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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Expoziții	de	pictură

Vernisaje	-	7	decembrie	2016,	0ra	18:00







INFO 1 EXPOZIȚIE

	 	 m	considerat	această	expoziție	a	 fi	un	eveniment	al	A
Bienalei	 care	merită	 ın̂	mod	 special	 a	 fi	 prezentat	 separat	de	

articolul	dedicat	ei.	Colega	mea	Ana	DONȚU	a	fost	de	acord	să-mi	

permită	să-i	fur	subiectul	și	să-l	dezvolt,	folosind	multe	imagini	

care	vor	fi	mai	grăitoare	ın̂	a	reda	subiectul.	De	fapt	intenția	mea	

nu	este	de	a	scoate	ın̂	evidență	expoziția	ın̂	sine.	Ea	este	la	fel	de	

valoroasă	 ca	 și	 celelalte	 șase	 care	 au	 făcut	 parte	 din	

manifestările	BNA	din	acest	an.	Spațiul	care	i-a	fost	destinat	ın̂să	

m-a	impresionat	ın̂	mod	deosebit.	

foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC de		arh.	Mircea		ȚIBULEAC
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 Cu	toate	că	acum	doi	ani	am	participat,	ın̂	cadrul	celeilalte	

Bienale	 la	 inaugurarea	 Muzeului	 Universității,	 spațiul	

expozițional	 care	 aparține	 de	 el	 banuiesc	 că	 este	 o	 noutate	

recentă	 de	 care	 am	 impresia	 că	 știe	 foarte	 puțină	 lume.	 Din	

această	cauză	doresc	prin	articolul	meu	să-l	fac	cunoscut.

	 Pentru	că	ați	aflat	„secretul”	din	a	cărui	motiv	am	decis	

prezentarea	 expoziției	 mai	 ı̂n	 detaliu,	 consider	 că	 este	

momentul	 să	 prezint	 și	 expoziția	 realizată	 de	 un	 colectiv	

numeros	sub	ın̂drumarea	coordonatorului	de	proiect	Monica	

BERCOVICI-RATOIU.

	 I�n	deschiderea	cuvântărilor	ea	ne-a	prezentat	ideea	de	la	

care	au	pornit,	zonele	unde	s-au	făcut	cercetările	și	nu	ın̂	ultimul	

rând	componența	echipei	care	a	lucrat	la	acest	proiect.	Nu	o	să	

intru	ın̂	amănunte,	deoarece	o	să	reproduc	comunicatul	de	presă	

și	 bineın̂țeles	puteți	 afla	 și	 alte	 amănunte	de	pe	 link-urile	de	

unde,	 dacă	 sunteți	 interesați,	 puteți	 descărca	 imaginile	 video	

păstrate	pe	wetransfer.

	 Voi	puncta	ın̂să	câteva	idei	pe	care	Monica	a	 ținut	să	fie	

cunoscute	prin	cuvântarea	ei.	De	pildă,	am	reținut	faptul	că	ın̂	

proiect	 au	 fost	 implicați	 și	 voluntarii	 Andreea	 SIMION	 și	

Cosmin	IANCU,	 cu	scopul	de	a	atrage	 și	 tinerii	 	 interesați	de	

patrimoniul	cultural,	intenția	fiind	cu	scop	educativ.



	 I�n	continuare	ne-a	explicat	că:	„În	toate	aceste	campanii	

din	teren	noi	am	format	echipe	mixte.	Nu	s-a	putut	să	mergem	de	

fiecare	dată	reprezentanți	ai	domeniilor	din	care	veneam,	dar	am	

încercat	pe	cât	posibil	să	acoperim	la	fiecare	deplasare	mai	multe	

domenii.	

	 Practic	avem	specialiști	din	domeniul	etnografiei,	 istoriei	

artei,	 al	 arhitecturii,	 al	 restaurării	 și	 motivul	 pentru	 care	 am	

alcătuit	 aceste	 echipe	mixte	 a	 fost	 că	 ne-am	 gândit	 că	 ar	 fi	 o	

abordare	mult	mai	complexă	care	ne-ar	ajuta	să	înțelegem	mai	

bine	aceste	cruci	și	troițe,	pe	care	le	vedem	aici,	dacă	le-am	privi	

din	mai	multe	puncte	de	vedere,	în	același	timp.	Aceste	puncte	de	

vedere	aduse	apoi	laolaltă	sub	forma	unor	informații	„diferate”	și	

sistematizate	să	recompună	ca	un	puzzel	o	imagine	a	crucilor.”

	 I�n	finalul	cuvântării	Monica	ne	prezintă	câteva	studii	de	

caz	ın̂tâlnite	ın̂	teren.	I�n	concluzie	am	aflat	că:	„Ce	vedem	aici	este	

un	proiect	de	pornire.	Este	o	sugestie	de	abordare.”

	 I�n	 continuare	 i	 s-a	 dat	 cuvântul	 doamnei	 arh.	Mihaela	

HĂRMĂNESCU	de	la	Facultatea	de	Urbanism	a	UAUIM,	care	ne	

precizează	că:	„pentru	noi	ca	și	arhitecți	sau	urbaniști,	peisagiști	

în	 domeniul	 nostru,	 este	 important	 modul	 de	 viață	 al	 zonei	

respective,	 chiar	 și	 pentru	 această	 cruce	 este	 relevantă	 atât	

evoluția	ei	cât	și	modul	în	care	ea	s-a	integrat	acelei	comunități	

de-a	lungul	timpului.	Ceea	ce	am	încercat	noi	prin	puținul	imput	

pe	care	 l-am	adus	noi	 la	 invitația	Monicăi,	 căreia	 îi	mulțumim	

pentru	 că	 a	 decis	 această	 direcție,	 direcția	 crucii	 care	 săfie	

analizată	 din	 mai	 multe	 puncte	 de	 vedere	 este	 exact	 această	

relație	a	situației	actuale,	a	crucii	în	momentul	de	față	în	spațiul	

rural,	acolo	unde	am	mers	noi	în	aceste	trei	deplasări.



	 Ceea	 ce	 este	 într-adevăr	 important	 este	 partea	de	peisaj	

cultural	pe	care	noi	o	tot	discutăm	și	care	a	apărut	în	discuție	cel	

puțin	 în	 ultima	 vreme	 mult	 mai	 puternic,	 în	 condiția	 în	 care	

patrimoniul	 se	 alătură	 peisajului	 sau	 peisajul	 se	 alătură	

patrimoniului	și	asta	este	o	parte	importantă.	Nu	ne	putem	gândi	

la	un	obiect	de	patrimoniu	fără	să	ne	gândim	fără	să	ne	gândim	la	

ce	 se	 întâmplă	 cu	 el	 sau	 cum	acesta	 evoluează.	 În	 cazul	 crucii	

noastre,	cum	aceasta	aparține	sau	nu	aparține	unei	gospodării,	

aparține	comunității,	cum	se	încadrează	de-a	lungultimpului	 	în	

dezvoltarea	 gospodăriei,	 cine	 are	 grijă	 de	 ea.	 Acestea	 sunt	

elemente	 care	 țin	 la	 un	 moment	 dat	 de	 această	 evoluție	 a	

peisajului.	 Peisajul	 se	 dezvoltă	 încontinuu,	 are	 o	 dinamică,	 iar	

dinamica	aceasta	la	un	moment	dat	ține	și	se	întâmplă	în	jurul	

crucii,	 dar	 se	 întâmplă	 și	 pe	 cruce	 prin	 modul	 în	 care	 se	

deteriorează.”

