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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate 

în articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii 

acestor articole sau, după caz, redacţia. 
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						SEMNAL	1				

În decembrie colindăm, în ianuarie 
aşteptăm 2%

Din ianuarie şi până pe 25 mai 2019, puteţi depune (personal sau prin scrisoare recomandată) 
la Administraţia Financiară de care aparţineţi formularele de redirecţionare a 2% impozit. 

Vă	invităm	să	parcurgeți	Newsletterul	lunar	Doza	De-a	Arhitectura

Click AICI

https://mailchi.mp/1c0ee0a01bb3/doza-de-a-arhitectura-decembrie-1177221?e=c9846fb894
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						SEMNAL	2				

Marți	22	IANUARIE	2019,	la	orele	19,	la	
Teatrul	 Național	 București,	 a	 avut	 loc	 vernisajul	 primei	

expoziții	NAȚIONALE	de	pictură	ın̂	acuarelă,	din	România.	Evenimentul	
s-a	petrecut	ın̂	sala	„Foaier	Media”	Aripa	Intercontinental	a	Teatrului	Național.	

Expoziția	 găzduiește	 lucrările	 a	 peste	 70	de	 pictori	 acuareliști,	 profesioniști	 sau	
amatori,	 tineri	 sau	 mai	 puțin	 tineri,	 reuniți	 pentru	 prima	 dată	 sub	 „stindardul”	
Societății	 Internaționale	 de	 Acuarelă,	 a	 cărei	 filială	 din	 România	 ın̂	 parteneriat	 cu	
Teatrul	Național	București	a	organizat	acest	inedit	eveniment.	Proiectul	propune	o	
abordare	amplă	și	complexă	a	tehnicii	picturii	ın̂	acuarelă.	Durata	de	desfășurare	

a	expoziției	este	până	pe	data	de	24	FEBRUARIE	2019	și	poate	fi	vizitată	
de	luni	până	duminica	ın̂tre	orele	10-18.
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INFO 1

Celebrare arh. Nils AUNER

foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU
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Pe 13 decembrie 2018, ora 10, în Aula Academiei 

Române a avut loc Ceremonia de decernare a 

PREMIILOR ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU 

ANUL 2016, unde arhitectul Niels AUNER a primit 

Premiul „Duiliu Marcu” în domeniul creației 

arhitectonice, pentru lucrarea „Proiecte și realizări - 

Restaurări de monumente istorice și construcții noi 

cu structuri din lemn. 1972-2015”. 
Acest eveniment a fost celebrat și de Uniunea 

Arhitecților din România, în aceeași zi, la Centrul de 

Cultură Arhitecturală din str. Jean-Louis Calderon. 

După Ședința de Senat, toți membrii au ciocnit o 

cupă de șampanie cu domnul Niels Auner, 

felicitându-l pentru meritele sale.
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Pe pagina de facebook a Uniunii Arhitecților a fost publicat despre eveniment următorul mesaj:

„Niels AUNER - Un Premiu pentru o viață dedicată salvării monumentelor! A fost bucuria și onoarea 
Centrului din Calderon să-l aibă oaspete pe dl Niels AUNER după ce a primit Premiul «Duiliu Marcu» al 
Academiei Române. Împreună cu dl academician Romeo BELEA, membrii Senatului UAR și oaspeții săi, 
dl Auner a fost omagiat și a oferit autografe.

A fost un exercițiu de admirație și respect și momentul pentru planuri de viitor! De exemplu o vizită 
documentară la bisericile de lemn din Maramureș, în 2019!” 
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Despre lucrările dlui Niels AUNER puteți afla mai multe de pe CD-ul „100 Biserici de lemn restaurate. 1972-
2012”, pe care îl puteți descărca aici: https://we.tl/t-78EDwzss9w
Mai jos reproducem un fragment din informațiile conținute: 

