, de prezentare, verificare și evaluare a 

cunoștințelor și deprinderilor însușite. Evaluarea a fost făcută de un juriu format din personalități ale 

didacticii pianistice și anume: 

prof. Stela AVESALON, președintele juriului

prof. Enikő Orth, Liceul de Artă - Sibiu

prof. dr. Monica NOVEANU, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” - Cluj-Napoca

prof. KÁLMÁN Emese, Liceul de Artă - Sibiu

prof. Sanda Mihaela VULCU, Liceul de Artă - Sibiu
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 La festival au participat peste 160 de copii 

din 16 localități, precum:  Sibiu, Odorheiu-

Secuiesc,  Sighișoara, Bacău, Galați, Alba-Iulia, 

Craiova, Mediaș, Pitești, Târgoviște, București, 

Făgăraș, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Miercurea-

Ciuc, Râmnicu-Vâlcea.
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 , Inițiatoarea acestui festival la Eniko ORTH

Sibiu, cu Medalia ,,Meritul pentru Învățământ clasa 

I-a'': „La Gala Festivă ați auzit doar o parte din cei 

mai buni copii, toți au fost foarte buni. Împreună cu 

colegele din juriu am stat trei zile, uneori și 

noaptea, nemișcate de pe scaun și am încercat să 

fim foarte obiective. Aș dori să mulțumesc 

Bibliotecii Astra care, în fiecare an, ne lasă 

funcționăm în această sală minunată. De 

asemenea, doresc să mulțumesc unei persoane 

deosebite care este printre noi și care ne sprijină de 

fiecare dată la concursuri, la școală, peste tot. Este 

vorba de doamna director Daniela SABĂU”. 

 , președintele Fundației Stela AVESALON

PRO PIANO - ROMÂNIA: „Mulțumesc că ați venit 

în număr atât de mare. În fiecare an, numărul 

participanților crește, nu pot decât să mă bucur 

pentru acest lucru. Vin cu mult drag la Sibiu. Nu ne-

au dezamăgit nici copiii. Nivelul lor a fost unul 

foarte înalt. Sigur că, din acest an, fiind concurs, a 

fost un pic mai greu, dar nu imposibil. Copiii au fost 

foarte bine pregătiți. Este important măcar să 

pornim la drumul acesta al artei, al muzicii. Sigur 

că pianul este cel cu care se pornește la drum, nu 

pentru că e ușor, dar e mai simplu la început, decât 

o vioară sau alte instrumente. Vreau să mulțumesc, 

în special, domnului arhitect Mircea ȚIBULEAC, 

care ne sprijină și logistic, și financiar, fiind 

singura filială care oferă copiilor premii bănești. 

Din acest an, ne-a ajutat și doamna Ana Maria 

GÂNDILĂ-EASTMAN, căreia îi mulțumesc”.

 , C h r i s t i n e  M a n t a  K l e m e n s

vicepreședinte al Consiliului Județean: „Sunt foarte 

bucuroasă să mă aflu aici, pentru că muzica 

îmbunătățește sufletul tuturor și știu că toți acești 

copii și tineri pe care i-am auzit astăzi ca fiind cei 

mai buni renunță la câte ceva din ceea ce se cheamă 

copilărie, pentru a ne da nouă această uimire de 

care am avut parte ascultându-i. Le mulțumesc 

pentru aceasta. De asemenea, vreau să mulțumesc 

doamnei ORTH și domnului ȚIBULEAC pentru că 

au făcut posibilă această filială, dar și această 

manifestare de astăzi și din anii anteriori. Sper, așa 

cum v-ați propus, să ne vedem aici și în anul 

următor. Biblioteca Astra și Consiliul Județean vă 

vor sprijini în continuare”. 
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 , președintele Dl arh. Mircea ȚIBULEAC

Filialei UAR Sibiu: „Majoritatea dintre voi știți deja 

care e rolul uniunii, dar repet pentru cei care nu 

știu. Unii se întreabă de ce Uniunea Arhitecților este 

implicată în acest eveniment cultural. Noi avem în 

statut o prevedere care spune că suntem obligați, ca 

uniune, să consolidăm statutul arhitectului în 

societatea civilă, iar la mijloacele prin care putem 

face acest lucru este asocierea cu diferite alte 

organizații pentru desfășurarea unor evenimente 

culturale. Ceea ce nu scrie în statut este faptul că noi, arhitecții, nu putem profesa fără un partener social, 

iar acest partener social este oricare din cetățenii acestei țări. Pentru a putea discuta cu ei o temă de 

proiectare la un anumit nivel cultural, avem nevoie de un partener social mai deosebit, pregătit, ca să 

poată să înțeleagă anumite subtilități ale profesiei noastre… Din cauza aceasta, prin programul «De-a 

Arhitectura», pe care deja de șase ani îl sprijinim, și, prin aceste colaborări, încercăm să ridicăm 

standardele. Iar muzica le dezvoltă copiilor niște abilități deosebite”. 

 , Ana Maria GÂNDILĂ-EASTMAN

Clubul Rotary Sibiu Cibinum: „De data aceasta, 

reprezint Clubul Rotary Sibiu Cibinum care, de 

câțiva ani, își propune să încurajeze talentele 

locale. Oferim premii pentru cei mai bine pregătiți 

copii sibieni din concurs. Ne dorim să avem cât mai 

mulți participanți alături de noi și să ne vedem la 

anul”.

 În cadrul festivalului-concurs, Uniunea Arhitecților din România a oferit copiilor șase premii 

speciale și marele premiu al festivalului. 
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 O altă premiantă a festivalului este ERDOS 

BOGLARKA care, din păcate, nu a putut fi prezentă 

la Gala Festivă. 

Link foto: https://we.tl/AAFfuqqGMX

Link video: https://we.tl/QPFp56N6xF

RAUL IOAN MORDĂȘAN

MARA BARDAC

MĂCIUCĂ MIRUNA

SZANISZLO ATTILA    NAGY KRISZTINA
formație la patru mâini

CICIREAGĂ-MOISESCU ANDREEA

https://we.tl/AAFfuqqGMX
https://we.tl/QPFp56N6xF
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G a b r i e l a  Pe t r e s c u  � 

responsabil proiect, texte, 

fotografii

Sidonia Teodorescu � idee, 

texte

Delia Prisecariu � grafică, 

tehnoredactare

Sorin Mircea Vasilescu � 

fotografii

INFO 3
 Răzvan HATEAfoto&video:

c.arh. Lucian MIHĂESCU
                     

EXPOZIȚIE FOTO

& arh. Gabriela PETRESCU

Locuința Interbelică în sectorul 3

 E x p o z i ţ i a  d e  f o t o g r a f i e  d e 

arhitectură „Locuința interbelică în 

sectorul 3”, realizată de Sucursala 

sectorului 3 a Uniunii Arhitecţilor din 

România în parteneriat cu Muzeul 

Municipiului București, a putut fi vizitată 

la Muzeul Municipiului București, în 

holul Palatului Suțu în perioada 2 martie-

31 martie 2018.

Expoziţia a dorit să pună în valoare 

identitatea culturală şi istorică locală, 

prin prezentarea unor edifici i  cu 

f u n c ţ i u n e a  d e  l o c u i r e ,  l u c r ă r i 

reprezentative pentru arhitectura 

modernistă interbelică a capitalei, 

blockhaus-uri sau vile, realizate în 

sectorul 3. 

 Î n  p e r i o a d a  i n t e r b e l i c ă ,  î n 

contextul mediului economic prosper şi al 

p r o g r a m e l o r  g e n e r a l e  c e  v i z a u 

modernizarea oraşului, Bucureştiul a 

cunoscut o intensă activitate în toate 

domeniile, dar mai ales în construcţii. 

După 1918, în București, a fost necesar a 

se interveni asupra țesutului urban 

pentru completarea fronturilor stradale 

și crearea unei imagini urbane coerente. 

de arh. Sidonia TEODORESCU
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 Pătrunderea ideilor şi a programului estetic al 

Mişcării Moderne în arhitectura românească a avut 

un mare succes în rândul tinerilor arhitecţi şi a 

coincis cu necesitatea realizărilor unor lucrări 

intense de modernizare a Bucureştiului, astfel că 

asemenea tip de arhitectură apare mai ales în zonele 

centrale ale oraşului, oferind capitalei o imagine 

generală modernistă. 

 Modernismul bucureştean - diferit de cel 

european prin folosirea esteticii Art Deco - a câştigat 

adeziunea clientelei burgheze prospere de 

industriaşi şi liber-profesionişti, dar şi a micilor 

comercianţi şi meseriaşi, care şi-au aflat în această 

arhitectură propriul mod de expresie. Astfel, pe 

lângă edificiile interbelice realizate pe marile 

bulevardele bucureştene, au apărut inserţii şi mici 

ansambluri moderne cu 1-2 niveluri, ele fiind 

(alături de edificiile realizate în stil naţional) 

caracteristice arhitecturii bucureştene din acea 

perioadă. În Bucureşti există străzi sau zone întregi 

unde această arhitectură este predominantă.
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 Expoziția prezintă o „colecţie” de imobile de 

locuinţe („de raport”) cu regim mic sau mediu de 

înălţime (de la două până la şase niveluri), cu 

maximum 3 apartamente pe nivel, situate în zona 

centrală a oraşului, pe teritoriul actual al sectorului 

3. 

 Zona studiată reprezintă o rămăşită din ceea 

ce a fost cândva Cartierul Evreiesc, care se desfăşura 

pe malul stâng al Dâmboviţei şi care a scăpat parţial 

de demolările anilor '80. Zona încă păstrează 

amintirea mahalalelor bucureştene autentice, în 

care regăsim atmosfera perioadei interbelice, când 

diversitatea etnică, arhitecturală şi urbanistică a 

Capitalei compunea un spectacol autentic. 

 Evreii formau în perioada interbelică cea mai 

numeroasă comunitate minoritară din Bucureşti. În 

anii '30, la recensământ, în București, erau 70.000 

de evrei. În Cartierul Evreiesc, se puteau întâlni atât 

locuinţe modeste, cât şi case cochete în stil parizian, 

case-vagon cu prăvălie la stradă şi sinagogi. În 

perioada dintre cele două războaie, cartierul a 

căpătat un aer modern, când vile cu decoraţie Art 

Deco şi blockhaus-uri confortabile au completat 

peisajul. Străduţele pietruite şi întortocheate care 

şerpuiau între arterele principale - Calea Călăraşilor 

şi Calea Dudeşti - aveau un aer aparte.

 Expoziţia de fotografie încearcă sa regăsească 

atmosfera caracteristică străzilor Romulus, Remus, 

Filibiu, Maximilian Popper, Parfumului, Olteni, 

Prof. Iuliu Valaori, Prof. Ionescu-Gion, Calea 

Dudești, Calea Călăraşilor etc. 
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 Multe dintre construcțiile prezentate sunt pe lista monumentelor istorice sau situate în zone 

construite protejate, iar arhitecții lucrărilor sunt nume reprezentative pentru arhitectura interbelică: 

Marcel Iancu, Boris Zilberman, Jean Monda, Isak Mahler, Leon A. Hirsch, Victor Asquini, Duiliu Marcu etc. 