	 Ștafeta	 discursului	 este	 preluată	 de	 Luiza	 ZAMORA,	

istoric	 de	 artă,	 care	 reprezintă	 Asociația	 37,	 parteneră	 a	

proiectului.	Surprinzătoare	pentru	mine	a	fost	afirmația	cu	care	

și-a	 ın̂ceput	 discursul,	mărturisind	 că	 se	 simte	 frustrată.	Mai	

apoi	m-am	lămurit	de	ce.	Motivul	acestui	sentiment	este	faptul	

că	ın̂	școală	nu	a	auzit	de	sintagma	„peisaj	cultural”.	Erau	voit	sau	

nu	condamnați		ca	și	istorici	de	artă	să	analizeze	numai	secvențe	

de	realitate,	numai	obiecte	extrase	din	contextul	lor.	Din	această	

cauză	a	declarat:	

	 „Am	împărtăși	bucuria	unui	proiect	care	cumva	avea,	cel	

puțin	pe	zona	de	gorj	și	Vâlcea,	o	prelungire	a	ceea	ce	făcusem	

anterior	într-o	serie	de	proiecte	editoriale	care	încercau	să	aducă	

sub	 ochii	 cititorilor	 un	 patrimoniu	 puțin	 cunoscut,	 biserici	 de	

lemn,	biserici	de	zid	și	case	tradiționale	din	această	zonă.”

	 Proiectul	 Asociației	 CENTRO	 a	 venit	 ca	 o	 completare	

fericită.	 Când	 am	mers	 pe	 teren,	 am	 vizitat	 locurile	 și	 le-am	

revăzut	ın̂	contextul	larg.	



	 Iarăși	trebuie	să	vorbesc	despre	o	frustrare	a	istoricului	de	

artă	 care	 ı̂nvață	 feliuțe	 de	 istorie,	 o	 istorie	 așa	 autonomă,	

suspendată	 a	 unor	 monumente	 care	 nu	 fac	 parte	 dintr-un	

context.	Noi	 nu	 am	 ın̂vățat	 despre	peisajul	 cultural	 la	 școală,	

nimeni	nu	a	ın̂vățat	această	sintagmă.	

	 Cele	trei	membre	ale	echipei	ıș̂i	finalizează	prezentarea	și	

o	 invită	 să	 ia	 cuvântul	 pe	doamna	 arhitect	Doina	PETRESCU,	

invitată	la	acest	vernisaj,	ın̂	calitate	de	autoare	a	cărții	„Troițe	

din	 Județul	 Dâmbovița”.	 Formația	 profesională	 a	 d-nei	

PETRESCU	 este	 de	 arhitect	 care	 se	 ocupă	 cu	 protejarea	

patrimoniului.	Având	o	colaborare	cu	Centrul	Creației	Populare	

a	făcut	o	cercetare	pe	teren	ın̂	județul	Dâmbovița,	unde	a	găsit	o	

diversitate	foarte	mare	de	modele	și	de	exprimări	extraordinare.	

	 Ne	mărturisește	bucuria	ei	„că	există	specialiști	tineri	care	

se	 ocupă	 de	 acest	 subiect.	 Este	 un	 lucru	 extraordinar!	 Este	 de	

asemenea	extraordinar	că	o	fac	pluridisciplinar	și	încearcă	să-și	

pună	la	loc	fiecare	modul	de	a	gândi	și	de	a	încerca	să	scoată	pe	de	

o	parte	un	mod	de	aducere	la	cunoștința	societății	despre	acest	tip	

de	 patrimoniu,	 pe	 de	 altă	 parte	 un	 mod	 de	 a	 conserva	 și	 a	

transmite	viitorului.”

	 I�n	continuare	d-na	arhitect	 face	câteva	precizări	despre	

conținutul	 expoziției,	 dând	 explicații	 detaliate	 celor	 prezenți	

despre	 cele	 două	 categorii	 importante	 de	 obiecte	 care	 sunt	

prezentate	ın̂	expoziție:	crucile	și	troițele.

	 I�n	 ın̂cheiere	 propune	 o	 soluție	 care	 cât	 de	 cât	 posibilă	

pentru	salvarea	acestui	patrimoniu:	„Am	încercat	să	 lucrez	cu	

căminele	culturale,	cu	directorii	lor	și	cu	directorii	de	biblioteci	de	

la	sate,	adică	să	încercăm	acolo	să	facem	o	mică	cercetare	locală	și	

în	al	doilea	rând	să	încercăm	să	lămurim	care	au	troițe	prin	curți	

și	vor	să	le	renoveze,	să	apeleze	la	cineva	care	se	pricepe.	În	acest	

fel,	 refacerea	 să	nu	 fie	o	distrugere	a	 ceea	ce	a	 fost,	 ci	 să	 fie	o	

restaurare	cât	de	cât,	o	aducere	în	contemporan,	în	termeni	care	

să	permită	păstrarea	mesajului.	O	vreme	a	mers.	Este	adevărat	

însă	că	aceasta	trebuie	să	fie	o	activitate	susținută.”



	 Pentru	 a	 urmări	 discursurile	 ı̂n	

ı̂ntregime,	 puteți	 descărca	 ı̂nregistrările	

video	la	următoarele	link-uri:

	 	 I�n	continuare,	 ın̂soțit	de	câteva	

imagini	 ale	 panourilor	 din	 expoziție,	 voi	

reproduce	textul	comunicatului	de	presă	

dat	de	organizatori	după	vernisaj:

	 Marți,	25	octombrie	2016,	la	ora	11.30,	în	

spațiul 	 expozițional 	 al 	 Universități i 	 de	

Arhitectură	 și	 Urbanism	 „Ion	 Mincu”,	 str.	

Academiei	 nr.	 18-20,	 a	 avut	 loc	 vernisajul	

expoziției	„Crucea	–	element	de	amprentare	a	

spațiului	locuit”,	în	cadrul	unui	proiect	finanțat	

de	Uniunea	Arhitecților	din	România.	Proiectul	a	

fost	realizat	de	Asociația	Centro	în	parteneriat	cu	

Facultatea	de	Urbanism	a	UAUIM	și	Asociația	37;	

partner	media:	Igloo.	Evenimentul	de	deschidere	

a	 avut	 loc	 în	 cadrul	 Bienalei	 Naționale	 de	

Arhitectură,	ediția	2016.