„Poate de prea puține ori un restaurator de monumente istorice care demonstrează experiența în 
adoptarea variantelor și soluțiilor de restaurare, exemplificată în fiecare proiect, simte nevoia de a-și 
așeza rezultatele într-o sinteză. Acest demers este necesar pentru domeniu, iar în cazul lui Niels Auner el 
încununează o lucrare de trei decenii, începută în etapa maturității profesionale. E ca și cum te oprești să-
ți tragi sufletul, iar gândurile și ideile se ordonează și îți lămuresc încăpățânarea de a face dintr-o profesie 
cuib pentru rostul vieții tale.
Orientarea acțiunii sale cu precădere către arhitectura în lemn, către biserică, ce definește civilizația 
tradițională în România, o civilizație ce se înscrie culturii europene, reflectă intuiția acestui arhitect în a 
evidenția un limbaj al prelucrării lemnului cu mijloace preindustriale. A intuit că esența acestei 
arhitecturi rezidă în cunoștințe tehnice ancestrale, în amprenta legăturii nemijlocite a trupului uman cu 
unealta, prin gesturi transmise constant.
O carte cu 100 de biserici, cele mai multe aflate în județele Maramureș - 49 - și Sălaj - 28 (urmează în 
ordine descrescândă, județele: Bihor - 10 biserici restaurate, Satu Mare - 4, Vrancea - 4, Hunedoara - 4, 
Cluj - 3, Dâmbovița - 3, Bistrița Năsăud - 2, Alba - 2, Mureș - 1, Neamț -1, Brașov - 1, Suceava - 1, Argeș - 1, 
Teleorman - 1), relevă diversitatea planimetrică, organicitatea volumetriei și a compoziției acesteia și 
modificările survenite la reparații sau realocări pe vetre diferite, de la un sat la altul sau în aceeași 
așezare. Transilvania și Maramureșul dețin un număr important de asemenea monumente, dar zona 
subcarpatică de sud conservă de asemenea un număr covârșitor de biserici de lemn.
Notorietatea preocupărilor pentru clădirile istorice din Transilvania este explicată de atitudinea unor 
intelectuali care-și orientează idealurile naționale către apărarea valorilor culturale. Regulamentul 
Legii pentru conservarea și restaurarea monumentelor publice din anul 1893 prevedea printre atribuțiile 
Comisiunii monumentelor istorice: ,,Deșteptarea și răspândirea în popor a simțului și priceperii pentru 
conservarea monumentelor, prin publicarea de lucrări speciale asupra monumentelor și de instrucțiuni 
asupra chipului conservării sau restaurării lor”. 

https://we.tl/t-78EDwzss9w
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Comisia Monumentelor Istorice pentru Transilvania acționează de la începutul sec. al XX-lea pentru 
identificarea și inventarierea acestora. În Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru 
Transilvania (ACMIT), tipărit câțiva ani la Tipografia Cartea Românească din Cluj, apar semnalări și 
prezentări ale unor biserici de lemn, dintre care unele dispărute în timp. Cercetarea istoricilor, a 
arhitecților, a istoricilor de artă și etnografilor a precumpănit în nord-vestul țării, astfel încât aceste 
clădiri de cult au fost mai mult cunoscute și publicate. Cunoașterea a determinat inițiativele de intervenție 
asupra bisericilor de lemn din această parte a țării”.

Academia Română acordă, începând cu 2018, un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei 
personalități din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei Române: 
filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și 
silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, 
arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 
2016 au fost acordate 70, unui număr de 94 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau 
elaborate de colective de autori.
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INFO 2
foto&video:		

arh.	Mircea	ȚIBULEAC
Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU
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Ediția lunii decembrie a „Seratei Diplomelor” a organizat o întâlnire cu toți autorii proiectelor de diplomă și 
cu îndrumătorii lor care au participat la edițiile din timpul anului și anume:

- Diplome arhitectură - Andreea Irimia, Andrei Teacă, Adriana Mihăilescu Caraza, Iulia Munteanu, 
Alexandru Adrian Niculescu.

- Diplome arhitectură de interior - Diana Cîrdeiu, Daniela Truță, Lucia Leca, Mihaela Stela Ghimpu, 
Elena David.

- Îndrumători - arh. Octavian Neculai, arh. Dan Marin, arh. Ștefan Scafa-Udriște, arh. Robert Negru, arh. 
Marian Moiceanu, arh. Adina Dinescu, arh. Dorina Onescu-Tărbujaru.

Evenimentul a avut loc pe data de 12 decembrie, la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean Louis 
Calderon. 
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În deschidere, a vorbit dna arh. : „Ultima oară Ileana TUREANU
am decis să ne întâlnim înainte de sfârșitul anului, ca să facem un 
bilanț și să ne cunoaștem mai bine… Când Dorina Tărbujaru a venit 
în martie cu această idee de a organiza seratele, nu mi s-a părut o 
chestie deosebită, dar s-a dovedit cel mai de succes program pe care 
l-am avut noi și cea mai de succes secțiune a Bienalei de 
Arhitectură. Am avut 164 de proiecte. De obicei, acesta era numărul 
total de proiecte participante la bienală, deci numai o secțiune a 
ocupat tot ce credeam noi că ocupă o bienală întreagă și cred că 
asta a fost datorită acestor serate”.

A r h .   D o r i n a O N E S C U -
T Ă R B U J A R U ,  i n i ț i a t o a r e a 
e v e n i m e n t u l u i ,  a  m ă r t u r i s i t 
următoarele: „Cum am spus când am 
lansat Serata Diplomelor, interesant 
ar fi să aflăm poveștile din spatele 
diplomelor, cele care sunt mai puțin 
cunoscute”. 