Legăturile lor cu comunitatea evreiască le asigurau contactul cu o multitudine de beneficiari, iubitori ai noii 

mode în arhitectură, care și-au ridicat blocuri sau vile de locuit și nu numai. 

Majoritatea clădirilor prezentate se încadrează în curentul Art Deco, care s-a manifestat și în România în 

perioada 1920-1930, ca o expresie a modernității, preferată de societatea românească, căreia Stilul 

Internațional nu i se potrivea. 

Deși încadrarea lor stilistică nu este unică, amprenta Deco este vizibilă la aceste imobile cu apartamente - în 

compoziția volumetrică, în articularea elementelor de suprafață, în grafismul profilaturii și al compozițiilor 

ornamentale, în jocul de materiale și texturi. 

Această expoziție vrea să fie un semnal de alarmă asupra stării proaste în care se află multe dintre lucrările 

prezentate. Acestea au nevoie de consolidare și restaurare, pentru a fi repuse în valoare. Procesul de 

degradare și distrugere, care afectează multe clădiri de patrimoniu din București, poate fi oprit prin mai 

multe metode, una dintre ele fiind difuzarea de informație către autorități, specialiști, public. 
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foto&audio:	Răzvan	HATEA

																					

Expoziție de grafică satirică

de	Ana	DONȚU

„GÂNDURI RÂsLEȚE”
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 La Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România, în perioada 14-25.03.2018, a 

fost deschisă expoziția personală a caricaturistului-editorialist Cristian MIHĂILESCU. Vernisajul a avut loc 

miercuri, 14 martie, la ora 17.00. 

 Spre deosebire de alte zeci de expoziții de grup pe care le-a avut de-a lungul anilor pe teme 

preponderent axate pe satira politică, această expoziție personală aduce în actual ceea ce ne înconjoară, 

moravurile, obiceiurile, omenescul, viața în ansambul ei, cu micile și marile izbânzi.

 Biografia artistului: 

Cristian Mihăilescu a debutat în 1968 în revista „AMFION”, alături de Mihai Pânzaru-PIM și Sorin 

Postolache, fiind prezent cu caricaturi, de-a lungul a 50 de ani de presă, în aproape toate ziarele și 

revistele din România.

Inginer de profesie, a publicat în mod constant caricatură de situație în toate publicațiile de profil din 

România anilor 1970-1980, „Urzica”, „Rebus”, „Flacăra” sunt doar câteva nume consacrate. După 1990 

și-a urmat talentul și dorința de analiză politică prin intermediul caricaturii politice, devenind astfel 

caricaturist-editorialist la „Baricada”, „Românul”, „Expres Magazin”, „Ziua”, „Curentul”, „Monitorul”, 

„Adevărul”, „Gândul”, ca o prezență constantă în presa postrevoluționară.

În toți acești ani de activitate a publicat peste 10.000 desene în presa românească și internațională și are 

o intensă participare la expoziții din Romania și din afara ei.

Începând din 2005, Cristian Mihăilescu a fost titularul rubricii „Gândul Rău”, din cotidianul „Gândul”, unde 

i-au apărut peste 3.500 de „gânduri rele” până în anul 2011, când ziarul a trecut în online și a găzduit 

blogul personal al caricaturistului, intitulat „Gândul meu” și unde artistul publică o caricatură zilnic.

 La vernisaj, alături de autor, au fost mulți dintre 

colegii din presă, din școală și din facultate, prieteni și 

rude apropiate, care au luat cuvântul.

 Cristian MIHĂILESCU:

 „Am aflat că am sunt primul caricaturist invitat în 

acest loc, ceea ce mi-a adus o mare satisfacție. Îmi crește 

inima de bucurie când vă văd pe toți adunați aici, mulți 

dintre colegii mei de facultate, de școală, colegii din 

presă, rudele apropiate. Eu sunt caricaturist de presă și, 

inițial, când am intrat în presă, după revoluție, puteam să 

exprim orice, aveam libertate, mai apoi am trecut în presa 

mai serioasă și acolo era o ordine și o disciplină, la care 

m-am adaptat. Am făcut multă caricatură politică, totul la 

zi, cu rele, cu bune. Nu am adus așa ceva aici. Nu are 

rost. V-am adus, în schimb, caricaturi de idei, făcute în 

mai multe perioade din viața mea”.
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 Discuția a fost moderată de dl arh. Liviu 

BRANDABUR - arhitect și fost coleg de școală al 

au to ru lu i .  Dânsu l  a  făcu t  p rezen ta rea 

expozantului și a coordonat desfășurarea 

evenimentului:

„Colegul meu Cristi Mihăilescu, inginer de 

profesie, din mijlocul unei familii de oameni 

deosebiți, căruia i-am fost coleg la o școală 

gimnazială minunată - «Ion Luca Caragiale» din 

Ploiești, a dovedit că se poate și altfel, fără 

pregătire prealabilă, fără cursuri și lecții, cu emoții 

curate și nealterate, cu talent în stare pură, 

nedisimulat prin studiu școlăresc, să devină unul 

din cei mai mari caricaturiști ai noștri. Astăzi, când 

deschid această expoziție, fără vreo explicație, 

direct, îl trec în pleiada marilor caricaturiști care, 

cu un efort deosebit, încearcă să aducă zâmbetul, 

noutatea, sarcasmul, dragostea pentru cei din jur, 

inițiind pe fiecare în umorul subtil al desenelor 

sale. Astăzi, când deschid această expoziție, 

încerc să mă bucur împreună cu el de un factor 

important care a adus țara în miezul civilizații 

europene, cu bunele și  relele, inerentă 

transformărilor caustice ale unei societăți 

nepregă t i te  pen t ru  economia  de  p ia ță 

concurențială, diferită net de cea de sorginte 

socialist. Subiectele valorifică extraordinarul 

creativității unui om sensibil, ascuns în spatele 

unei răbdări de fier. Experiența senzorială este 

completată de crearea unui fir de informație în 

cascadă, cu o critică dură a conflictului social care 

s-a născut în aceste împrejurări istorice, cu mai 

puțină atenție asupra factorului economic. 

Expoziția este un demers colectiv în punerea pe 

orbită a unor idei pline de farmec și culoare, într-un 

context social pe care îl cunoaștem. Acest 

minunat inginer a renunțat la activitatea sa de 

bază pentru a-și inspira semenii”.
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 , poet și jurnalist, a vorbit la NICOLAE DAN FRUNTELATĂ

început despre munca depusă împreună la ziarul „ROMÂNUL”, 

unde era redactor-șef, iar apoi la suplimentul acestuia: „ULTIMA 

SOLUȚIE”, săptămânal de umor, i lustrat de Crist ian 

MIHĂILESCU, punctând evoluția sa în caricatura de presă a 

acelor ani și considerâdu-l un demn continuator al iluștrilor 

caricaturiști de presă români.

„L-am cunoscut la începutul anilor '90 când am fost colegi la 

«ROMÂNUL» și la «ULTIMA SOLUȚIE», două gazete vii, pe care 

capitalismul sălbatic le-a ucis repede. L-am urmărit apoi în reviste 

și ziare. Cristi Mihăilescu a ajuns un nume în caricatura 

românească. Pentru că e talentat, deștept și cu umor iute, 

muntenesc. Pentru că arde frumos, în «Cuptorul cu lemne» al 

amintirii unui prieten comun, Sorin Postolache. Pentru că a învățat 

să deseneze așa cum alții învață să respire. Pentru toate astea și 

pentru că, nu-i așa, Cristi e prietenul meu.”

 , profesor și jurnalist, a remarcat MIHAI MILCA

faptul că imaginile create de C.M. sunt o armă letală în 

fața politicienilor demagogi, devenind prin activitatea sa 

un adevărat moralist al epocii. A rememorat câteva 

amintiri din perioada când au lucrat împreună la aceeași 

publicație („Economistul”) și a scos în evidență faptul că, 

prin această expoziție (ca și altele), caricatura trăiește și 

încearcă să îndrepte lucrurile, dând satisfacții oamenilor 

de rând, care apreciază satira, eliberându-i de tensiunile 

sociale zilnice.

„După lunga perioadă postdecembristă în care 

caricatura de presă a fost manifestarea zilnică a 

artistului în fața experimentelor politico-sociale prin care am trecut cu toții, dar care în egală măsură l-a și 

consumat, expoziția de față este o supapă de manifestare artistică diferită. Sunt strânse, retrospectiv, 

gândurile umoristice care i-au jalonat existența și ca într-o radiografie au fost surprinse pe hârtie. În 

esență, selecția de caricaturi ne arată grafic puterea de a te amuza de lucrurile mici, răzlețe, acceptarea 

cursului vieții așa cum este ea și satirizarea greutăților.”

    30   
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 RALUCA MARȚIȘ, publicitar și… fiică, a avut 

momentul cel mai emoționant când a evocat trăirile ei 

de copil și apoi de adolescent, crescută într-o casă 

plină de caricaturile și desenele tatălui ei.

„E cam complicat să vorbești despre tatăl tău, dar, 

cum am spus mai devreme, eu am crescut cu 

caricatura în casă și credeam că toți tații din lumea 

asta desenează caricaturi. Și am fost destul de mirată 

când am aflat că asta nu se întâmplă. În școală, mereu 

aveam desene foarte frumoase făcute de el și mă 

simțeam foarte importantă. Din 1990, tata desena 

continuu, frenetic și expunea în caricaturile lui tot ce ni 

se întâmpla și, practic, treceai prin oraș, pe lângă 

chioșcurile de ziare și vedeai pe prima pagină 

caricaturi cu Iliescu și toate personajele politice ale 

vremii”.

 MARIN CREȚU-CREM, arhitect și caricaturist, 

a salutat solidaritatea celor apropiați autorului și a 

invitat asistența la propria expoziție de caricaturi, 

deschisă cu o zi înainte la „Cuptorul cu Lemne”:

„Am vrut să-i amintesc domnului arhitect Mihăilescu 

faptul că, acum trei ani, am avut și eu o expoziție aici. 

Vă felicit pentru unitatea de care dați dovadă, înțeleg 

că foarte mulți ați fost colegi, mă rog, nu de generație, 

poate de serviciu. Când lucram la ISP în tinerețe, toți 

inginerii erau foarte uniți, împotriva arhitecților… Aici 

v-ați unit să-l sprijiniți pe Cristian Mihăilescu”.

 Arh. Marin CREȚU- CREM 

 RALUCA MARȚIȘ 
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 MARIUS BÂZU, dr. ing. în electrotehnică, 

un alt fost coleg de școală, a povestit amintiri și 

întâmplări comune din cei 11 ani de școală 

petrecuți împreună și a relatat cum a urmărit, în 

diferite publicații, parcursul colegului său, intrat 

în lumea presei.

 DOINA GHIȚESCU, actriță a Ansamblului 

Ciocârlia, a întreținut atmosfera cu glume, 

poante, epigrame. Ea participă la toate 

vernisajele Clubului Caricaturiștilor, câștigându-

și statutul de „muză“ a acestora, talentul ei de 

entertainer fiind de necontestat.