	 Asociația	 Centro	 –	 organizație	 non-

guvernamentală	 înființată	 în	 anul	 2014	 –	

sprijină	înțelegerea	și	aprecierea	fenomenelor	și	

valorilor	culturii	 tradiționale,	a	artei	și	culturii	

contemporane,	 protejarea	 particularităților	

culturilor	 locale, 	 precum	 și	 favorizarea	

dezvoltării	 comunităților	 locale	 în	 spiritul	

conștientizării	patrimoniului	cultural	specific.

	 Proiectul	Asociației	Centro,	desfășurat	 în	

perioada	4	aprilie	–	4	noiembrie	2016,	produce	

documentația	unor	 elemente	de	peisaj	 cultural	

local	(crucile)	prin	materialul	rezultat	din	studiul	

de	 teren	 a	 trei	 zone	 geografice	 cu	 specificități	

diferite,	prin	cercetarea	integrată	a	acestora	de	

diferiți	 experți	 în	 domenii	 conexe:	 etnologie,	

urbanism,	istoria	artei,	conservare-restaurare.	



	 Întregul	 demers	 al	 proiectului	 a	 avut	 în	

vedere	organizarea	unei	expoziții	documentare	

care 	 să 	 reunească 	 in formaț ie 	 v izuală ,	

documentație	cu	referire	la	elementele	de	peisaj	

și	spațiu	construit,	informație	cu	privire	la	rolul	

elementelor	de	patrimoniu	identificate,	la	starea	

de	 conservare	 și	 la	modalitatea	 de	 realizare	 a	

acestora,	atât	din	punct	de	vedere	tehnic,	cât	și	

artistic.

	 Imaginile	 expuse	 reprezintă	 o	 parte	 din	

fotografiile	rezultate	în	urma	celor	trei	campanii	

de	teren,	efectuate	în	perioada	mai	-	august	2016,	

în	 localități	 din	 județele	 Buzău,	 Prahova,	

Dâmbovița,	 Argeș,	 Vâlcea	 și	 Gorj.	 În	 cadrul	

deplasărilor	 s-au	 întreprins	 cercetări	 pentru	

documentarea	monumentelor	atât	din	punct	de	

vedere	grafic	(relevee)	și	fotografic	(imagini),	cât	

și	din	punct	de	vedere	al	informațiilor	adiacente.	

Fotografiile	pun	în	valoare	detaliile	artistice	ale	

monumentelor	 și	 legătura	 intrinsecă	 dintre	

semnificația	 crucii	 și	 spațiul	 înconjurător.	

Imaginile	 document	 reflectă	 aspecte	 legate	 de	

materialul	 de	 construcție, 	 dimensiunile,	

orientarea,	gradul	de	deteriorare	a	materialului	

și	 a	 inscripției.	 Traseele	 specialiștilor	 acestui	

proiect	 s-au	 intersectat	 uneori	 cu	 cele	 ale	

renumiților	 fotografi	 și	 fini	 observatori	 ai	

secolului	trecut,	precum	Willy	Pragher	și	Tache	

Papahagi.

	 Echipa	 de	 proiect:	 Monica	 Bercovici-

Ratoiu	 (coordonator),	 Laura	 Toader,	 Mihaela	

Hărmănescu,	 Cătălin	 Alexa,	 Luiza	 Zamora,	

Lucian	Ratoiu,	Cosmin	Iancu	(voluntar),	Andreea	

Simion.

Organizator:	Asociația	Centro

Finanțator:	Uniunea	Arhitecților	din	România

Parteneri:	 Facultatea	 de	 Urbanism	 a	 UAUIM,	

Asociația	37

Partener	media:	Igloo

	 Pentru	 a	 vedea	 toate	 panourile	
expoziției	puteți	descărca	imaginile	 .AICI

https://we.tl/jzC2ZinfqJ


INFO 2
de	prof.arh.	Anca	Sandu	TOMASZEWSKI

EXPOZIȚIE	-	MILITZA	SION

	 	Vernisajul	expoziției	de	pictură	
a	arhitectei	Milița	Sion,	la	Galeria	

Romana,				1	noiembrie	2016

	 Multă	lume,	neașteptat	de	multă	lume	
la	evenimentul	monden	din	acea	seară	rece	
de	 marți.	 Lume	 recompensată	 ı̂nsă	 și	 de	
această	 dată	 de	 către	 Milița	 Sion	 cea	
neobosită,	 care	 la	 câțiva	 ani	 odată	 ne	
polarizează	 la	 câte	 o	 expoziție,	 de	 la	 care	
plecăm	plini	de	impresii.	De	această	dată,	ne-
a	interesat	cu	pictura	ei	 și	a	animat	Galeria	
Romana	 cu	 invitații	 ei,	 bucuroși	 să	 se	
regăsească	ın̂tr-o	ambianță	caldă	și	stilată	ca	
odinioară.	Spun	odinioară,	pentru	că	media	
de	vârstă	a	celor	prezenți	sărea	probabil	de	
60,	 ceea	 ce	 eleva	 ın̂	 plus	 aerul	 de	 boemă	
sofisticată	pe	care	ın̂săși	pictura	ıl̂	lansa.

tehnoredactare:	Ana	DONȚU
foto:	arh.	Mircea	ȚIBULEAC



	 	 	Istoria	e	plină	de	amatori	care	au	dus	

lumea	 ı̂nainte. 	 Pictorii 	 care	 au	 făcut	

arhitectură	și	arhitecții	care	au	făcut	pictură	

s-au	 jucat	 de	 când	 e	 lumea	 de-a	 uite	

dimensiunea	 nu	 e	 dimensiunea	 a	 treia,	

simțindu-se	 la	 fel	 de	 confortabil	 ın̂	 ambele	

ipostaze.	Mai	demult,	cele	două	specializări	

făceau	parte	uneori	din	aceeași	meserie,	 ın̂	

vremurile	 noastre	 ı̂nsă,	 doar	 una	 dintre	

vocații	 ı̂și	 permite	 să	 se	 profesionalizeze.	

Cealaltă	 e	 nevoită	 să–și	 asume	 rolul	 nobil	

dezinteresat	 de	pasiune	privată	 -	 de	obicei	

pictura,	 pentru	 că	 e	 mai	 potrivită	 stărilor	

subiective.	Probabil	că	Milița	Sion	a	avut	și	ea	

de	 ın̂fruntat,	 cândva,	 dramaticul	 embarras	

du	 choix 	 ș i 	 a 	 a les 	 pentru	 existen ț ă	

arhitectura.	 Irepresibila	 "voință	 de	 artă"	

(istoricul,	 schopenhauerian-rieglianul	

Kunstwollen)	 și-a	 ostoit-o	 ı̂n	 atelierul	

propriu,	 pe	 lacul	 personal	 sau	 aiurea,	

pictând.	Un	astfel	de	destin	are	azi	caracter	

istoric,	pentru	că	Milița	face	parte	din	ultima	

generație	 de	 aur	 a	 profesiunii	 de	 arhitect,	

când	și	gloria	școlii	noastre	de	arhitectură	o	

făceau	 talentații	 și	 cultivații.	 Unii	 speră	 să	

mai	revină	astfel	de	vremuri.	Eu	nu.