Dl arh.  a prezentat proiectul său „Complex integrat în București Alexandru Adrian NICULESCU
Galeriile Blanduziei - birouri și galerii comerciale”, îndrumător: arh. Marian MOICEANU.
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Dl. : „La concursurile de Constantin GORCEA
acest tip se pretează proiectele simple, care au o idee 
clară, care place, sunt bune și nu pot fi puse în 
discuție… Ține și de psihologia unei astfel de 
competiții”.

Dl.  a avut câteva obiecții la Vasile MITREA
proiectul prezentat: „De ce, la mijlocul acestei 
intervenții, să plasezi niște birouri, apartamente și 
cafenele pe care le găsim mult mai interesante în Centrul Istoric? Nu credeți că aici ar fi trebuit să fie ceva 
simbolic pentru București? Partea culturală merita să fie promovată aici, nicidecum birourile”.

Dl. : „În cazul de față și în Dan MARIN
multe alte locuri, nu a existat nicio 
inițiativă care să favorizeze un anumit 
tip de investiție și să excluzi altele. 
Singurul lucru care a fost favorizat, 
direct sau indirect, în acești 30 de ani a 
fost construcția speculativă și care e 
ilustrată foarte bine de birouri”.

Dl. Sorin GABREA: „Trebuie 
făcută diferența între tema de 
p r o i e c t a r e  ș i  s p e c i f i c a ț i i l e 
proiectu lu i .  Spec i f icaț i i l e  de 
proiectare constă dintr-un pachet de 
reglementări de tot soiul, care 
acoperă toate capitolele. Tema de 
proiectare e un proces mult mai 
complicat și un document mult mai 
complex”.



I N F O 2

		15			

Pe pagina de facebook a UAR găsim o scurtă descriere de ansamblu a serii: „La Retrospectiva Seratei 
Diplomelor, aseară, alături de absolvenți, au fost membri ai Senatului UAR și invitați cu experiență 
semnificativă. S-a făcut târziu și discuțiile s-au depărtat de prezentările propriu-zise. Dl Constantin 
GORCEA - președintele Juriului Secțiunii «Diplome» de la BNA, a povestit ce înseamnă «Diplomă» și ce 
mesaje pentru viitor conține ea. Cum se vede din partea unui «jurat» lucrarea ta? Dl Sorin GABREA a 
adus o altă viziune asupra proiectelor. Dl Vasile MITREA s-a uitat cu ochii clujeanului și dl Dan MARIN s-
a revoltat, dar s-a și explicat! A fost interesant! Este clar, mergem mai departe în 2019 cu Serata 
Diplomelor. Mulțumim Dorinei TĂRBUJARU pentru inițiativă și Adinei «TARKET» pentru prietenia 
fidelă!”.

Mai multe detalii aflați de pe înregistrările video, disponibile aici: https://we.tl/t-uyw3HWnU7Z

https://we.tl/t-uyw3HWnU7Z
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În perioada 18-30 decembrie, la Muzeul Județean Gorj, a fost deschisă expoziția dedicată lui Julius 
DOPPELREITER, arhitectul de origine austriacă (1878- 1954), dintre creațiile căruia 11 sunt considerate 
clădiri de patrimoniu și se află incluse pe lista monumentelor istorice. De asemenea, arhitectul s-a ocupat de 
restaurarea unor monumente deosebit de importante.

Vernisajul a avut loc pe data de 18 decembrie, ora 17:00, în prezența conducerii județene și a specialiștilor. 
Evenimentul a fost organizat de sucursala Gorj a Uniunii Arhitecților din România, în colaborare cu 
Biblioteca Județeană „Christian TELL” Gorj.

Fotografiile din expoziție au fost realizate de arh. Iulian Cămui, arh. Mihai Maicovschi, arh. Doru Pasăre, 
Olimpia Bratu.

Documentare: Olimpia Bratu, arh. Iulian Cămui.



I N F O 3

		18			

Coordonatorul proiectului este arh. Mihai 
MAICOVSCHI, care a spus despre expoziție 
următoarele: „Acest eveniment este unicat, cel puțin 
pentru Filiala Județeană Gorj a UAR, care, până 
acum, nu a mai organizat o expoziție cu panouri 
realizate aici, ci au fost, în special, expoziții aduse 
din alte orașe”. 

Dl , vicepreședinte al Gheorghe NICHIFOR
Consiliului Județean: „Aș vrea să fac pe scurt câteva 
considerații despre Julius DOPPELREITER ca 
personalitate. Face parte dintr-o generație de 
oameni marcanți ai Gorjului, stabiliți aici din afara 
acestei zone, cum ar fi Iuliu Moisei, Ștefan Bobancu, 
Aurel Diaconovici și alți intelectuali care au venit 
aici, formând împreună o generație de aur, pe care 
specialiștii o numesc «Generația Marii Uniri»”.