    18        33   

I N F O 4

 MIHAI ONCIUL, ing. proiectant 

și fost coleg de facultate, a rememorat 

activitatea de caricaturist din timpul 

facultății, când C.M. producea desene 

la gazeta de perete a facultății și în 

revista „AMFION” a Institutului de 

Construcții.

Cristian Mihăilescu este unul dintre cei șapte caricaturiști care reprezintă România în catalogul publicat 
de Osvaldo Macedo de Sousa cu lucrări realizate de peste 100 de caricaturiști din țările Uniunii 
Europene.

Link audio: https://we.tl/p6hMz4hei9 Foto vernisaj: https://we.tl/WaloQ3j9zu

Mai multe caricaturi   AICI 

https://we.tl/p6hMz4hei9
https://we.tl/WaloQ3j9zu
https://we.tl/XcAqdlcIKP
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foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

                     

Expo ENE 80

Partea I.         de Ana DONȚU

„O viață dedicată arhitecturii și artei”



   35    

I N F O 5

 Filialele județene Sibiu și Caraș-Severin ale Uniunii Arhitecților din România au organizat, în luna 

martie, un eveniment cultural deosebit: „ENE 80 - O viață dedicată arhitecturii și artei” - o expoziție 

aniversară dedicată arhitectului sibian ION ENE, cu tablouri în ulei reprezentând Sibiul medieval, dar și 

portrete, având și un invitat special - arhitecta Ioana MIHĂIESCU, din Reșița, care a expus tablouri în 

acuarelă. Evenimentul a fost însuflețit și de creațiile arhitectei Daniela STĂNCULESCU, invitata celor doi 

expozanți principali, care a împodobit spațiul expozițional cu păpuși făcute manual și sculpturi în hârtie. 

 Vernisajul a avut loc joi, 15 martie, ora 16:00, la Centrul de Informare al Primăriei 

Municipiului Sibiu, str. Brukenthal, nr. 2, cu participarea unui public numeros, nu doar dintre sibieni, o 

bună parte fiind din alte județe ale țării. 

 Dna Ioana URDEA, arhitect-șef, a 

reprezentat Primăria Municipiului Sibiu: 

„Doresc să vă transmit, în calitate de gazdă, 

urările de bun-venit ale doamnei primar care, 

din păcate, e prinsă în alt program. Felicitări 

participanților, felicitări organizatorilor! Sunt 

foarte onorată de prezența domnului Ene care, 

după cum știți, a realizat lucrări remarcabile. 

Mă bucură, de asemenea, participarea 

colegelor, care demonstrează o muncă enormă 

depusă în afara orelor de serviciu. Ceea ce au 

realizat dânșii rămâne pentru totdeauna”.

 Evenimentul a fost moderat de dl arh. 

Mircea ȚIBULEAC, președinte al Sucursalei 

UAR Sibiu: „Filiala UAR Sibiu și Filiala UAR 

Caraș-Severin s-au gândit să organizeze 

împreună un eveniment pentru a susține 

statutul arhitectului în societatea civilă. 

Primăria Municipiului Sibiu a fost,  ca 

întotdeauna, o gazdă excepțională. Ori de câte 

ori am apelat, am avut toată amabilitatea și 

sprijinul din toate punctele de vedere: de la 

afișajul exterior, până la spațiul alocat 

expoziției, fapt pentru care îi mulțumim în mod 

special. După cum ați observat deja, avem trei 

participări la expoziție care împreună au făcut 

un întreg”.



   36    

I N F O 5

 După aceste cuvinte introductive, au vorbit expozanții serii. 

 Ioana MIHĂIESCU: „Îi mulțumesc 

colegului meu Mircea ȚIBULEAC, inițiatorul 

acestui eveniment cultural, în această incintă a 

u n u i  m o n u m e n t  i s t o r i c .  P e  m i n e  m ă 

emoționează până la lacrimi faptul că sunt aici - 

într-o clădire monument - și că sunt într-un 

oraș extraordinar cu iz medieval, într-un oraș-

monument. Nu știu dacă realizați ce oraș 

minunat aveți. Eu vin din afară și percep acest 

lucru ca pe un cadou pe care l-am primit. E o 

mare sărbătoare care se întâmplă în viața mea, 

de a expune alături de un arhitect care a și-a pus 

amprenta pe istoria arhitecturală a acestui oraș 

- o personalitate verticală, morală, de care 

oricine poate fi mândru, un om care lasă în 

urma lui istorii scrise în clădiri, o parte din ele se 

văd pe simezele acestei expoziții”.

 D a n i e l a  S T Ă N C U L E S C U : 

„Majoritatea timpului am fost arhitectă la 

Institutul de proiectări SA, mai întâi drept 

conductor arhitect, apoi ca arhitect, după 1990. 

Din 2009, deci timp de 9 ani, am început să mă 

ocup de lucrările astea de «artă», făcute pe 

structură din hârtie de ziar și materiale textile, 

uneori lemn, în general folosesc doar materiale 

naturale. Îmi sunt foarte dragi și sper ca și 

dumneavoastră, celor care vedeți obiectele 

expuse, să vă hrănească sufletul de copil, pe care 

fiecare din noi îl are”. 

 Ion ENE:  „După ce s-a terminat 

perioada ceaușistă, mi s-a dat dreptul de a 

deschide un birou de proiectare particular și 

atunci am avut mai puțin timp să mă ocup de 

pictură. M-a atras pictura orașului medieval, 

mai ales m-a obsedat ceea ce au construit sașii. 

Această zonă istorică, de care aparține fiecare 

monument în parte, m-a preocupat în mod 

deosebit. Am făcut o serie de picturi care 

ilustrează orașul medieval și, dacă priviți atent 

fiecare tablou din expoziție, o să vedeți că fiecare 

monument este redat așa cum este. Pentru un 

arhitect e foarte greu să separe arhitectura de 

arta picturală.  La noi l inia este l inie, 

perspectiva este perspectivă”. 
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 E R W I N  J O S E P H  Ț I G L A  - 

președintele Forumului Democratic German 

Caraș-Severin - Promotor al culturii în județul 

Caraș Severin, element de coeziune în spațiul 

multicultural și multietnic al județului Caraș 

Severin, inițiator a nenumărate acțiuni de 

factură culturală, socială și voluntariat, dl E. J. 

Țigla, a participat la această expoziție ca 

reprezentant al etniei germane din Caraș-

Severin și garant al bunei colaborări care există 

între secțiunea etnică germană și cea română în 

acest județ. Vorbind despre prezența la vernisaj a 

doamnei Ioana Mihăiescu, a amintit câteva 

dintre lucrările de arhitectură pe care aceasta le-

a realizat în Caraș-Severin: amenajarea sălii de 

ședințe a Consiliului Județean Caraș-Severin; 

amenajare Primăria din Caransebeș - clădire 

monument; consolidare și restaurare Episcopia 

din Caransebeș - monument etc. I-a felicitat pe 

toți cei trei expozanți și le-a făcut o surpriză 

inedită: o carte miniaturală cu poemul 

eminescian „Luceafărul”, tradus în germană, pe 

care Forumul Democratic German din Caraș-

Severin l-a tipărit anul acesta pe 15 ianuarie. Un 

moment cu totul special a fost acordarea 

medaliei jubiliare Alexander Tietz doamnei 

arhitect Ioana Mihăiescu, din partea Forumului 

German.

 Olimpia TUDORAN-CIUNGAN, critic 

de artă: „Este pentru a treia oară când particip 

la o expoziție colectivă de felul acesta. E o mare 

bucurie și o mare onoare că am fost invitată să 

deschid această bogată expoziție, la care sunt 

prezenți și alți colegi arhitecți, pentru că, de 

fapt, vorbim de arhitecții-artiști plastici sau 

artiștii plastici-arhitecți. În vremurile acestea, 

a r h i t e c ț i i ,  a c e a s t ă  c a s t ă  s p e c i a l ă  a 

intelectualității, organizează manifestări 

deosebite, prin care dovedesc că sunt animați de 

sensibilitate, au cunoștințe solide de artă, de 

istoria artei, și, bineînțeles, că astfel de lucruri se 

observă. Expoziția domnului Ene trece în 

revistă istoria medievală a Sibiului, pentru că 

prin ce este Sibiul un punct de atracție turistică 

în țară și străinătate? Prin acest stil medieval 

deosebit, pe care unii artiști din veacul al XIX-

lea l-au surprins în variate ipostaze”. 

 Despre Ioana MIHĂIESCU, criticul de 

artă a zis următoarele: „Ioana MIHĂIESCU m-a 

cucerit din prima cu acuarelele ei absolut 

superbe. Este o arhitectă cu suflet de pictoriță. 

Are o sensibilitate aparte pe care ne-o 

demonstrează nu doar în lucrările ei, ci și ca 

persoană. Este o legătură strânsă între 

solaritatea aceasta a pictoriței și lucrările pe 

care le face în acuarelă”.

 La eveniment au fost prezenți mai mulți 
invitați ai dnei Ioana Mihăiescu, despre care 
vom scrie în continuare.
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 CARMEN ȘTEFĂNESCU - secretar 

general ALZIAR - Asociația Localităților, Zonelor 

Istorice și de Artă din România. În calitate de 

secretar general al unei asociații naționale care 

promovează protecția patrimoniului, organizează 

acțiuni culturale: simpozioane, tabere, expoziții, 

accesează fonduri pentru salvarea patrimoniului, 

dar mai ales creează arena de întâlnire a 

specialiștilor din domeniul patrimoniului, a 

oamenilor de artă și cultură. Carmen Ștefănescu, 

apreciind efortul realizării acestui vernisaj, a 

prezentat date succinte despre asociație și a 

felicitat organizatorii și expozanții participanți la 

acest eveniment, apreciind ca fiind o reușită 

deosebită prin calitatea lucrărilor și prin 

atmosfera de sărbătoare din ziua vernisajului.

 LIVIU CIOACĂ - directorul Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” și președintele Cenaclului de 

artă plastică „I. D. Negulici” - Cîmpulung Muscel.

 Neobosit susținător al mișcării culturale din Câmpulung Muscel și din cadrul Asociației ALZIAR, 

el însuși deopotrivă pictor, inginer și teolog, Liviu Cioacă a apreciat calitatea și maniera de prezentare a 

lucrărilor aflate pe simeze, pornind de la o reprezentare 2D în acuarele, la un tranzit spre 3D în pictura 

păstoasă în ulei și 3D clasic în siluetele păpușilor Danielei Stănculescu.

 Ca apreciere pentru efortul celor trei arhitecți, a 

dăruit din partea Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” 

din Câmpulung Muscel, fiecăruia dintre expozanți, câte 

o medalie cu următorul text: 

Expoziția „Trei arhitecți”, într-un buchet de 

primăvară – Sibiu, 15 martie 2018

Arhitect Ioana Mihăiescu

Arhitect Daniela Stănculescu

Arhitect Ion Ene

Noblețea se vede în aura omului, nu se încurcă cu 

lucruri inutile, mărețe, viclene și prea-îndestulate, ea 

luminează și îmbogățește pe cel ce suferă cu gândul 

la Dumnezeu.
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 MIHAI MAICOVSCHI - președintele 

UAR Gorj, a vorbit despre lucrările fiecărui 

expozant în parte. În lucrările arhitectului Ion 

Ene a remarcat povestea care le animă, în 

acuarelele Ioanei Mihăiescu a evidențiat 

evanescența lor, iar la Daniela Stănculescu a 

subliniat originalitatea și frumusețea aparte a 

păpușilor confecționate manual.