	 I�ntr-un	 puseu	 rebel	 de	 psihanaliză	

p opu l a r ă 	 pu tem 	 de te c t a 	 o 	 n evo i e	

compensatorie	 ı̂n	 pasiunea	 pentru	 artă	 a	

acelor	 arhitecți	 ca	 Milița	 Sion,	 formați	 la	

școală	și	antrenați	la	birou	ca	funcționaliști	

ho t ă r â ț i . 	 I� n 	 s ch imbu l 	 d imens iun i i	

geometrice	 lipsă,	 dar	 mai	 ales	 de	 dorul	

dimensiunii	 individualist	 emoționale,	

in terz ise 	 de 	 re țe taru l 	 arh i tec tura l	

modernist,	ei	pun	ın̂	arta	lor	din	timpul	liber	

un	plus	de	semnificație	și	expresivitate.	Ceea	

ce	 ni-i	 mai	 apropie	 este	 și	 comunicarea	

f i r e a s c ă , 	 d e t e n s i o n a t ă , 	 a n t i -

concepționalizată	 radical,	 pentru	 că	 ei	 nu	

aspiră , 	 ca 	 p ictor i i 	 profes ioni ș t i , 	 la	

originalitatea	 care	 să	 le	 creeze	 un	 loc	 de	

avangardiști	ın̂	istorie.	Ei	doar	ıș̂i	consumă,	

sincer	și	generos,	un	plus	de	creativitate,	ın̂	

folosul	 lor	 și	al	nostru,	cei	care	frecventăm	

arta	tot	ca	hobby	și	nu	ca	challenge.	Un	folos	

și	pentru	arta	care,	ın̂	fundul	sufletului	ei,	ıș̂i	

dorește	patetic	să	socializeze.



	 Pictura	 Miliței	 Sion	 ı̂mi	 inspiră	 mie	

(care	nu	mă	pricep	și	de	aceea	am	curajul	s-o	

spun)	 o	 formă	 de	 expresionism,	 dar	 unul	

neangajat	și	senin,	chiar	și	atunci	când	cerul	

e	 amenințat	 de	 furtună	 și	 fizionomia	

prietenilor	 suferă	 de	 accente	 fauviste.	 Cât	

privește	jocul	de-a	dimensiunile,	el	se	joacă	

și	 ı̂n	 ı̂nsăși	 bidimensionalitatea	 fizică	 a	

tabloului,	ın̂	felul	ın̂	care	pictorița	ıî	dă	sau	nu	

perspectivă,	 geometrică	 și/sau	 semantică.	

Dar	cei	care	au	luat	cuvântul	la	eveniment	și	

pesemne	 că	 se	 pricep	 au	 fost	 prudenți	 cu	

clasificările.	 I�n	 schimb	 au	 fost	 generoși	 cu	

calificative	de	admirație,	pe	bună	dreptate.	

Ei	au	găsit	ın̂să	cuvinte	alese	pentru	ceea	ce	

simțeam	noi	toți:	vitalitatea	și	prospețimea,	

vibrația	 energetică	 din	 formele	 și	 culorile	

expuse.	Cu	toții	ne-am	simțit	contaminați	de	

trăire	stenică.	

	 I� ntr-adevăr, 	 ı̂n	 drum	 spre	 casă ,	

nostalgia	 după	 zăpezile	 d'antan	 ne-a	 fost	

biruită	de	un	soi	de	optimism,	 care	n-avea	

altă	justificare	decât	preaplinul	senzorial,	pe	

care	 ni-l	 indusese	 pictura	 arhitectei	 Milița	

Sion.



INFO 3 ALEGria

	 ine	 este	 Cristina	 ȚURLEA?	 Aceasta	C
este	ın̂trebarea	care-i	frământă	pe	toți	cei	care	ıî	

văd	lucrările	pentru	prima	dată.	Chiar	și	Olimpia	

TUDORAN-CIUNGAN,	 renumit	 critic	 de	 artă	

sibian,	și-a	pus	această	ın̂trebare	când	Cristina	a	

descins	acum	doi	ani	la	noi	ın̂	Sibiu,	pentru	prima	

dată	cu	o	expoziție	ın̂	afara	Bucureștiului.	Istoria	

s-a	repetat	și	ın̂	seara	zilei	de	16	noiembrie	când	

Centrul	 de	 Cultură	 Arhitecturală	 din	

Calderon	 a	 fost	 animat,	 fără	 să	 exagerez,	

parcă	mai	mult	decât	 am	 apucat	 eu	 să	 văd	

până	 acum	 la	 un	 vernisaj	 găzduit	 de	 acest	

spațiu	cultural.

	 Apariția	 Cristinei	 ı̂n	 calitate	 de	 artist	

plastic	cu	lucrări	pe	simeze	este	de	dată	relativ	

recentă.	Constatarea	mea	se	bazează	pe	citirea	

listei	 expozițiilor	 pe	 care	 le-a	 vernisat	 până	 la	

ALEGria.	

EXPOZIȚIEde		arh.	Mircea		ȚIBULEAC,	foto&video	M.Ț.
t e h n o r e d a c t a r e : 	 A n a 	 D O N Ț U



	 	 	Prima	expoziție	a	avut	loc	ın̂	2010	ın̂	Sala	

Octav	 Doicescu,	 care	 aparținea	 UAR,	 ın̂	 Calea	

Victoriei	 pe	 vremea	 când	 Uniunea	 nu	 deținea	

decât	 acel	 spațiu	 cu	 destinație	 culturală.	 De	

atunci	 și	 până	 acum,	mai	 remarc	 faptul	 că	 din	

cele	 11	 expoziții,	 șase	 personale	 și	 cinci	

colective,	aceasta	este	a	cincea	care	este	găzduită	

de	 UAR.	 I�ndrăznesc	 să	 cred	 că	 atmosfera	

familiară	 nu	 este	 ın̂tmplătoare,	 aici	 Cristina	 se	

simte	ın̂	largul	ei	și	ca	arhitect	și	ca	artist	plastic.	

Este	degajată,	plină	de	optimism	și	de	bucurie,	

ın̂cărcată	de	energia	pozitivă	pe	care	i-o	transmit	

ı̂mbrățișările	 calde	 ale	 prietenilor	 si	 ale	

admiratorilor	 care	 se	 adună	 unul	 câte	 unul	 cu	

brațele	pline	de	flori.	Abundența	de	flori	nu	este	

ı̂ntâmplătoare,	 ea	 se	 armonizează	 perfect	 cu	

tablourile	 care	 ne	 ın̂conjoară	 și	 ım̂preună	 dau	

tonul	ın̂tâlnirii.