Arh. , datorită căruia multe dintre Iulian CĂMUI
lucrările arhitectului DOPPELREITER au fost 
catalogate drept monumente: „În toate comunele 
din împrejurimi găsim câte ceva făcut de 
DOPPELREITER. Aici găsim doar 5-10% din ce a 
construit el. În arhive găsim mult material despre 
construcțiile acestea. Ce au omis colegii mei sunt 
casele lui de pe strada Republicii, care au fost 
proiectate de el și i-au aparținut exclusiv lui”.

Olimpia BRATU, directorul Bibliotecii Județene 
„Christian Tell”: „Personal m-am simțit obligată să 
fac parte din acest proiect, pentru că Biblioteca 
Județeană este unul dintre fericiții proprietari a 
d o u ă  i m o b i l e  p r o i e c t a t e  d e  a r h i t e c t u l 
DOPPELREITER”.

Ciprian Adrian FLORESCU, prefectul județului 
Gorj: „Vreau să vă felicit pentru această inițiativă. A 
vorbi despre DOPPELREITER în Târgu Jiu este ca și 
cum te-ai uita în stânga, în dreapta și ai vedea exact ce a 
lăsat în urmă. Important este că, prin echipa condusă 
de dl Maicovschi, acest arhitect e readus în prim-plan și, 
încet-încet, oamenii vor conștientiza importanța pe 
care a avut-o, în special, pentru Târgu-Jiu”.
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Dl arh. , președintele Mircea ȚIBULEAC
Filialei UAR Sibiu, a reprezentat la eveniment 
conducerea UAR: „Felicit și eu inițiativa, pentru 
că sunt și eu printre puținii colegi de prin țară 
care organizează mereu evenimente, pentru a 
scoate în evidență activitatea noastră 
profesională și pentru ca societatea civilă să 
știe că existăm, deoarece observ că încă mai 
este o mare lipsă în domeniul acesta. M-am 
bucurat să văd că în această inițiativă este 
implicată și biblioteca, pentru că și noi 
colaborăm deja de opt ani cu Biblioteca Astra 
din Sibiu și majoritatea evenimentelor, pe 
lângă Primărie, le organizăm acolo”.

Au fost și intervenții din sală, când au luat cuvântul câțiva dintre proprietarii caselor proiectate de arhitectul 
DOPPELREITER. 

Înregistrările de la eveniment sunt disponibile aici: https://we.tl/t-WErm7ZpPuj

Mai jos reproducem câteva fragmente din albumul „JULIUS DOPPELREITER (1878-1954) arhitectul 
gorjean de origine austriacă ce a înnobilat Gorjul”, dedicat arhitectului cu ocazia acestei expoziții. Textul 
albumului este scris de Olimpia BRATU.

„Pentru publicul larg, Târgu-Jiu este asociat cu moștenirea lui Brâncuși și cu Ansamblul Monumental 
Calea Eroilor, care a împlinit, de curând, opt decenii. Dar, ceea ce face memorabilă experiența de a 
parcurge pe jos traseul dintre Poarta Sărutului și Coloana fără Sfârșit este arhitectura construcțiilor 
interbelice ce străjuiesc Calea Eroilor care au devenit (multe dintre ele), de-a lungul vremii, componente 
ale patrimoniului național arhitectural. Ele au fost proiectate, uneori chiar construite, de arhitectul Iulius 
Doppelreiter. Puțin cunoscut de concitadini și aproape necunoscut în afara târgului nostru, Iulius 
Doppelreiter este arhitectul căruia îi datorăm farmecul și eleganța orașului. Avem datoria de a-l face 
cunoscut nu din orgoliu, ci datorită impactului său arhitectural care a înnobilat Târgu-Jiu și i-a conferit o 
personalitate aparte, pe care nici cele mai negre perioade ale istoriei nu au reușit să o șteargă.