 DORU PASĂRE - VICEPREȘEDINTE 

UAR Gorj, președinte secțiunea OAR Târgu-Jiu, 

și-a construit discursul în jurul unei întrebări 

care îl preocupă, în legătură cu artiștii expozanți: 

„Care este starea lor înaintea unei foi albe de 

hârtie și deopotrivă înaintea unei pânze albe, 

ținând cont că fiecare dintre aceste două 

provocări, reprezintă un început?”.

 MIHAI ȘERBĂNESCU - artist plastic, 

profesor la Școala Populară de Arte Târgoviște, a 

apreciat evenimentul cultural, valoarea lucrărilor 

expuse și a încheiat seria discursurilor, recitând o 

poezie.

 Au mai fost prezenți ca invitați ai IOANEI 

MIHĂIESCU: SORIN IONIȚĂ - primarul comunei 

Valea Ocniței, județ Dâmbovița; MIHAI CÂRSTEA - 

artist plastic, București, ALEXANDRA PASĂRE - 

arhitect, București, IOANA MÂȚU - masterand artă, 

Târgoviște; ANGELICA MIRCESCU - psiholog, 

Târgoviște. 
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LUCRĂRILE DLUI ARH. ION ENE

Mai multe lucrări descărcați  AICI 
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LUCRĂRILE DNEI ARH. IOANA MIHĂIESCU

Mai multe lucrări descărcați  AICI 
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LUCRĂRILE DNEI ARH. DANIELA STĂNCULESCU

Mai multe lucrări descărcați  AICI 
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 În partea a doua a articolului, care va apărea 

luna viitoare, vom reveni cu detalii importante 

despre expoziție,  vom prezenta impresii le 

participanților la vernisaj, precum și ecourile din 

presă ale evenimentului. 

Link video: https://we.tl/fmk2nf6A19

Foto vernisaj: https://we.tl/L2fsf38zaa

 Sponsorul evenimentului a fost Societatea 

De Arte Paints Collection, reprezentată de 

dl Marian GUȘTER - CEO și dna Carmen BĂLOI 

care ne-a descris în linii mari compania, produsele și 

serviciile pe care le oferă: „În primul rând, vreau să 

vă felicit pentru evenimentul din această seară. 

Suntem onorați să sponsorizăm un asemenea 

eveniment și să ne aflăm printre dumneavoastră. 

Nu voi intra foarte mult în detalii, voi spune doar 

câteva cuvinte despre compania noastră. Am luat 

naștere în 2011 și din acel moment am reușit să 

unim într-un concept cele mai faimoase branduri 

din domeniul nostru de activitate, devenind astfel 

prima societate cu brand, în ceea ce privește 

finisajele decorative de interior și de exterior de la 

noi din țară”.

 În prezent, De Arte Paints Collection 

comercializează pe piața din România cea mai vastă 

gamă de Tencuieli  Venețiene și  Vopseluri 

Decorative.

https://we.tl/fmk2nf6A19
https://we.tl/L2fsf38zaa
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de la cititori

Patrimoniul românesc 
UNESCO

de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU
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„What we are is  God 's gift 

to us, what we become is our gift to God”

„Ceea ce suntem este darul lui Dumnezeu pentru noi, 

ceea ce devenim este darul nostru pentru Dumnezeu"
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Aceasta este doar o mică introducere la materialul primit de la dl arh. Gheorghe 
IONAȘCU. Continuarea o puteți vedea integral aici: https://we.tl/YcXbbyqJQZ

https://we.tl/YcXbbyqJQZ
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de la cititori

Imagini din Basarabia 
și Bucovina

de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Uniunea Europeană studiază modalităţile de integrare a Republicii Moldova şi Ucrainei în organismul 
european, alături de România şi celalalte 27 de state membre, după cum s-a demonstrat la 
Summitul de la Vilnius. În Republica Moldova, care conţine o parte din Basarabia cât şi Transnistria, 
care şi-a autodeclarat independenţa provocând războiului de la Nistru din 1992, enorma majoritate 
a locuitorilor sunt români basarabeni. Dar şi în Ucraina trăiesc numeroşi români, în regiunea Bugeac, 
fosta Basarabie istorică, acum considerată sudul Basarabiei, în Transcarpatia, dincolo de Tisa, cât şi 
în nordul Bucovinei, unde capitala regiunii administrative este Cernauţiul. – Marius Smădu

Fotografa Cristina Nichituş Roncea a întreprins în ultimii ani numeroase vizite de documentare peste 
Tisa, Prut şi Nistru, pentru Basarabia-Bucovina.Info, un "Proiect interactiv de recuperare vizuală a 
spaţiului istoric românesc" cofinanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutinteni de pe lângă 
Guvernul României, acum înglobat în MAE. În cadrul proiectului susţinut de academicianul Dinu C. 
Giurescu, premiat de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi sprijinit de numeroşi parteneri 
profesionali, au fost fotografiate obiective istorice româneşti, monumente, sate tradiţionale, 
biserici şi mânăstiri, cetăţile de la Nistru, cimitire ale eroilor români cât şi urmele lăsate de 
ocupaţia sovietică, tradiţii şi obiceiuri vechi dar şi viaţa de zi cu zi a românilor din cele două foste 
state ale URSS. Zeci de mii de kilometri străbătuţi au adunat serii de fotografii ce urmează să fie 
publicate într-un album despre frumuseţile Basarabiei române şi nordului Bucovinei în care va fi şi 
povestită în detaliu incursiunea fotojurnalistica şi provocările ei, de la Cernăuţi, Chişinău, Tighină, 
Tiraspol dar şi de la Bucureşti. Dintre miile de cadre realizate va prezentăm o selecţie de 48 de 
fotografii.

Transnistria, considerată “gaura neagră a Europei” şi un uriaş rezervor de armament al fostei Armate Roşii 
“eliberatoare”, joacă în continuare un rol geopolitic important în zonă. Dacă reuşeşti să treci de vămile arbitrare şi 
posturile de control ale trupelor ruseşti "pacificatoare", ajungi de la Chişinău la Tiraspol, capitala republiciii 
separatiste, în mai puţin de o oră. (  Cristina Nichituş Roncea  )
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Intrarea în Tiraspol se face admirând investiţiile din timpul regimului Igor Smirnov: stadionul şi benzinaria “Sheriff”, 
unde steaua roşie s-a schimbat cu una galbenă. Mândria oraşului, stadionul “Sheriff”, este ”cel mai mare stadion de 
fotbal din Transnistria şi din Republica Moldova”, unde joacă “campioana Moldovei”, echipa “Sheriff – Tiraspol“. 
( Cristina Nichituş Roncea  )

Dincoace de Nistru, autorităţile separatiste transnistrene stăpânesc şi oraşul Tighina, împreuna cu cetatea 
străveche, unde Armata a XIV-a rusă a avut, până nu demult, cartierul general. Aici, în Tighina, s-au născut actorii 
Ilarion Ciobanu şi Tamara Buciuceanu, dar şi fostul preşedinte Emil Constantinescu. (  Cristina Nichituş Roncea  )
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După un colț, între o hală şi un zid de cazarmă, se iţeşte, semeaţă ca odinioară, Cetatea Tighina a lui Ştefan cel Mare 
şi Petru Rareş, pe care autorităţile transnistrene încearcă acum să o introducă într-un circuit turistic, după modelul 
ucrainean aplicat la Cetatea Alba şi Cetatea Hotin, din care lipseşte orice referire la români, aşa cum rezultă şi din 
busturile ridicate recent de autorităţile separatiste. (  Cristina Nichituş Roncea  )

Pe aici au păşit Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Petru Rareş, domnitorii care au clădit salba de cetăţi româneşti de la Nistru 
întru apărarea creştinătăţii. Suleiman Magnificul a ocupat-o, Mihai Viteazul a ajuns până la porţile ei, apoi marele 
cărturar şi principe român Dimitrie Cantemir a consolidat zidurile cu mâinile lui. (  Cristina Nichituş Roncea  )



P r i m i m d e l a c i t i t o r i

Cetatea Tighina. După ocuparea Basarabiei, în 1812, subteranele întortocheate ale cetăţii şi frumoasele turnuri au 
devenit parte a întinsului sistem militar al Imperiului Rus. Conform legendei, aici a zburat călare pe o ghiulea şi 
Baronul Munchausen. (  Cristina Nichituş Roncea  )

Copiii de şcoală primară sunt aduşi la Cetatea Tighina ca să înveţe o istorie din care România şi domnitorii români nu 
există. (  Cristina Nichituş Roncea  )
Articolul în întregime poate fi citit aici: http://zoom.mediafax.ro/travel/basarabia-si-bucovina-11738639
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Bucureștiul optimist

de la ing. Vintilă DĂSCĂLIȚĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Mai multe imagini accesați  AICI 

http://www.igu.ro/album/bucuresti-optimist.html


VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

 Cel mai nou laureat al „Nobelului” pentru arhitectură 
este arhitectul indian Balkrishna Doshi. Totul ar fi fost 
bine, dacă n-aș fi descoperit, într-o mărturie a acestui 
arhitect, un vierme al „corectitudinii politice” aplicate în 
urbanism/arhitectură, vierme ce atacă mărul frumos pe 
dinafară tocmai în „filosofia și visurile” clamate de 
creator...

 Arhitectura lui Doshi are o natura poetica, in care se 
remarca influentele estice, si “a impactat vietile fiecarei 
clase socio-economice dintr-un spectru larg de domenii, 
din anii 1950 incoace.”, dupa cum au notat membrii 
juriului. Acesta este primul arhitect indian care a 

obtinut presitigiosul premiu, iar o scurta autocaracterizare a operei sale suna cam asa: 
“Lucrarile mele sunt o extensie a vietii mele, a filosofiei si visurilor ce incearca sa creeze 
tezaurul spiritului arhitectural. II datorez acest prestigious premiu mentorului, Le 
Corbusier. Invataturile sale m-au facut sa pun sub semnul intrebarii identitatea si sa 
descopar o expresie regionala noua si contemporana pentru un habitat sustenabil si 
holistic.”

  Doshi s-a nascut in Prune, India, in 1927, iar douazeci de ani mai tarziu a inceput sa 
studieze arhitectura. A locuit la Londra, apoi la Paris, unde a devenit discipolul lui Le 
Corbusier. Intors in India, a supravegheat lucrarile la cateva cladiri ale arhitectului francez, 
precum Mill Owner's Association Building si Casa Sodhan. Arhitectura sa predominant 
modernista a contrastat cu specificul traditionalist al Indiei, dar s-a contopit totusi perfect 
cu el: Doshi a integrat aspectele culturale si traditiile Indiei in proiectele sale. Nu știm când 
a fost făcută această notație, ce pare perfect înscrisă în noile poncife ale ștergerii 
IDENTITĂȚII LOCALE/REGIONALE ȘI ETNICE, care cică nu mai asigură sustenabilitate 
și n-ar fi „holistice” !! Dacă analizăm premiile Pritzker din ultimul deceniu, se poate vedea 
că, într-adevăr, aceste „reguli” sunt apreciate și premiate...