	 	 	După	„înSemne	în	Culoare”	(2011)	 și	

„înCHIPuiri”	(2015)	urmează	această	expoziție	

„ALEGria”,	adică	BUCURIE.	I�n	continuare	ıî	voi	

cita	 pe	 cei	 care	 au	 ın̂cercat	 ın̂	 cuvinte	 să	 facă	

referire	la	evenimentul	la	care	eram	părtași.	

	 I�nceputul	l-a	făcut	soțul	Cristinei,	Stelian	

ȚURLEA,	 jurnalist	 și	 scriitor,	 ı̂ncercând	 să	

explice	expoziția	cu	aspecte	petrecute	ın̂	culise,	

adică	„a	dat	din	casă”,	cum	se	spune	mai	nou	ın̂	

limbajul	folosit	după	evenimentele	din	90.

	 De	pildă	am	aflat	că	este	singurulın̂ 	măsură	

să	ne	spună	cum	a	făcut	tablourile	din	expoziție,	

care	ın̂	marea	lor	majoritate	sunt	recente,	special	

pictate	pentru	expoziția	ALEGria:

	 „Multe	luni,	săptămâni	și	luni	la	rând	nu	s-a	

apropiat	de	șevalet,	ocupată	cu	treburile	zilnice.	

În	sinea	mea	sunt	convins	că	toate	aceste	tablouri	

le	gândea	în	această	perioadă.	

	 	Brusc	au	urmat	săptămni	și	luni	în	

care	aproape	nu	s-a	desprins	de	șevalet	și	

am	avut	privilegiul	să	fiu	lăsat,	să	nu	mă		

ușuiască,	 să	 fiu	 lăsat	 să	 mă	 uit	 cum	

p i c tează . 	 P i c tează 	 cu 	 o 	 bucur i e	

extraordinară!	 Chiar	 și	 în	 cele	 câteva	

tablouri	pe	care	le-ați	observat	sau	le	veți	

observa,	 în	 care	 încearcă	 tot	 felul	 de	

tehnici	noi,	pictează	cu	bucurie.	Încearcă	

să	 surprindă	 lumina, 	 încearcă	 să	

transmită	un	preaplin	și	să	ne	convingă	că	

aceasta	 este	 singura	 cale	 în	 viață	 prin	

care	vei	reuși,	dacă	vrei	să	treci	de	ceva.



	 	Pictura	ei	mă	face	întotdeauna	să	

cred	că	este	bine;	 ...	nu	că	e	bine,	ci	este	

obligatoriu	 să	 fiu	 optimist;	 ...	 că	 este	

obligatoriu	să	treci	peste	orice,	...	orice!

	 Nu	vreau	să	vorbesc	despre	pictură	

în	 sine,	nu	mă	pricep,	 sunt	oameni	mult	

mai	calificați	ca	mine	să	o	facă.	Expoziția	

asta	 pemine	 m-a	 bucurat	 și	 sper	 să	 se	

întâmple	așa	și	dumneavoastră!”

	 I�n	continuare,	după	ce	am	aflat	că	

la	 finalul	 vernisajului	 vom	 primi	 o	

surpriză,	 a	 preluat	 ștafeta	 cuvântărilor	

doamna	Ruxandra	GAROFEANU,	critic	

de	 artă,	 realizator	 de	 emisiuni	 TV,	

curator	 de	 expoziții	 și	 director	 al	 celei	

mai	importante	galerii	de	artă,	Artmark.

	 Discursul	 ei	 ın̂cepe	 cu	 o	 remarcă	

care	 ne-a	 bucurat	mai	 ales	 pe	 cei	 care	

suntem	 ı̂ntr-un	 fel	 sau	 altul	 legați	 de	

spațiul	 din	 Calderon.	 Este	 remarcat	

firescul	faptului	că	ın̂	casa	arhitecților	și	

nu	unul	oricare,	ci	unul	familiar,	ın̂	care	

tablourile	 sunt	 expuse	 firesc	 ca	 ın̂tr-o	

casă	 obișnuită,	 ca	 ın̂tr-un	 cămin	 intim	

plin	de	căldură.

	 La	 această	 remarcă	 nu	 pot	 să	 nu	

adaug	 că	 ın̂	 acest	 caz,	 ın̂	 mod	 special,	

atmosfera	 care	 ne	 ı̂nconjura	 ı̂n	 acel	

moment	era	clar	influențată	de	căldura	și	

optimismul	 degajat	 de	 tablouriledin	

expoziție	 și	 nu	 ı̂n	 ultimul	 rând	 de	

prezența	Cristinei.	Dovada	faptului	că	nu	

exagerez	sunt	imaginile	cu	care	ilustrez	

articolul	și	care,	bănuiesc,	sunt	mult	mai	

grăitoare	 decât	 ce	 am	 așternut	 eu	 pe	

hârtie,	dominat	de	reținerea	pe	care	o	am	

ca	 diletant	 ın̂	 ale	 scrisului.	Din	 această	

cauză,	ın̂	repetate	rânduri	am	precizat	că	

vreau	ca	articolele	pe	care	le	semnez	să	

fie	percepute	ın̂	primul	rând	ca	fiind	foto-

reportaje	și	mult	mai	puțin	ca	reportaje.	



	 	 Revenind	 la	 discursul	 doamnei	
Garofeanu,	vreau	să	reproduc	următorul	
pasaj:	„Fiecare	lucrare	este	un	interior	al	
Cristinei 	 ȚURLEA.	 Nu	 are	 infinite	
interioare,	nu	este	chiar	un	castel	cu	300	
de	camere,	dar	eu	am	simțit	 	trecerile	ei	
chiar	când	era	vorba	de	inovații	tehnice...	
La	 ea	 simt	 așa	 două	 trei	 etape,	 deși	
lucrările	sunt	foarte	recente,	majoritatea	
sunt	 din	 anul	 2016.	 Este	 ultima	 ei	
experiență	 pe	 care	 a	 vrut	 să	 ne	 o	
comunice”

	 I� n 	 ı̂ncheiere	 ne	 comunică 	 o	
concluzie	 și	 o	 invitație:	 „Un	 artist	 nu	
poate	fi	îndrumat,	un	artist	trebuie	lăsat	
să	meargă	cum	simte	el	și	nu	trebuie	să	
facem	decât	să-l	urmăm	pedrumul	lui,	să-l	
receptăm	cum	trebuie,	să-l	prețuim	și	să-i	
spunem:	te	așteptăm	la	anul	cu	produsele,	
cu	roadele	muncii	tale.”

	 A	 urmat	 alt	 vorbitor	 ın̂	 persoana	
doamnei	 Luminița	 Adriana	 BATALI,	
care	 din	 primele	 cuvinte	 a	 produs	 	 o	
„gafă”,	 deconspirând	 un	 secret,	 adică	
surpriza	 pe	 care	 urma	 să	 o	 primim	 la	
finalul	vernisajului.	