https://we.tl/t-WErm7ZpPuj
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Originea austriacă a arhitectului se datorează tatălui, Johan Doppelreiter, de meserie dulgher, stabilit în 
Turnu Severin, unde s-a căsătorit cu românca Elena. Fiul lor, Julius Doppelreiter, s-a născut la Turnu 
Severin, în 1878. Educația școlară și-a făcut-o în orașul natal, la Școala Mixtă Catolică, apoi la Școala 
primară română nr. 1 și Școala Germană Protestantă.
… Din 1904, s-a stabilit în Târgu Jiu și, până la finele vieții sale, a realizat lucrări de construcții în oraș și în 
județul Gorj. După cum mărturisește singur, a făcut mii de lucrări pentru toate categoriile de clienți 
privați și publici. Afirmația sa este susținută atât de cădirile existente și astăzi, dar și de documentele 
păstrate în arhivele gorjene prin care îl descoperim pe Julius Doppelreiter în postura de proiectant și de 
antreprenor.
… Nu exagerăm spunând că personalitatea și stilul său arhitectural și-au pus amprenta asupra orașului 
Târgu-Jiu, dar și pe alte locuri pitorești ale Gorjului. Casele Doppelreiter sunt ușor de identificat : 
parament din piatră la parter și intrări acoperite pentru a proteja intimitatea proprietarilor, dar și 
pentru a-i feri de intemperii. Ferestre largi care alternează cu pridvoare cu coloane ce susțin arcade 
rotunde, încântătoare pentru a încadra artistic priveliștea ce înconjoară.
Acoperișurile înalte, cu învelitoarea din țiglă ceramică, definesc poduri generoase ce au permis 
amenajarea ulterioară a unor spații mansardate pline de farmec. Remarcăm grija pentru realizarea 
fațadelor, indiferent dacă este fațada «de la drum» sau cele secundare. Această îngrijită și unitară 
înfățișare a întregului edificiu dă expresie stilului său și o personalitate aparte locuinței. Decorația 
fațadelor se remarcă prin separarea registrelor fiecărui nivel prin brâie profilate și prin multitudinea 
profilelor ferestrelor, cu diverse forme cu profilaturi sau mozaicuri policrome, ce ne îndreptățesc să 
credem că a avut colaborări cu artiștii plastici din epocă, în afară de cea cunoscută, cu pictorul Iosif 
Keber”.

CD-ul creat cu ocazia acestui eveniment poate fi descărcat aici:  și conține https://we.tl/t-f0kvNF7zRN
afișul expoziției, albumul dedicat arhitectului, panourile cu lucrări din Târgu-Jiu și panourile cu lucrări din 
județul Gorj. 

https://we.tl/t-f0kvNF7zRN
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Pentru final vă propunem câteva imagini făcute de dl arh. Mircea ȚIBULEAC în timpul 
plimbării, de după vernisaj, prin Târgu-Jiu.
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INFO 4 CONSONANȚE

foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU

AUTUMNALE
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Expoziția	 de	 pictură	 și	
grafică	 „ ”,	Consonanțe	 Autumnale

dedicată	 Centenarului	 Marii	 Uniri	 și	 Eroilor	
Revoluției	din	Decembrie	1989,	a	reunit	picturile	a	10	

artiști:	 Ion	 Gı̂tlan,	 Tudor	 Meiloiu,	 George	 Păunescu,	
Andreea	 Gherghel,	 Rareș	 Kerekes,	 Paula	 Craioveanu,	
Alexandra	 Teacă,	 Ioana	 Gıt̂lan,	 Doina	Moss,	 Livia	 Geambașu.	
Expoziția	 a	 fost	 coordonată	 de	 Laura	 Doina	 Gıt̂lan	 și	 a	 fost	
organizată	 sub	 egida	 Fundației	 Mihai	 Gı̂tlan	 și	 a	 Centrului	
Contemp-Art.	 Curatorul	 Marius	 Tița	 a	 prezentat	 vernisajul	
care	a	avut	loc	pe	3	decembrie	2018,	la	ora	16.

Expoziția	 a	 fost	 găzduită	 de	 Sala	 de	 expoziții	
Constantin	 Brâncuși,	 	 1-31	ın̂	 perioada

decembrie	2018.

Livia	GEAMBAȘU:	 „Am	
a v u t 	 o n o a r e a 	 s ă 	 e x p u n 	 l a	

Parlament,	 sala	 Constantin	 Brâncuși,	 în	
cea	mai	mare	clădire	a	Europei.	Curatorului	dr.	

Marius	 Tița,	 redactor-șef	 Radio	 România	
Internațional,	 coordonatoarei	dna	Laura	Gâtlan	–	
Contemp-Art,	le	aduc	multe	mulțumiri	pentru	efortul	
deosebit	 depus	 cu	 organizarea	 acestei	 expoziții.	
Fundația	poartă	numele	lui	Mihai	Gîtlan,	primul	
erou	 căzut	 la	 Revoluție,	 era	 doar	 un	

adolescent,	 prin	 aceste	 evenimente	
rămâne	 viu	 în	 memoria	

colectivă”.	
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În continuare vă invităm să urmăriți o 
prezentare video a expoziției, prin care ne-a 
ghidat arhitecta : Alexandra TEACĂ
„Această expoziție încearcă să surprindă 
câteva dintre fațetele României Mari, prin 
exprimarea liberă a artiștilor: fie prin 
exponate abstracte,  f ie  prin picturi 
nonfigurative”.

Link video: https://we.tl/t-MqukLvkMDh

https://we.tl/t-MqukLvkMDh
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IN MEMORIAM Eugeniu IORDĂCHESCU
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A murit Eugeniu Iordăchescu, salvatorul bisericilor condamnate de 
Ceaușescu. Era supranumit ”inginerul Raiului”

Inginerul Eugeniu Iordăchescu, cel care a salvat prin translare 12 biserici care urmau să fie demolate din 
ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu în anii '80, a trecut la cele veșnice vineri, la vârsta de 89 
ani., anunță basilica.ro.