 În ceea ce le privește pe marile staruri ale breslei internaționale, care își bazează 
activitatea tocmai pe implanturi oriunde și oricum, anti-contextualiste, înțelegem 
„conceptualizarea” venită din specificul neo-marxist al facultăților nord-americane și vest-
europene. Dar în cazul indianului de anul acesta, înțelegem că studiile de tinerețe, făcute în 
Europa de vest și mai ales alături de stângistul marxist Le Corbusier, l-au prins fără 
sedimentările culturale din spațiul natal și natural, deci prea permeabil la cântecele 
sirenelor internaționaliste –holiste -„merge și-așa”...

       Arh. Dorin Boilă.

de arh. Dorin BOILĂ

tehnoredactare: Ana DONȚU

DESPRE RECENTA DECERNARE 
A PREMIULUI „PRITZKER”
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de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Consiliul Judeţean Arad a iniţiat un 

consorţiu cultural euroregional

 În 2.03.2018, în sala Ferdinand, a Primăriei 

Municipiului Arad, au fost prezentate proiectul și 

obiectivele Consorțiului Cultural Internaţional 

Activarium, construcție realizată la nivelul Asociației 

Euroregiunii Dunare-Criș-Mures-Tisa (DKMT), în 

cadrul căreia Aradul este membru fondator. 

Coordonatul consorţiului cultural va fi Consiliul Judeţean Arad, iniţiatorul acestei iniţiative în cadrul 

DKMT.

La eveniment au participat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Călin Bibarţ şi 

Levente Bognar, viceprimarii municipiului, directori ai instituţiilor culturale şi conducerile celor două 

universităţi arădene, Novak Tibor, reprezentantul Asociaţiei Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 

2021, Marosi Zoltan, reprezentantul DKMT, Kardos Agneta, de la Consiliul Judeţean Timiş, 

VladanTadic, Consulul General al Republicii Serbia la Timișoara, reprezentanţi ai minorităţilor 

româneşti din Serbia şi ai minorităţilor sârbe din România, şi nu în ultimul rând, preşedintele Districtului 

Tubingen din Germania, Joachim Walter.

“Ne propunem ca acest consorțiu cultural să funcționeze ca un laborator de creativitate la nivel 

euroregional și un factor de coeziune culturală, socială și de ce nu, economică, să stabilim un calendar 

comun de evenimente cu partenerii noștri România, Serbia și Ungaria, care să conste în spectacole 

itinerante, expoziții de artă vizuală, rezidențiate artistice, pentru ca întreaga euroregiune să beneficieze 

de acea emulație și efervescență deosebită pe care titlul de Capitală Europeană a Culturii le determină 

în orașele câștigătoare. În data de 19 mai, la Arad, vom semna într-un cadru oficial principiile Activarium 

împreună cu partenerii noștri din Serbia și Ungaria”, a declarat Iustin Cionca, preşedinte al Consiliului 

Judeţean Arad.
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 “În elaborarea principiilor Consorțiului Cultural Activariumam luat în considerarestrategia 

culturală a municipiului Arad, strategiile culturale ale regiunilor partenere în DKMT și faptul că în anul 

2021 orașele Timișoara (cu Aradul partener) și Novi Sad vor deține titlul de Capitală Europeană a 

Culturii”, a declarat dr. Andrei Ando, director executiv al Direcţiei Comunicare şi Strategii, din cadrul 

Consiliului Judeţean Arad.

 Anul 2018 va fi unul bogat în evenimente cu caracter european pentru Arad. “În perioada 20-22 

martie organizăm la Arad Adunarea Regiunilor Europei unde până în acest moment avem 106 

participanți confirmați din toată Europa, primari, președinți de consilii județene, înalți funcționari publici. 

Vom dezbate la Arad colaborarea regională în administrație, cultură și business. În toamnă organizăm 

Conferința Institutului Regiunilor Europei Via Habsburg, de punere în valoare la nivel euroregional a 

patrimoniului cultural material și imaterial austriac. La începutul lunii octombrie organizăm Rendez 

Vous de Arad, conferința rețelei orașelor și regiunilor culturale europene care aduce în prim-plan 

parteneriatele culturale euroregionale, pornind exact de la ceea ce prezentăm noi astăzi, acest 

consorțiu cultural Activarium”, a subliniat preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca.
 

DIN BLOGUL SCRIITORULUI STELIAN TANASE

 
 "Ieri am ajuns la aeroportul Otopeni cam de vreme, la 6,00, să prind cursa de Oradea. Evident, 

am plecat de acasa mult prea de vreme de teamă să nu pierd zborul. Avion mic, cu două motoare cu 

elice. Cum remarca un pasager pe scară – tărtăreaţă. Ţi se cam strînge inima, dar ce e scris şi pentru 

noi! Cum sunt fatalist, nu bag de seamă. Dar cursa decurge bine, pilotul chiar scurtează timpul de zbor, 

ajungem OK. E încă devreme. Hotelul e primitor, trag un pui de somn pe furate în cameră. Dupa un ceas 

– televiziunea, parte din tipicul unei zile de campanie pentru promovarea celor două cărti – „Dinastia”- 

povestea celor patru regi ai romanilor spusa pe intelesul tuturor si „Nocturnă cu vampir opus1″. Fac un 

interviu la DIGI 24 Oradea – decurge bine în ciuda temerilor mele.

 Plimbare prin oras, mă însoţeşte primarul oraşului, Ilie Bolojan. Ai ce vedea – oraş în plină 

refacere. In cîţiva ani Oradea va arăta f. occidental. Oraşul – remarc în trecere – e curat, ceva rar în 

orasele româneşti, de obicei acoperite sub munţi de gunoaie. Oradea are o arhitectură impozanta Mittel 

Europa. Văd imobile remarcabile,  palate, clădiri administrative, foste bănci, biserici mari, hoteluri de 

mina întii încă de pe vremea burgheziei. Da, aici a trăit o lume burgheza – cu cafenele, terase, 

restaurante. Simt amintirea unui trecut exceptional datorat amestecului de romani, maghiari, evrei din 

secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea. Un trecut aproape uitat, din păcate insuficient 

cunoscut.
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 Oradea reînvie intr-un ritm alert. Într-un clasament recent al Băncii Mondiale, primarul Ilie 

Bolojan şi orasul lui s-au clasat pe locul întîi dintre toate oraşele şi primarii din România. De observat că 

oraşele din vestul ţării stau mai bine – Timişoara Arad, Cluj…Chiar mă întreb dacă există vreo legătură 

materială sau spirituală între Oradea şi Alexandria sau cu Vaslui? Dau exemple la întîmplare. Par a fi din 

ţări şi lumi diferite. De la Vest spre Estul Romaniei gradul de civilizaţie, educatie, standardul de viaţă se 

diminuează vizibil. În Vestul ţării nu există şomaj. În Bărăgan şi Moldova găsim pungi de sărăcie, 

(semi)analfabetism, şomaj masiv, sate şi oraşe depopulate. În Est şi Sud o mare parte din braţele de 

muncă şi creiere a plecat în Occident for good.

 E o distanţă intre cele două zone Vest/Est de măcar un secol. Şi altă lume, indiscutabil, şi alţi 

oameni. Mă întreb cum ar fi ţara asta a noastră dacă toate oraşele, sau măcar reşedinţele de judeţ, s-ar 

afla la nivelul de civilizaţie întîlnit ieri la Oradea!? Un guvern capabil şi serios şi-ar propune întîi de toate 

să anihileze aceste disparităţi. Fireşte în sus, nu sărăcind oraşele din Vest, ci ridicînd gradul de 

civilizatie si bogătie la oraşele din sud şi est.

 Seara – întîlnire cu cititorii la librăria R&R deschisă recent în Centrul istoric. Strada este 

necirculată din cauza că se pietruieşte, se refac faţadele, etc. pentru a reînvia aspectul din urmă cu un 

secol. Va fi stradă pietonală cu cafenele, prăvălii, ateliere – ca altădată. De ce pe Calea Victoriei nu se 

întîmplă acelaşi lucru ? Răspunsul este simplu – Oradea e mai aproape de Viena şi Budapestadecît de 

Istanbul, spre deosebire de Bucureşti. În ciuda şantierului, în librărie găsesc lume multă, plus 

televiziuni, fotoreporteri, gazetari, scriitori, lume. Urmează prezentările făcute de Traian Ştef şi Mihai 

Maci. Apoi autografe şi tot tacîmul.
 
 Seara nu se încheie aici. Ne retragem la Sala de consiliu a Primăriei unde trebuie să ţin o 

conferinţă. Mă aşteptam să găsesc o sală de clasă cu 30-40 de funcţionari plictisiţi. Nu este deloc aşa. 

Asistă cca 200-300 de orădeni. Sunt luat prin surprindere, sunt şi obosit după o zi  foarte lungă. Mă 

înviorez tocmai din cauza numărului mare de spectatori. Animaţie, atmosferă. Tema conferinţei sună ca 

un apropo la experienţa trăită de dimineaţă pînă seara în Oradea – „Elite şi modernizare”. Ritualul 

obişnuit – la sfîrşit, autografe, schimb replici, facem selfie. O zi lungă, orice s-ar spune, dar o zi bună. Am 

descoperit Oradea (pe care o mai văzusem de citeva ori cînd era mohorîtă) e un fapt deosebit pentru 

mine,chiar o descoperire. Mă voi întoarce, e cert”.
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 Iata o chestiune pe care breasla noastra nu o poate gestiona inca. Nu suntem destul de prezenti 

in actul de evaluare si nici in cel de decizie ! Iar solutia cu acele cursuri pentru inlocuitorii de arhitecti-sefi 

este perdanta…

Prefectul de Bihor a emis o circulară pentru ca primăriile 
să poată elibera certificate de urbanism

 
 Prefectul judeţului Bihor, Ioan Mihaiu, a emis o circulară primăriilor prin care să poată elibera, mai 

repede, certificate de urbanism şi autorizaţie de construcţie, deoarece instituţia Arhitectului Şef este 

supraaglomerată de numărul prea mare de solicitări sosite din judeţ.  “Orice racordare la utilităţi 

necesită o autorizaţie de construcţie. Însă dacă acea autorizaţie era dată de o primărie de comună în 

trei-patru zile şi cu un tarif de o 100, 200 sute de lei, la nivel de judeţ s-a ajuns la o perioadă de minim 3 

luni, uneori chiar 5-6 luni. Săptămâna trecută am avut o reclamaţie de la o persoană căreia îi expirase o 

autorizaţie de racordare la gaz şi a primit o nouă prelungire de 30 de zile. Nu dau vina pe Instituţia 

Arhitectului Şef care, dimpotrivă, a cerut o soluţie şi o deblocare a situaţiei, pentru că, cu acelaşi 

personal, nu e totuna să rezolvi 1.000 sau 30.000 de cereri într-o perioadă de timp”, a spus, în şedinţa 

Colegiului Prefectural, Ioan Mihaiu. 