	 Dacă	tot	am	ajuns	aici	cu	relatarea	
fac	opauză	ca	săvă	invit	și	voi	cititorilor	
să	admirați	calendarul	2017	ilustrat	cu	
lucrările	 Cristinei,	 care	 fac	 parte	 din	
expoziția	ALEGria.	Tablourile	reproduse	
ın̂	el	sunt	ın̂soțite	de	versurile	poetei	Ana	
BLANDIANA.	De	exemplu	„gerar”,	adică	
luna	 ianuarie,	 este	 ilustrat	 cu	 tabloul	
drum	spre	casă	și	versurile:

	 „Mi-ar	place	să	mă	joc	păstor	de	fulgi,

	 Să	am	în	grijă	turme	mari	de-omăt,

	 Pe	care	să	le	port	prin	ceruri	lungi

	 Și	să	le-aduc	cu	gijă	îndărăt.”

	 Dacă	tot	am	deconspirat	surpriza,	
calendarul	 care	 ține	 loc	 de	 catalog	 al	
expoziției	 vă	 invit	 să-l	 „răsfoiți”,	 dând	
click	AICI.

https://we.tl/NdgTjeVnTH


	 	 Revenind	 la	 verbele	 rostite	 de	

doamna	 BATALI,	 am	 reținut	 despre	

tablourile	expuse	că	ar	fi:	„imagini	care	

sunt	 o	 invitație	 la	 explorarea	 unei	 lumi	

interioare,	 senine,	 grațioase,	 imagini	

printre	care	numeroase	peisaje,	care	sunt	

de	 fapt	și	o	 invitație	 la	a	călători	poetic	

prinlume	împreună	cu	artistul....

	 Trecând	acum	la	lucrările	propriu-

zise,	 remarcăm	 o	 paletă	 predominant	

caldă,	 în	 mod	 misterios	 și	 albastrurile	

radiază	 plăcut,	 bucuros	 și	 senin	 prin	

instinctiva	 așezare	 a	 vecinătăților	

cromatice,	 forma	 deschisă,	 iar	 lucrări	

precum	 „Câmpul	 de	 maci”	 remarcăm	 o	

exacerbare	 a	 formei,	 care	 o	 apropie	 de	

pictoriță,	 cum	 am	 mai	 spus	 altădată	

despre	ȚUCULESCU.	De	altfel	„Câmpul	de	

maci”	 denumit	 de	 artistă	 „Puterea	

macilor”,	 este	 în	 opinia	mea	 una	 dintre	

lucrările	 cele	 mai	 apropiate	 de	 estetica	

acestui	corifeu	al	picturii	romnești.	Însă	la	

cristina	ȚURLEA,	nici	culoarea,	nici	forma	

nu	 ating	 acel	 parozism	 cvazi	 tragic	 al	

maestrului,	 ci	 intensitatea	 lor	 este	 una	

mai	calmă,	mai	potolită	de	grația,	căldura	

șifeminitatea	 proprie	 temperamentului	

artistei.”

	 La	 finalul	 discursului,	 doamna	

BATALI		a	mai	făcut	o	referire	la	alte	două	

t a b l o u r i , 	 d e s c r i i n d 	 ı̂ n 	 c uv i n t e	

meșteșugite	ce	a	simțit	când	le-a	privit.

	 Domnul	ȚURLEA,	care	a	jucat	rolul	

moderatorului,	 a	 omis	 să	 dea	 cuvântul	

gazdei,	 care	 cu	 simțul	 umorului,	 a	

transformat	 momentul 	 ı̂ntr-unul	

am u z a n t , 	 d e s c r e ț i n d 	 f r u n ț i l e	

auditoriului 	 ı̂ncordate, 	 urmare	 a	

discursului	 academic	 care	 tocmai	 se	

terminase.



	 	 Doamna	 Președinte	 Ileana	
TUREANU,	 profitând	 de	 faptul	 că	 a	
reușit	 să	 readucă	 buna	 dispoziție	
tuturor,	 a	 făcut	 un	 gest	 deosebit	 de	
frumos, 	 dorind	 să 	 ı̂mpărtă șească	
plăcerea	de	a	fi	gazdă	cu	doamna	Viorica	
CUREA,	 expreședinte	 UAR,	 pe	 care	 o	
declară	autoarea	morală	„vinovată”	de	a	
fi	 avut	 această	 inițiativă	 excelentă	de	a	
anima	 sediul	 UAR	 cu	 seri	 de	 artă,	 de	
cultură	 pură,	 ın̂	 care	 nu	 de	 puține	 ori	
artele	 și-au	 dat	 mâna,	 simțindu-se	 ca	
a c a s ă 	 ı̂ n 	 C e n t r u l 	 d e 	 C u l t u r ă	
Arhitecturală . 	 Afirmația	 doamnei	
președinte	 avea	 o	 dovadă	 vie	 prin	
prezența	din	acea	seară,	pentru	a	patra	
oară	 ın̂	 spațiul	 din	 Calderon,	 a	 soților	
ȚURLEA.

	 Doamna	Viorica	CUREA	a	făcut	o	
precizare	 importantă,	 mărturisind	 cu	
modestie,	 că	 nu	 este	 greu	 să	 ın̂cepi	 un	
asemenea	 demers 	 de	 conf luen țe	
culturale,	ci	va	fimult	mai	greu	ca	el	să	fie	
menținut	ın̂	continuare.

	 Mie	personal,	care	sunt	prezent	la	
majoritatea	 	evenimentelor,	cunoscând,	
acuma	 la 	 6 	 luni 	 de 	 la 	 preluarea	
manda tu lu i , 	 c a l i t ă ț i l e 	 doamne i	
președinte	 TUREANU,	 nu	 mi	 se	 pare	
deloc	 greu	 să	 păstrăm	 vie	 această	
tradiție	și	cu	siguranță	ea	va	fi	ım̂bogățită	
ș i 	 cu 	 alte 	 idei 	 care 	 s ă 	 mărească	
vizibilitatea	 și	 utilitatea	 UAR	 ın̂	 rândul	
membrilor	săi	și	a	societății	civile.	

	 Dovadă	 este	 chiar	 sublinierea	
doamnei	TUREANU	care	remarca	faptul	
că	ın̂tr-o	jumătate	de	lună	s-au	petrecut	
deja	două	evenimente	importante,	acela	
la	 care	 eram	 prezenți	 și	 expoziția	
doamnei	arhitect	Militza	SION,	deschisă	
la	Galeria	Romană,	pe	care	ați	putut-o	să	
o	 parcurgeți	 cu	 ajutorul	 articolului	
precedent.	 Nu	 ın̂tâmplător	 am	 alăturat	
aceste 	 două 	 ar t ico le 	 ı̂ n 	 ordinea	
cronologică	 a	 desfășurării	 lor,	 tocmai	
pentru	 a	 prezenta	 marea	 dilemă,	
remarcată	 și 	 amintită 	 de	 mine	 la	
ın̂ceputul	articolului:	arhitect	sau	pictor	
-	pictor	sau	arhitect.	