În total, între 1981 și 1988 au fost demolate peste 40.000 de construcții, multe dintre ele monumente de 
valoare inestimabilă. Dar au existat și oameni care s-au luptat cu succes pentru salvarea unor capodopere 
din calea buldozerelor pornite să elibereze vechiul oraș pentru a face loc mărețului plan comunist.

Unul dintre ei a fost Eugen Iordăchescu, supranumit și ”inginerul Raiului” pentru modul ingenios în care a 
reușit salvarea a câtorva zeci de clădiri din București, inclusiv 12 biserici care, grație lui, ne încântă și astăzi, 
dar și pentru insistența prin care a reușit să-i convingă pe soții Ceaușescu că respectivele imobile nu merită 
să dispară, ci cel mult să fie ”ascunse”.

Eugeniu Iordăchescu a salvat Schitul Maicilor, biserica Olari, biserica Sfântul Ilie, biserica Mihai Vodă, 
clopotnița bisericii Mihai Vodă, Palatul Sinodal, Mănăstirea Antim, biserica Petru Iacob din Reșița, biserica 
Sfântul Ioan, biserica Sfântul Gheorghe, biserica Sfântul Ștefan „Cuibul cu barză”, ansamblul statuar de la 
biserica Domnița Bălașa, biserica Mănăstirii Râmeț.

Soluția găsită de Iordăchescu a fost ridicarea respectivelor clădiri pe o dală groasă de beton armat, cu 
ajutorul unor cricuri hidraulice, și mutarea lor cu ajutorul unor șine ceva mai departe de bulevardele 
principale, unde urmau să fie construiți, în locurile rămase astfel libere, mastodonții din beton ce vor fi 
devenit mărci ale comunismului.

Astfel, putem recunoaște cu ușurință bisericile salvate de inginerul Raiului: sunt acelea care astăzi par 
ascunse, la câteva zeci de metri de bulevardele principale, de obicei în spatele unor blocuri uriașe.

Eugeniu Iordăchescu s-a născut la Brăila, în anul 1929, și a absolvit Institutul de Construcții din București. A 
ocupat mai multe funcții în institute de proiectare, a fost cadru didactic. Este autor a trei brevete de invenție. 
A fost căsătorit și a avut doi copii, care l-au urmat profesional. 

http://basilica.ro/
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În continuare, reproducem un fragment dintr-un articol publicat de adevarul.ro în 2016, 

când Eugeniu Iordăchescu a fost decorat de Patriarhie.

Inginerul Eugeniu Iordăchescu, cel care a translat 12 biserici și le-a ferit de ordinul crunt al dictatorului 

Nicolae Ceaușescu, de a fi demolate în anii '80, a povestit că cel mai mare „prăpăd“ era în București și că nu 

crede că munca sa va fi apreciată în timpul vieții sale.

Marți, la Muzeul Național de Istorie a României, inginerul Eugeniu Iordăchescu a primit din partea 

Patriarhului Daniel cea mai înaltă distincție în Biserica Ortodoxă Română, ”Crucea Patriarhală”, ca semn de 

prețuire și mulțumire pentru ceea ce a realizat. În vârstă de 87 de ani, Eugeniu Iordăchescu spune că ordinul 

de demolare a bisericii Enei din centrul Capitalei a reprezentat un moment de cotitură. La acea vreme, el era 

director tehnic al Institutului Prelucrări. 
„În București, a fost un bloc în care stăteau artiștii, Dunărea, care s-a prăpădit. În spatele acestui bloc se 

afla biserica Enei, una dintre cele mai importante pentru oamenii din centrul orașului și care a primit 

dispoziție de demolare. Atunci a fost un moment de mare cotitură. Eu eram director tehnic al Institutului 

Prelucrări și trebuia să fiu permanent în toate punctele, pentru că Ceaușescu vizita tot și a vrut să rezolve 

rapid urgia care s-a abătut asupra orașului la cutremurul din 1977”, și-a început istorisirea. 
Biserica Schitul Maicilor, monument de secol XVII, a fost prima pe care inginerul a tanslatat-o. Pe atunci, 

era atelier al Patriarhiei, utilizat pentru diversele nevoi. Aici erau cinci măicuțe. „Cum să o dărâm? Era de o 

frumusețe rară. Intimă. Nu se poate muta? M-am gândit. L-am chemat pe șeful de proiect pe zona 

respectivă și l-am rugat să analizeze dacă această biserică poate fi mutată din loc. S-a uitat la mine 

strâmb și s-a gândit cum ar putea fi dărâmată și reconstruită în alt loc, nicidecum să fie mutată. Ideea 

mea pornea de la ceva foarte simplu. Cum merge un chelner într-un local plin de lume cu o tavă plină de 

pahare pline. Cum aș putea să fac eu un element atât de rigid care să susțină toată structura. Am convocat 

un grup de colaboratori. M-au crezut nebun. Am început să-i conving. În final, mi-au acceptat ideea”, a 

povestit inginerul.
Ceaușescu, care trecea zilnic pe Calea Victoriei de la locuința din Primăverii, se întâlnea cu viceprimarul 

Iordache și analiza. „Într-una dintre zile în care mă tot chinuiau de ce nu încep suprastructura... 