 Prefectul a explicat că principala cauză a termenelor mult prea mari o constituie un articol din 

lege care prevede că, pentru eliberarea acestor acte, primăriile au nevoie de un specialist, adică un 

inginer sau subinginer constructor, cu “absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul 

urbanism”.  “Ei, acest curs nu s-a organizat însă niciodată. Ministerul Dezvoltării, împreună cu Registrul 

Urbaniştilor din România, încă nu s-au pus de acord şi nu au organizat niciun singur curs. Ori în aceste 

condiţii, nu-i normal să blocăm un judeţ întreg şi să cerem specialiştilor din primării să aibă acel curs în 

condiţiile în care cursul nu s-a organizat. Am dat o circulară ca, până la organizarea acelui curs, UAT-

urile să funcţioneze ca şi până acum o jumătate de an, adică primăriile să poată elibera certificatele de 

urbanism şi autorizaţiile de construcţii acolo unde au specialişti, adică cel puţin un subinginer sau 

inginer în construcţii”, a spus prefectul. 

 Pentru a debloca situaţia care a îngreunat mult accesul cetăţenilor la obţinerea unui certificat sau 

autorizaţii, Instituţia Prefectului a luat recent decizia circularei, după discuţii cu juriştii proprii în ultimele 

două săptămâni.  “Am dat această circulară pentru toate UAT-urile pentru a putea elibera certificate de 

urbanism şi autorizaţii de construcţie, repet, în condiţiile legii, făcând abstracţie doar de acel singur 

articol, o singură literă, care face referire la 'absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul 

urbanism'. Este foarte simplu: respectăm legea, dar, în prezent, prin circulara dată, facem abstracţie de 

obligativitatea urmării acelui curs pentru că nu s-a organizat încă”, a precizat Mihaiu. 
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 Prefectul a mai spus că a solicitat Ministerului Dezvoltării să delege la nivelul judeţelor 

organizarea acestor cursuri de formare profesională în domeniul urbanism. “Împreună cu Consiliul 

Judeţean, am luat legătura cu Ministerul Dezvoltării şi am cerut ca, în condiţiile în care nu se va organiza 

acest curs în perioada imediat următoare, să ne dea competenţă, nu numai nouă, ci la nivelul ţării, să 

organizăm la nivelul judeţelor acel curs de formare profesională. Până atunci nu putem cere cetăţenilor 

să aştepte mai mult de trei luni pentru un racord de gaz sau de apă sau pentru extinderea unei 

construcţii la casă. Nu din vina Arhitectului şef, repet, ci din cauza supraaglomerării. Pentru că aproape 

toate mergeau la Arhitectul şef al judeţului”, a conchis prefectul. 
 

S-a înfiinţat Muzeul oraşului Oradea – complex cultural

 
 Municipiul Oradea va avea un muzeu propriu, alcătuit din Muzeul Cetăţii, viitoarele Muzee Art 

Nouveau şi respectiv al Masoneriei, precum şi o fostă sinagogă ortodoxă, centru cultural. Potrivit unui 

comunicat al Primăriei Oradea, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre privind înfiinţarea 

instituţiei publice muzeale cu personalitate juridică “Muzeul oraşului Oradea – Complex cultural”, care 

urmează să funcţioneze în subordinea forului local. Înfiinţarea acestei instituţii publice muzeale a primit 

în data de 30.01.2018 avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la solicitarea 

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, ca urmare a depunerii documentaţiei aferente de către 

Municipiul Oradea.

 Muzeul oraşului Oradea va prelua din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea 

a structurii numite “Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea”, precum şi personalul aferent din cadrul Direcţiei 

Patrimoniu Imobiliar, iar patrimoniul său va cuprinde va cuprinde clădirile aferente Cetăţii Oradea, Casa 

Darvas – La Roche (viitor Muzeu Art Nouveau), clădirea fostului sediu al Lojii Masonice (viitor Muzeu al 

Masoneriei) şi spaţiul Sinagogii Ortodoxe (viitor centru cultural).

40 dintre cele mai mari birouri de arhitectură au fondat Asociaţia 

Societăţilor de Arhitectură din România

 
 Peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectură din România s-au unit pentru a crea Asociaţia 

Societăţilor de Arhitectură din România – ASAR, entitate care are ca obiectiv prioritar colaborarea cu 

organizaţiile şi instituţiile implicate în procesul de dezvoltare a spaţiului construit, cu scopul de a asigura 

un climat de normalitate în acest domeniu. 
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 “Un procent semnificativ din PIB este generat de piaţa real-estate. Toate cele 42 de birouri de 

arhitectură fondatoare ASAR au o experienţă îndelungată în domeniul arhitecturii şi managementului 

de proiecte complexe. Suntem convinşi că, lucrând împreună cu organizaţiile arhitecţilor, cu autorităţile, 

cu dezvoltatorii, putem consolida industria de arhitectură din România”, a declarat Dorin Ştefan, 

fondator al biroului de arhitectură DSBA şi purtător de cuvânt ASAR. ASAR, prin intermediul celor peste 

40 de membri fondatori, arhitecţi şi societăţi de arhitectură cu experienţă din Bucureşti şi din ţară, se va 

implica în transformarea industriei de real-estate din România. În prezent, ASAR se află în plin proces 

de extindere, fiind deschisă tuturor societăţilor de arhitectură care împărtăşesc principiile asociaţiei. 

ASAR susţine dezvoltarea durabilă a României, o componentă esenţială a acestei dezvoltări fiind 

arhitectura de calitate, care să respecte valorile de patrimoniu şi să fie executată pe baze profesionale şi 

tehnologice solide, se mai arată în comunicat.

 Asociaţia îşi propune să colaboreze cu organizaţiile profesionale ale arhitecţilor, Uniunea 

Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România, cu alte asociaţii profesionale de proiectare 

în construcţii, precum şi cu universităţile de arhitectură, constituindu-se ca grup de susţinere şi de 

promovare a schimbărilor legislative şi a politicilor publice necesare îmbunătăţirii climatului din 

domeniul spaţiului construit.

Conferinţa Naţională Urban Concept: 10-12 mai, Poiana Brașov

 
 Oameni şi Companii organizează, în perioada 10 – 12 mai 2018, cea de-a XVIII-a ediţie a 

Conferinţei Naţionale Urban Concept – dezvoltare urbană modernă în România. Evenimentul va avea 

loc în Poiana Brașov, Hotel Piatra Mare.

 Programul Urban Concept, iniţiat în anul 2005, creează o platformă interactivă de comunicare 

între specialiştii implicaţi în dezvoltarea urbană din ţară. Ediţiile precedente ale Conferinţei Naţionale 

Urban Concept au reunit peste 150 de persoane: arhitecţi şefi de oraşe, municipii şi consilii judeţene, 

preşedinţi de comisii de urbanism, arhitecţi privaţi, preşedinţi de asociaţii profesionale şi patronale din 

urbanism, construcţii şi dezvoltare urbană, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, reprezentanţi de companii implicate în dezvoltarea urbană modernă în ţară.
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Proiectul “Igiena peisajului”, pentru containere în zone turistice de 

camping, motiv de nemulțumire în CJ Bihor

  
 Consilierul judeţean PNL Sebastian Lascu a anunţat că susţine în continuare proiectul “Igiena 

peisajului” – privind amplasarea unor containere modulare în zonele turistice de camping din Bihor – pe 

care l-a iniţiat. “Acest proiect a pornit de la o necesitate reală care există în cele mai renumite zone 

turistice pentru camping din judeţul Bihor, care sunt Padiş-Glăvoi, Şuncuiuş şi Vadu-Crişului. Aici se 

face turism de camping de prin 1960, dar noi, nici acum, în 2018 nu avem condiţiile necesare minimale 

pentru turiştii care vin în număr mare, de aproape 33.000 pe fiecare locaţie, pe an”, a spus Sebastian 

Lascu. Dezvoltarea turismului în aceste zone, inclusiv prin investiţii ale Consiliului Judeţean, l-a 

determinat să depună în noiembrie 2017 un proiect pentru a fi discutat de consilieri privind 

achiziţionarea unor containere modulare cu duşuri şi toalete în cele trei zone turistice. În aceste zone, 

există un număr extrem de redus de campinguri autorizate, dar totuşi se constată un număr 

impresionant de turişti care aleg cazarea la cort sau rulotă.

 Pentru a oferi condiţii decente şi minime, se impune, afirmă Lascu, achiziţionarea unor 

containere modulare care să conţină duşuri şi toalete, conectate la sursă de apă, electricitate şi 

canalizare acolo unde arealul permite sau cu funcţionare pe bază de panouri fotovoltaice şi fosă septică 

ecologică. Proiectul prevede trei containere pe o locaţie, pentru a oferi patru duşuri şi patru grupuri 

sanitare, plus un compartiment pentru persoane cu dizabilităţi. Consilierul liberal s-a documentat şi în 

ce priveşte preţul unor asemenea containere, în jur de 30.000 de euro pe locaţie, în total circa 100.000 

de euro şi a venit şi cu soluţii pentru a reglementa legal problema terenului pe care vor fi amplasate. 

Pentru a rezolva problema terenurilor în cele trei comune, invocată de conducerea CJ Bihor, Lascu a 

prezentat joi anexele unor hotărâri ale CJ, în care se folosea modalitatea de superficie pentru un teren 

obţinut de la parohia greco-catolică pentru Salvamont.

 “Deci CJ a mai realizat proiecte în care nu au avut terenuri, dar l-au obţinut ulterior. Prin 

superficie, prin diferite alte variante pe care juriştii CJ le pot găsi după achiziţionarea acestor 

containere”, a spus Lascu. Consilierul liberal a mai spus că îşi va susţine în continuare proiectul, 

solicitându-i preşedintelui CJ Bihor, Pásztor Sandor să-l introducă pe ordinea de zi. “Eu susţin, 

împreună colegii mei, că varianta cea mai bună ar fi aprobarea acestui proiect în CJ, de toată această 

chestiune urmând să se ocupe instituţia Consiliului Judeţean, care are Instituţia Arhitectului şef, are 

Departamentul tehnic pentru a adăuga eventual detalii, are Departamentul de licitaţii pentru ca să se 

asigure un design unitar în aceste trei locaţii. Proiectul nu a fost depus pe ordinea de zi de preşedintele 

CJ, deşi era obligatoriu, conform legii 215. Pot să reclam un abuz în serviciu”, a spus Lascu. Potrivit 

documentelor prezentate în conferinţa de presă, primăriile din comunele Şuncuiuş, Pietroasa şi Vadu 

Crişului au solicitat toate, în 21 decembrie 2017, alocarea din bugetul CJ Bihor a câte unei sume 

estimate între 30.000 şi 32.000 de euro plus TVA, în scopul achiziţionării unor asemenea containere.
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Președinții consiliilor regionale Lvov, Cernăuți și Suceava demarează 

acțiunile pentru realizarea coridorului Baltică-Marea Neagră

  
 Preşedinţii consiliilor regionale ucrainene Lvov şi Cernăuţi şi al celui judeţean Suceava au 

convenit să demareze activitatea pe grupuri de lucru pentru realizarea drumului rapid nord-sud, de la 

Marea Baltică la Marea Neagră, cu finanţare europeană, a anunţat şeful administraţiei judeţene 

sucevene, Gheorghe Flutur. El a spus că a avut o întâlnire de lucru la Consiliul Judeţean Suceava pe 

teme ale cooperării transfrontaliere cu o delegaţie din Ucraina, din care au făcut parte preşedintele 

Consiliului Regional Cernăuţi, Ioan Muntean, şi preşedintele Consiliului Regional Lvov, Oleksandr 

Hanushchyn. Principalul subiect abordat de Flutur a fost continuarea şi accentuarea demersurilor 

pentru realizarea drumului rapid pe coridorul nord-sud prin estul Carpaţilor, de la Marea Baltică la Marea 

Neagră prin Lvov-Cernăuţi-Siret-Suceava-Paşcani-Bacău-Focşani, continuare spre Bucureşti.