	 	 Despre	 această	 dilemă	 	 aflăm	
chiar	 din	 cuvântarea	 d-nei	 președinte	
TUREANU	care	a	declarat:	„Voiam	să	vă	
spun	 cămai	 am	 o	 bucurie	 că	 în	 două	
săptămni	de	la	începutul	lunii	este	a	doua	
expoziție	 de	 dilema,	 arhitectă	 sau	
pictoriță.	 Luna	 a	 început	 cu	 vernisajul	
Militzei	SION,	de	care		a	pomenit	doamna	
GAROFEANU,	 	 și 	 eu	 cred	 căeste	 o	
alăturare	care	 te	 stimulează	(adresndu-
se	Cristinei)	și	te	onorează	cu	întrebarea:	
e	 mai	 mult	 pictoriță	 sau	 mai	 mult	
arhitectă?”	Se	pare	că	în	prima	parte	(a	
vieții	profesionale)	ești	mai	mult	arhitect	
și	 la	 maturitate,	 începi	 	 să	 descoperi	
libertatea	 creației,	 așa	 cum	 spunea	
Militza.	 Despre	 	 cum	 s-a	 vorbit	 despre	
pictorița	Cristina	ȚURLEA,	ceea	ce	pentru	
noi	e	puțin	frustrant.	Faptul	că	s-a	vorbit	
deja	 despre	 tine	 ca	 pictorița	 Cristina	
ȚURLEA,	este	poate	un	răspuns	al	zilei	de	
astăzi,	ești	binevenităla	noi,	ne	bucurăm	
că	 ați	 venit	 atât	 de	 numeroși	 și	 distinși	
musafiri	 și	 ...	 bucurați-vă	 de	 expoziția	
această!”

	 Acest 	 lucru 	 s -a 	 ș i 	 ı̂ n tmplat	
deoarece	 oaspeții	 Cristinei	 și	 musafirii	
noștri,	 veniți	 ı̂n	 casa	 noastră	 din	 str.	
J.L.Calderon	48,	au	gustat	produsele	de	
patiserie	 și	 vinul	bun	pus	 la	dispoziție,	
continuându-și	 discuțiile	 și	 schimbând	
impresii	ım̂preună	cu	Cristina	și	Stelian	
despre	 expoziție	 și	 despre	 planurile	
pictoriței-arhitect	 sau	 arhitectei-
pictoriță.

	 Dilema	 a	 rămas	 în	 mintea	
tuturor!	

	 Mărturisesc	că	nici	mie	nu	ım̂i	este	
clar	 deocamdată	 care	 este	 răspunsul,	
pentru	că,	fapt	mai	rar	ın̂tâlnit,	autoarea	
expozi ț ie i 	 nu	 a 	 cuvântat 	 cum	 se	
obișnuiește	 la	un	vernisaj,	mi-a	venit	o	
idee.	Ce	ar	fi	să-i	iau	un	interviu?	Zis	 și	
făcut!

M.Ț.:	 Dragă	Cristina	Țurlea,	 încă	o	 expoziție	de	pictură	deschisă	 în	același	primitor	Centru	de	

Cultură	Arhitecturală.	De	ce	ALEGria?	Ce	înseamnă	ea?

-	 Da,	 mă	 bucur	 și	 sunt	 onorată	 de	 faptul	 că	 sunt	 primită	 cu	 atâta	 caldură	 la	 Centrul	 de	 Cultură	

Arhitecturală,	ale	cărui	spații	sunt	o	încântare	pentru	oricine	îi	trece	pragul.	Am	ales	acest	titlu	«ALEGria»,	

care	înseamnă	bucurie,	subliniind	cu	majuscule	cuvântul	«aleg»,	ce	este	inclus.	Este	un	joc	de	înțelesuri.	



	 	M.Ț.:	 Îți	plac	jocurile	de	cuvinte?	Așa	s-ar	spune	după	titlurile	expozițiilor	tale...

-	 Da,	l-am	practicat	și	la	unele	din	precedentele	expoziții.	De	exemplu	la	Culori	și	Culoare(2010)	în	sensul	

de	 singularul	 culorii,	 dar	 și	 culoar	 de	 trecere	 spre	 o	 altă	 dimensiune	 sau	 înCHIPuiri(2015)	 la	 expoziția	

dedicată	portretelor	și	peisajelor	fantastice,	sufletești	aș	zice	mai	degrabă,	sau	înSEMNE	în	culoare(2011),	în	

sensul	că	fiecare	tablou,	imagine,	este	un	însemn	în	sine,	dar	și	că	semne	găsim	la	tot	pasul	în	orice	loc,	de	la	

apariția	surprinzătoare	a	unei	culori	în	contrast	sau	a	unui	accent	surprinzător.	De	data	aceasta	vreau	să	

sugerez	faptul	că	pictura	este	în	același	timp	bucurie	prin	ea	însăși,	dar	și	o	alegere	personală:	alegerea	de	a	

mă	exprima	astfel,	alegerea	de	a	căuta	bucuria	în	tot.	Bucuria	culorilor	pure,	a	alăturărilor	surprinzătoare,	a	

jocului	texturilor	și	varietatea	vibrațiilor.

	 M.Ț.:	 Ce	aduce	nou	expoziția	din	acest	an?

-	 Tablourile,	ca	de	obicei,	sunt	pline	de	culoare	și	au	ca	numitor	comun	această	posibilitate	de	dublă	

citire	alături	de	posibilitatea	grupării	a	câte	două-trei	lucrări	într-o	familie	foarte	strânsă,	în	dialog	continuu,	

care	se	exprimă	și	completează	reciproc.	Bucuria	rareori	o	trăim	în	izolare,	comunicarea	cu	alte	ființe	sau	cu	

natura	face	ca	bucuria	să	crească	exponențial.	 	Dubla	citire	se	face	o	dată,	ca	imagine	ce	poate	sugera	un	

peisaj,	 o	 compoziție	de	natură	 statică,	 flori,	 iar	o	a	doua	citire	 este	prin	prisma	 jocului,	 a	bucuriei	 ce	 se	

descifrează	 prin	 lucrurile	 surprinzătoare	 precum	 accentele	 de	 aur	 sau	 argint	 lichid,	 elemente	 și	 texturi	

incluse.	Cum	spuneam,	bucuria	realizării	lor	este	și	ea	un	numitor	comun	pe	care,	din	fericire,	l-am	regăsit	și	în	

ochii	și	sufletele	privitorilor,	care	mi-au	împărtășit	senzații	și	trăiri	minunate.

	 M.Ț.:	 De	ce	pictezi?