Terminasem fundațiile. N-a trecut mult de la această vizită și m-am plâns că nu am macarale. Erau 

blocuri înalte. Ceaușescu și Iordache se întâlnesc în Piața Victoriei și Iordache îi spune că nu am macarale. 

Câte îți trebuie?, îl întreabă Ceaușescu. 15. Să vină Dincă. A venit și a primit ordin să aducă 15 macarale. 

Știți, dar mai avem și o biserică, care ar trebui mutată. Mut-o!, i-a strigat Ceaușescu. Așa am primit 

aprobare”, a dezvăluit inginerul Iordăchescu cum și-a pus în aplicare planul. 
În decurs de trei săptămâni, inginerul a primit termen de a muta biserica și lăcașul a fost ridicat față de 

amplasamentul nou cu 1,68 metri. Pentru ca acțiunea lui să nu fie sabotată, în afară de cele două măsuri de 

siguranță pe care le avea mecanismul, Eugeniu Iordăchescu a mai avut o cheie, pe care numai el știa să o 

folosească. „În aceste condiții, am ridicat biserica și am dus-o 268 de metri pe noul amplasament. În una 

din zile, după ce parcursesem 60 de metri, a venit pe șantier, la ora 4, Ceaușescu, împreună cu prim-

secretarul Bucureștiului, Gheorghe Pană. Elena Ceaușescu i-a spus: Ai văzut că au reușit ăștia?! Ăștia 

eram noi și cei care nu i-au spus Elenei Ceaușescu erau cei din jurul ei”, a relatat specialistul. Tot 

mecanismul gândit de inginer a fost cel care a ajutat și la mutarea blocului din Aurel Vlaicu, în anii '80, circa 

6-7 metri, pentru ca bulevardul Ștefan cel Mare să poată fi lărgit. 
Biserica Mihai Vodă a fost un alt lăcaș condamnat, însă, cu multe eforturi, ea a fost salvată. „Au putut să fie 

salvate și biserici și blocuri care au creat un nou drum. Nu pot să spun că a fost o muncă ușoară. A fost 

salvată, tot așa, dintr-o discuție aprinsă, și Mănăstirea Antim. Această lucrare a fost făcută în condiții 

total nefavorabile. S-a lucrat la minus 20 de grade Celsius, cu șubă, cu mănuși pe elementele de metal. 

Construcția Palatului Sinodal de 9.000 de tone a putut fi salvată și retrasă de la vederea dictatorului”, a 

povestit Eugeniu Iordăchescu. Eugeniu Iordăchescu a declarat pentru agenția de Presă News.ro că 

„prăpădul cel mare era în București”. „Nu cred că asta se va aprecia în timpul vieții mele, ci întotdeauna 

după”, a mai spus el.

Continuarea acestui articol o puteți citi   AICI

https://adevarul.ro/cultura/istorie/salvatorul-bisericilor-condamnate-ceausescu-fost-decorat-patriarhie-87-ani-fost-inginer-comunism-numeste-eugeniu-iordachescu-1_57c8097f5ab6550cb8478cc6/index.html
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EXPOZITIE
,

text&foto:
arh. Dorin BOILĂ
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Pentru 
că anul trecut a fost 

aglomerat de evenimente, mai 
ales în a doua lui jumătate, am ales să 

vă prezentăm acum un simpozion despre 
artă și arhitectură, marcat și de o expoziție-

simbol al unei vieți dedicate cultivării frumosului 
– în acel sens în care acesta este menit „a salva 
lumea noastră”!
 Am plecat în această prezentare de la 
proclamarea de către Biserica Ortodoxă Română a 
lui 2019 drept „Anul omagial al satului românesc”, 
cu accent pe memoria și importanța „preoților, 

învățătorilor și primarilor gospodari”, care au 
ridicat în ultimul secol comunitățile rurale 

în care au activat, constituind 
fermentul resursei umane 

superior pregătite ! 



Aceasta s-a ivit constant în sânul satului românesc, 

când mediul comunitar și educațional respecta 

exigențele instaurate de dr. Spiru Haret la finele sec. 

al XIX-lea, mai ales pentru intelectualii din zona 

rurală, care aveau o datorie sfântă de a crește 

nivelul educației masselor, dar și de a selecta pe cei 

mai dotați tineri, pe care să-i îndrume spre 

învățătură mai înaltă.