 “Vom aborda toate căile şi toate instrumentele financiare posibile, ne vom adresa instituţiilor 

europene pentru a obţine fonduri, inclusiv prin mecanismele cooperării în Carpaţi. (…) A fost o întâlnire 

foarte bună. Am propus realizarea de parteneriate şi proiecte comune între localităţi din judeţul Suceava 

şi din Ucraina, pentru a accesa fonduri. Ca noutate, pe lângă fondurile alocate în cadrul Programului de 

Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina 2014-2020, se pot accesa granturi acordate de 

Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. De săptămâna viitoare se va trece la activitatea pe grupuri de lucru”, 

a spus Flutur.

 Şeful administraţiei judeţene a arătat că Munţii Carpaţi se întind pe teritoriul a şapte state, peste 

50% fiind pe teritoriul României, iar judeţul Suceava are cel mai mare sector românesc, ce cuprinde 50 

de localităţi cu două municipii, cinci oraşe şi 43 de comune, cu 156 sate şi o populaţie de aproximativ 

300.000 de locuitori. Munţii Carpaţii ocupă aproximativ o treime din suprafaţa României iar în Suceava 

zonele montane ocupă două treimi din suprafaţa judeţului. La întâlnirea de lucru de la sfârşitul 

săptămânii trecute ce s-a desfăşurat la CJ Suceava au participat specialişti din mai multe domenii de 

interes pe sectorul transfrontalier – infrastructură, patrimoniu cultural, sănătate, educaţie, turism, 

dotare ISU -, primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Ion Lungu, precum şi primari din localităţi de 

frontieră. 

Primarul municipiului Tulcea se plânge că niciun proiectant nu a 

participat la 4 licitaţii pentru derularea unor proiecte cu fonduri UE

  
 Niciun proiectant nu s-a înscris la patru licitaţii organizate de la începutul acestui an de Primăria 

municipiului Tulcea pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor necesare derulării unor 

investiţii în oraş, iar din acest motiv autoritatea locală se teme că va pierde fonduri europene. Studiile de 

fezabilitate, proiectele tehnice şi documentaţiile de avizare constituie primele etape ale unei investiţii 

edilitare şi reprezintă documentaţia principală în baza căreia se pot obţine finanţări europene prin 

instrumentul financiar Investiţii Teritorial Integrate-Delta Dunării (ITI-DD).
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 “Am avut patru licitaţii la care din păcate nu s-au prezentat ofertanţi dintr-un motiv care-mi scapă. 

Discutând cu colegii de la Serviciul monitorizare proiecte cu finanţare europeană în ideea de a găsi 

soluţii pentru a deveni atractivi în faţa proiectanţilor, mi s-a spus că ei preferă să nu intre în sistemul de 

licitaţie pe termen lung şi că există traseele scurte legale, dar este nevoie ca aceste studii să fie 

împărţite în mai multe zone şi se studiază această variantă”, a declarat primarul Constantin Hogea. 

Lipsa ofertanţilor la licitaţiile autorităţii locale a pus instituţia într-o situaţie considerată “extrem de 

delicată” de către edilul Constantin Hogea. “Toată această situaţie ne-a pus într-o poziţie extrem de 

delicată, aceea că cheltuim nişte bani pe studii, iar când e să finalizăm aceste proiecte pentru a fi 

depuse pe ITI-DD, ne trezim că nu avem competitori. (…) Vom rescoate la licitaţie toate studiile, dar şi 

proiectele pe ITI-DD au un deadline (termen limită n.red) de depunere. Înţelegând că deja s-au mai 

obţinut vreo două amânări (pentru organizarea licitaţiilor necesare întocmirii studiilor de fezabilitate, 

n.red.), este foarte posibil ca la un moment dat cineva (Autoritate de Management a programelor 

operaţionale, n.red.) să spună că banii se duc pe alte poziţii”, a menţionat primarul Hogea.

 Bugetul din acest an al Primăriei municipiului Tulcea prevede investiţii în valoare totală de peste 

44,6 milioane de lei, cel puţin 7 milioane de lei din această sumă reprezentând cheltuielile proiectate 

pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor necesare investiţiilor. “O parte din 

investiţiile prevăzute pentru acest an vor fi realizate şi cu fonduri proprii”, a precizat primarul 

municipiului. Anul trecut, autoritatea locală a anunţat că doreşte să atragă peste 25 de milioane de euro 

prin ITI-DD.

 Conducerea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI-DD a declarat recent ă a 

început negocierile pentru deschiderea unor noi sesiuni de finanţare pe cel puţin cinci axe prioritare din 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pe care nu s-au depus proiecte. Pe unele dintre 

aceste axe, Primăria municipiului Tulcea a anunţat că are în intenţie să depună mai multe cereri de 

finanţare. Ele nu s-au concretizat din cauza obligativităţii ca ele să fie însoţite de studii de fezabilitate, 

proiecte tehnice sau alte documentaţii care sunt realizate de proiectanţi în urma unor licitaţii. Dacă 

fondurile alocate pentru unele axe nu se cheltuiesc, autoritatea de management a programului poate 

decide realocarea sumelor pe alte axe pe care s-au depus mai multe proiecte.

 ITI-DD este singura investiţie teritorial-integrată care se implementează în România în actuala 

perioadă de programare. Acest mecanism financiar nou la nivel european presupune alocarea unor 

fonduri din mai multe programe operaţionale unei zone delimitată geografic, cu un anumit specific, în 

vederea dezvoltării şi are un buget total estimat de 1,1 miliarde de euro din fonduri europene, la care se 

adaugă finanţarea naţională.
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 E foarte important – unde sunt UAR si OAR pe aceste itinerarii – „Rutele Culturale Europene” ?? 

Ar fi bine sa plece din timp si sa nu se piarda pe drum !!

Arh. Dorin Boila.

Ofertarea județului Maramureș pe linia de turism gastronomic, în atenția 

autorităților locale
 
 Maramureşul ar putea fi introdus ca ofertă turistică pe linie gastronomică în viitorul apropiat, a 

declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Doru Dăncuş, la seminarul “Oportunităţi de 

dezvoltare a Rutelor Culturale Europene în România”. “Mă gândesc dacă nu ar fi interesantă o rută 

bazată strict pe gastronomie tradiţională. Consiliul Judeţean Maramureş are în derulare un proiect care 

se va finaliza cu o certificare cu eticheta 'Bun de Maramureş' a unui număr de 50 de produse 

gastronomice locale (…) Aceste produse dorim să le promovăm în toate demersurile noastre, inclusiv 

prin participarea la târguri de turism din ţară şi străinătate. Certificarea va fi una recunoscută la nivel 

naţional, iar ulterior chiar la nivel european. Plecând de la faptul că, după selecţia celor 50 de produse, 

avem intenţia să elaborăm o hartă pe care să marcăm originea fiecărui produs, iar apoi să realizăm un 

proiect prin care să marcăm toate aceste localităţi şi să le împachetăm într-un produs turistic, probabil ar 

fi interesantă şi o abordare în perspectiva gastronomiei tradiţionale”, a spus Doru Dăncuş, la seminarul 

organizat în Baia Mare de Ministerul Turismului.

 Acesta a mai susţinut că judeţul este depozitarul unor vestigii arhitectonice vechi de sute de ani, 

iar o combinaţie între un turism cultural îmbinat cu partea de gastronomie ar asigura Maramureşului o 

altă percepţie pe lângă clasica imagine de judeţ pitoresc. “Cred că avem resurse bogate care pot fi mult 

mai bine puse în rucsacul celor care ajung la noi. Avem bisericuţe din lemn vechi de sute de ani, mici 

staţiuni turistice, muzee, inclusiv în sate, parcuri naturale şi naţionale, turism transfrontalier, ape 

minerale, dar şi o bucătărie locală prea puţin cunoscută şi promovată. Trebuie să fim mult mai atenţi cu 

resursele noastre şi să oferim celor care ne trec pragul o mâncare deosebită, însă în primul rând cea 

specifică locului”, a mai precizat Doru Dăncuş.

 La seminar au fost prezenţi reprezentanţii administraţiei locale, subprefectul Alexandru Cozma, 

primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, primari din principalele comune unde se practică 

agroturismul, meşteri populari, profesori, dar şi coordonatori ai unor centre de informare turistică din 

judeţele Maramureş şi Satu Mare. Din partea Ministerului Turismului a participat la întâlnire şeful 

Serviciul Turism Intern din cadrul Direcţiei de Investiţii şi Dezvoltare Turistică, Camelia Tărniceru, şi 

consilierul în cadrul Direcţiei de Relaţii Internaţionale, Afaceri Europene şi Fonduri Comunitare, 

Steliana Cojocari.
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 Judeţele Maramureş şi Satu Mare sunt cuprinse pe rutele culturale privind promovarea identităţii 

şi a cetăţeniei europene prin cunoaşterea şi conştientizarea patrimoniului comun al Europei, 

participând cu rute de patrimoniu medieval, a meşterilor populari şi a monumentelor aflate în 

Patrimoniul Mondial UNESCO. În anul 2019, Ministerul Turismului va organiza în municipiul Sibiu, 

Forumul Anual al Rutelor Culturale Europene, care presupune participarea reprezentanţilor 

Ministerelor Turismului din 30 de ţări, precum şi reprezentanţi ai Rutelor Culturale Europene Certificate.

Gheorghe Flutur va fi premiat la Bruxelles pentru desemnarea Sucevei ca 

Destinație Europeană de Excelență

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, va primi, joi, la Bruxelles, trofeul 

EDEN 2017 Winner (locul I), pentru proiectul depus de administraţia judeţeană, prin structura sa de 

turism CNIPT, prin care Suceava a fost desemnată Destinaţie Europeană de Excelenţă pentru turismul 

cultural tangibil. Într-un comunicat remis de Biroul de presă al CJ Suceava, se arată că Flutur va 

participa la evenimentele organizate, timp de două zile, de Comisia Europeană, ce includ şi o întâlnire, 

vineri, a reţelei EDEN, la care participă reprezentanţi ai destinaţiilor EDEN (câştigători şi cei clasaţi pe 

locul al doilea), coordonatorii proiectelor naţionale EDEN, ambasadorii EDEN. Totodată, în cadrul 

evenimentului din 23 martie va fi semnată Declaraţia de la Bruxelles, de către câştigătorii EDEN.

 Proiectul EDEN “Destinaţii Europene de Excelenţă” a fost lansat în anul 2006, de Comisia 

Europeană, având ca obiective creşterea vizibilităţii destinaţiilor, creşterea conştientizării asupra 

diversităţii şi calităţii ofertei turistice europene, reducerea sezonalităţii, dezvoltarea turismului durabil 

precum şi crearea unei reţele între destinaţii, reţeaua EDEN. Desemnarea Destinaţiilor Europene de 

Excelenţă s-a făcut prin concursuri organizate de autorităţile naţionale de turism din fiecare ţară 

participantă la proiect, conform temei stabilite în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, întrunit la 

nivel european, destinaţiile desemnate însemnând winner (locul I) şi runners-up (cele clasate pe 

locurile 2-5).
 
 Potrivit comunicatului CJ Suceava, ca urmare a participării la concurs, beneficiile din partea 

autorităţii organizatoare (în România, Ministerul Turismului) au fost premierea primelor cinci destinaţii 

prin acordarea de diplome, cu ocazia ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României, de la 

Romexpo – Bucureşti şi oferirea unui spaţiu de prezentare în standul autorităţii de turism şi includerea 

primelor cinci destinaţii în reţeaua naţională EDEN, dar şi mediatizarea pe site-ul ministerului şi în 

mass-media.
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 Totodată, beneficiile din partea Comisiei Europene reprezintă premierea destinaţiei clasate pe 

locul I, în cadrul unei festivităţi organizate la nivel european şi oferirea de spaţiu de prezentare la stand, 

realizarea unei prezentări pentru destinaţia clasificată pe locul I, pagină special dedicată destinaţiei 

clasificate pe locul I, pe site-uri eu, mediatizare în materiale informative ale instituţiilor europene, dar şi 

acces la Reţeaua EDEN şi la Asociaţia Reţelei EDEN.

 În România au fost organizate şapte ediţii, cu certificare EDEN, iar din judeţul Suceava au fost 

certificate în 2012, pentru turismul rural Cârlibaba (locul III), în 2013, pentru turismul accesibil, Şaru 

Dornei (locul IV), iar în 2017, pentru turismul cultural tangibil, municipiul Suceava (winner). În 2017, 

după Suceava, pe următoarele locuri s-au clasat Ţara Chioarului, Sighetu Marmaţiei, Colinele 

Transilvaniei şi Şcheii Braşovului. Premiul primit de municipiul Suceava a avut în vedere investiţiile 

realizate în Suceava în infrastructura specifică şi în reabilitarea obiectivelor culturale, moştenirea 

culturală.

 Printre investiţiile importate realizate în ultimii ani, în Suceava, se numără modernizarea 

Aeroportului “Ştefan cel Mare” printr-un proiect de circa 40 de milioane de euro, reabilitarea şi 

modernizarea Muzeului Bucovinei cu peste 60 de milioane lei, reabilitarea şi modernizarea Cetăţii de 

scaun a Sucevei cu peste 44 milioane de lei, reabilitarea lăcaşurilor religioase din Suceava – 

Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Biserica Mărăuţi, Biserica Sf. Înviere, Mănăstirea Zamca, Biserica “Turnu 

Roşu” – dezvoltarea Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava şi dezvoltarea infrastructurii specifice de 

turism. Ca moştenire culturală, Suceava este una dintre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale 

României, cu un destin istoric şi cultural de excepţie, fiind capitală a Moldovei timp de două secole şi cu 

o istorie legată de câţiva dintre cei mai cunoscuţi voievozi ai Moldovei, printre care Petru Muşat, 

Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Petru Rareş.

 Suceava are 84 valori de patrimoniu (cetăţi, monumente de artă şi ansambluri arhitecturale, 

monumente de artă religioasă, monumente de arhitectură etnografică, patrimoniu industrial imobil, 

monumente de artă plastică, vestigii arheologice), dintre care una înscrisă în Lista Patrimoniului 

Universal UNESCO, numeroase construcţii moderne şi contemporane, edificii culturale – muzee şi 

case memoriale, teatru, galerie de artă, observator astronomic, universitate, biblioteci, obiective de 

patrimoniu recent renovate, reamenajate şi consolidate (clădirea Muzeului de Istorie şi Cetatea de 

Scaun a Sucevei), expoziţii permanente unice la nivel naţional ca mod de prezentare şi interactivitate, 

expoziţii temporare şi activităţi culturale în unităţile muzeale, evenimente anuale ce prezintă specificul 

local. 

    AGERPRES    



     68   

 

Gheorghe Flutur a semnat Declarația de la Bruxelles 
și a primit trofeul EDEN 2017 Winner 

în cadrul evenimentelor organizate de Comisia Europeană

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat pe 23 martie Declaraţia 

de la Bruxelles, în cadrul evenimentelor EDEN organizate de Comisia Europeană (CE), iar din partea 

forului european documentul a fost semnat de Anna Athanasopoulou, şef al Unităţii Turism, Industrii 

emergente şi creative, Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, DG GROW. 

Potrivit Departamentului de comunicare al administraţiei judeţene, odată cu semnarea acestui 

document, Suceava este membru cu drepturi depline al Reţelei EDEN, ceea ce reprezintă o serie 

avantaje importante pentru judeţ în dezvoltarea turismului, sub brandul Bucovina. În acest fel, judeţul va 

avea o foarte bună vizibilitate a destinaţiei turistice şi acces la analiza privind efectele acţiunilor reţelei şi 

ale fiecărui membru, va beneficia de promovare gratuită şi va putea folosi sigla EDEN.

 Reţeaua EDEN, prin mijloacele de promovare de care dispune, reprezintă cea mai dezvoltată şi 

mai populară reţea a Uniunii Europene, cu peste 5,5 milioane de vizitatori, promovare foto şi video, cu 

1.136 articole ce apar în toată lumea. Potrivit sursei citate, doar în Europa, peste un milion de turişti şi-

au ales destinaţia direct de pe site-ul de profil al reţelei, iar 46 milioane accesează site-urile partenere. 

Membrii mai vechi, precum Croaţia, Slovenia sau Austria, care au mai multe destinaţii EDEN, au arătat 

că prin reţeaua EDEN au reuşit o creştere importantă a numărului de turişti.

 Totodată, pentru a creşte numărul de zile de şedere, s-au constituit asocieri între membri, pe 

anumite domenii şi/sau zone. În acest an, va fi iniţiat un nou concurs de proiecte în care vor fi eligibile 

destinaţii cu obiective cu caracter de unicitate – mănăstiri, cetăţi, tradiţii, arhitectură. Suceava şi 

Bucovina pot fi avantajate din acest punct de vedere prin obiectivele unice pe care le are, respectiv 

bisericile pictate, monumente UNESCO, existenţa pelerinajului spre obiective turistice, posibilitatea 

valorificării zestrei etniilor, a meseriilor vechi în domenii ca exploatarea sării, lemnului sau minereurilor.

 ”Sunt exact domenii în care noi am şi făcut investiţii importante pentru reabilitare şi pentru 

promovare. Sunt atuurile noastre, foarte importante, pe care vrem să le valorificăm. Turismul poate 

contribui la dezvoltarea comunităţilor locale. Tema competiţiei în anul 2019 va fi turismul balnear. Voi 

încuraja şi sprijini Vatra Dornei şi Cacica să depună proiecte pentru a deveni destinaţii de excelentă în 

domeniu”, a transmis Flutur. Preşedintele CJ Suceava a primit, pe 22 martie, la Bruxelles, trofeul EDEN 

2017 Winner (locul I), în cadrul galei de premiere a destinaţiilor europene de excelenţă. În cadrul galei 

de la Bruxelles au fost acordate premii pentru destinaţii turistice europene de excelenţă din 18 ţări 

comunitare.
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Palatul Ullman, Casa venețiană și Cazarma Husarilor din Oradea intră în 

reabilitare
 
 Două palate din centrul istoric al municipiului Oradea, Palatul Ullman şi Rimanóczy Kálmán 

Senior – Casa veneţiană, vor intra în reabilitare, după ce marţi consilierii locali au aprobat indicatorii 

tehnico-economici pentru lucrări. Cele două clădiri monumentale au fost cuprinse în programul 

multianual de reabilitare a faţadelor al Primăriei, ale cărui reguli prevăd că Primăria finanţează lucrările, 

iar apoi recuperează banii de la locatari, care pot plăti împrumutul fără dobândă.

 Ambele clădiri necesită intervenţia în regim de urgenţă datorită degradărilor de la acoperiş, 

faţade interioare şi exterioare, finisaje şi elemente decorative, cauzate de o degradare firească şi de 

intervenţii neconforme. Palatul Ullman, o clădire reprezentativă pentru comunitatea evreiască din 

Oradea, ridicat în 1913, are nevoie de lucrări precum înlocuirea integrală a învelitorii şi a planşeului, 

ignifugarea clădirii, înlocuirea elementelor degradate ale şarpantei, repararea sau înlocuirea 

jgheaburilor şi a burlanelor, refacerea tâmplăriilor după modelele originale, refacerea tencuielilor şi a 

elementelor decorative, dar şi restaurarea celor două altoreliefuri ce reprezintă o menoră păzită de lei. 

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 8.350.000 de lei, iar durata de execuţie va fi de 24 de luni.

 Palatul Rimanóczy Kálmán Senior, aflat la intersecţia străzilor Republicii cu Parcul Traian, 

necesită reabilitarea faţadelor exterioare şi interioare, dar şi intervenţii de înlocuire a elementelor 

degradate ale şarpantei, lucrări estimate la 3,5 milioane lei şi care vor dura 18 luni. Această clădire a fost 

construită la începutul secolului XX, de arhitectul Rimanóczy Kalman Junior pentru tatăl său. Imobilul 

este inspirat de un palat din Veneţia, Cá D'Oro (Casa de Aur), denumită aşa graţie decoraţiilor aurii de 

pe faţade.

 Un alt proiect important aprobat este cel privind Ansamblul Cazărmii Husarilor care urmează să 

fie reabilitat printr-un proiect cu finanţare europeană, de 4,7 milioane de lei, timp de 18 luni. Clădirea 

Husarilor este un grup de clădiri aflat în situaţia cea mai dramatică dintre toate obiectivele de pe lista 

monumentelor istorice din Oradea. Starea lui s-a agravat în mod deosebit în ultimul deceniu, după ce a 

fost abandonat şi expus atât degradărilor cauzate de intemperii, cât şi furturilor de materiale de 

construcţii, dar şi după incendierea manejului din anul 1999 şi prăbuşirea unei porţiuni din zidul vestic.

 În	loc	de	felificitare	pascală	dl	arh	Dorin	BOILĂ	vă	invită	să	vedeți	acest	scurt	film
„Femeia	invizibilă”,	despre	măreția	a	ceea	ce	construiești	atunci	când	nimeni	nu	vede:	

	https://we.tl/zaOc3YV44m
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