Astfel de legături spirituale le-am putut sublinia 

acum, legat de evenimentele organizate în 

septembrie 2018 de către Fundația Lobby-Art din 

Sibiu, împreună cu Filiala Academiei Române din 

Sibiu, având și concursul Filialei Sibiu a Uniunii 

Arhitecților din România. Pentru că a fost vorba și de 

doi oaspeți din Scandinavia, cu pregătire de 

arhitecți, dar cu activitate de zeci de ani în domeniile 

artistice alese din pasiune și talent:

- acuarelista Ligia Podoreanu-Ekström, cu 

peste 100 de expoziț i i  deschise pe toate 

continentele, stabilită prin căsătorie în Suedia 

(intrată în al nouălea deceniu de viață).

- cineastul și producătorul Hans Wessing, din 

Danemarca, membru CEPI/EDN, specializat în 

documentare pe teme antropologie și mediu (intrat 

în al optulea deceniu de viață).

Legătura între cei doi este emblematică pentru 

soarta mediului rural românesc, pentru că a pornit 

de la o întâlnire mirabilă din anii *960, când Hans 

Wessing venise în vacanță activă, împreună cu un 

coleg de facultate, tot danez, tocmai în România... 

Pentru că încă de pe băncile școlii Hans se simțea 

atras de condiția umană în mediul rural, el căuta un 

sat românesc genuin, cu probleme specifice 

secolului XX. 
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Mersul lucrurilor a făcut ca tocmai Ligia Podorean să 

fie aceea care ajunge să îi îndrume pe tinerii 

studenți-arhitecți și destinația aleasă a fost satul 

Dumitra, din podișul Mureșului, județul Alba. Acesta, 

conform prevederilor oficiale, urma să fie 

dezafectat, ca neviabil economic... Tinerii danezi au 

solicitat un plan topografic al satului, dar evident că li 

s-a spus că asemenea planuri sunt „strict secrete” ! 

Era acum 55 de ani...

Dovedind rigoare, profesionalism și dedicație, cei 

doi au realizat cu mijloace absolut minimale, planul 

urbanistic al satului, măsurând fiecare parcelă, 

construcție, prospect stradal ! Au lucrat săptămâni 

de zile, au stat la țărani, comunicând cu greutate, dar 

făcând observații antropologice de mare finețe. 

Prezentat pe scurt în cadrul simpozionului 

internațional „Antropologia Comunicării” – Sibiu 

2018, acest studiu rămâne valabil atât ca 

metodologie, volum de informație, cât și ca rezultat 

practic, neașteptat în acea perioadă comunistă – 

salvarea satului și a comunității de la dispariție !!

De la acel episod absolut cuceritor prin modul în 

care a penetrat „cortina de fier” dintre Est și Vest, 

legătura profesională și umană dintre arh.-plastician 

Ligia Podorean și arh.-cineast Hans Wessing s-a 

păstrat neștirbită. Am putut urmări în ziua următoare 

vernisării expoziției de acuarelă un film-biografie 

profesională realizat de Hans asupra unei jumătăți 

de secol de viață a Ligiei, e la viața ei în Suedia la anii 

petrecuți, după moartea soțului, în Finlanda, la 

desele reveniri în România și numeroasele călătorii 

încununate de expoziții pe tot mapamondul.

Atât din numeroase episoade „românești” ilustrate 

în film, cât și din mărturiile directe, pline de emoție, 

ale Ligiei, înconjurată de prieteni arhitecți din 

București, dar și de rude din zona sibiană, au 

răzbătut legăturile organice ale artistei cu plaiul natal 

– satul Sebeșul de Sus, la poalele Alpilor 

Transilvaniei, sub masivul Suru. 
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„Revăd în minte 
țărani frumos îmbrăcați, ieșind la porțile 

maiestuoase... ale caselor cu frontoane gotice... aud și acum sunetul 
viorilor...” „ În pictură... ca și în arhitectură, trebuie să privești *cu ochi de duminică*, 

să vezi frumosul în orice !” ( din interviu pt. revista Astra – 2014)

Cu aceeași nemulțumire că la astfel de evenimente nu vin mult mai mulți tineri ( din liceele sibiene, de la 
facultatea de arhitectură, dintre membrii sibieni ai OAR, de la celelalte facultăți ale Universității „Lucian 
Blaga”...), doresc să arăt aici că încă nu răspundem cum se cuvine unor asemenea mâini, întinse de 

oameni remarcabili din Comunitatea Europeană ! Aceștia doi abia mai pot călători foarte departe, dar si-
au exprimat dorința fierbinte să revină la Sibiu – Hans ca să ne arate filmele sale documentare din 

zeci de țări ale lumii, Ligia ca să țină un curs complex de acuarelă !!
Doamne Dă-le sănătate, să ne mai întâlnim cu bine !!

Arh. Dorin Boilă / Sibiu
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