-	 Poate	ultima	idee	la	întrebarea	de	mai	sus	este	o	explicație	potrivită.	Mă	regăsesc	jucându-mă	liber	cu	

culorile	pe	pânză,	pe	obiecte.	Dialoghez	cu	culorile	într-un	mod	foarte	intim	și	ele-mi	răspund	prin	imagini	ce	

se	creează	sub	ochii	mei.	Trăiesc	ca	pe	o	încântare	experimentarea	unor	tehnici	de	expresie	plastică	foarte	

diferite,	 de	 la	 creion,	 cărbune	 și	 tuș	 la	 acuarele,	 acrilic	 și	 ulei.	 E	 un	 fel	 de	 apropiere	 delicată	de	 sufletul	

lucrurilor,	locurilor,	peisajelor,	florilor,	cerului,	a	tot	ce	apare	pe	pânzele	mele.	Îmi	oferă	o	înțelegere	plină	de	

armonie	a	realității.	Se	și	spune	că	nu	înțelegem	un	lucru	decât	atunci	când	îl	reproducem,	îl	recreem,	fie	și	cu	

creionul	pe	hârtie,	cum	nu	putem	înțelege	cu	adevărat	o	trăire	decât	atunci	când	sufletul	a	experimentat-o.

	 M.Ț.:	 Care	crezi	că	e	legătura	dintre	profesia	de	arhitect	și	pictură?	Dar	în	cazul	tău?

-	 Legătura	cred	că	este	tot	fascinația	creării	unui	univers	personalizat,	plin	de	semnificație	și	armonie.	

Sau,	poate,	mergând	mai	departe,	fascinația	de	a	ne	descoperi	capacitatea	de	a	crea,	de	a	fi	creatori.	Poate	fi	în	

plan	sau	tridimensional.	Poate	fi	un	spațiu	accesibil	privirii,	minții	și	sufletului,	în	cazul	picturii,	dar	și	întregii	

ființe	în	cazul	arhitecturii.	Sunt	arte	înfrățite.	Au	aceleași	principii	și	norme	de	realizare,	se	supun	acelorași	

valori	estetice	–	dominantă,	contrast,	axe	și	centre	de	organizare,	ritm,	proporție,	scară.	Dezvoltă	fiecare,	se	

exprimă	fiecare,	printr-un	vast	repertoriu	de	efecte	ale	materialelor,	texturilor,	culorilor	și	ale	tehnicilor	de	

realizare.	La	mine	 este	 o	 continuă	 pendulare	 într-un	 același	 spațiu	 familiar	 al	 picturii	 și	 arhitecturii,	 o	

completare	reciprocă,	ca	o	inspirație	și	o	expirație.	Care-i	mai	importantă?

	 MȚ:	Mulțumesc	și,	dacă	ești	de	acord,	aș	lăsa	la	această	ın̂trebare	să	răspundă	cititorii	articolului	

după	ce	ți-au	vizionat	tablourile.



INFO 4
Arhitectul	George	Damian,	
o	 recuperare	 necesară

	 e r i o ada 	 i n t e rbe l i c ă 	 e s t e	P
cunoscută	cu	cea	mai	mare	varietate	

de	 orientări	 și	 căutări	 stilistice	 ı̂n	

spațiul	 arhitectural	 românesc.	

Arhitecții	 au	 practicat,	 deseori,	

arhitecturi	 diferite.	 I�n	 România	

anilor	 '20-'30	 influența	 culturii	

americane	(mai	ales	asupra	maselor	

și	mai	puțin	asupra	intelectualității)	

era 	 la 	 apogeu, 	 f i ind	 puternic	

susținută	 de	 presa	 de	 tip	 tabloid	

(Realitatea	 Ilustrată , 	 România	

Ilustrată	 etc)	 și	 cinematograf.	 O	

influență	a	arhitecturii	hispanice	 ın̂	

acea	perioada	 era	 greu	de	 acceptat	

(având	 ı̂n	 vedere	 și	 situația	 din	

perioada	razboiului	civil),	rămânând	

mai	degrabă	idea	acceptării	filierei	americane	ın̂	stilul	aplicat,	lucru	greu	de	digerat	din	

punct	de	vedere	politic	imediat	după	6	septembrie	1940	și	până	la	momentul	revoluției.	O	

reanalizare	a	momentului	cultural	și	reconsiderarea	fenomenului	arhitectural	petrecut	pe	

taram	 american	 «MEDITERRANEAN	 REVIVAL»,	 “HISPANIC	 REVIVAL”	 din	 perioada	

ECLECTIC	ERA	de	inceput	de	secol	20,	precum	si	a	modului	de	intrpretare	particular	al	

acestui	 fenomen	pe	plan	 local,	 cu	acceptarea	sinceră	a	 surselor	de	 influență,	 fără	bagaj	

ideologic	și	politic	ar	fi	de	bun	augur.

EXPOZIȚIE
de	 	 arh.	 Sidonia	 TEODORESCU
tehnoredactare:	 Ana	 DONȚU
foto:		arh.	Sidonia	TEODORESCU	



	 	O	primă	ocazie	și	primă	tentativă	ın̂	acest	

sens	este	reprezentată	chiar	de	către	proiectul	

cul tural 	 „Arhitectul 	 George 	 Damian, 	 o	

recuperare	 necesară“,	 dacă	 ținem	 cont	 că,	 cel	

puțin	la	nivel	vizual,	ıl̂	putem	identifica	printre	

principalii	promotori	ai	acestui	stil	arhitectural	

ı̂n	 România,	 cu	 realizări	 extraordinar	 de	

interesante.

	 Arhitect	 cu	 o	 consistentă	 activitate	 ı̂n	

perioada	 anilor	 1930-1960,	 conform	 fișelor	

personale	 din	 fondul	 de	 dosare	 personale	 din	

arhiva	 UAR,	 George	 Damian	 a	 lucrat	 peste	 un	

sfert	de	secol	ın̂	cadrul	Primăriei	București	(fiind	

inclusiv,	pentru	o	perioadă,	director	al	direcției	

tehnice),	 dar	 și	 ı̂n	 particular.	 I�ntre	 lucrările	

reprezentative	 amintim:	 Imobil	 locuințe	

colective	 str.	 Brezoianu	 11	 (1932),	 Imobil	

locuințe	colective	str.	Dr.	Lister	1	(1933),	Imobil	

locuințe	colective	str.	Marin	Serghiescu	(1941),	

Imobil	 locuințe	 colective	 B-dul	 Coșbuc	 colț	 cu	

Dimitrov	 (1942),	 Imobil	 locuințe	 colective	 str.	

Spătarului	1	(1945),	Imobil	locuințe	colective	str.	

Dionisie	 Lupu	 74	 (1946),	 Imobil	 locuințe	

colective	 str.	Polonă	21	 (1946)	 și	multe,	multe	

altele.



	 I�n	urma	intrării	ın̂ 	posesie	la	finele	anului	

2015	a	unui	cufăr	cu	aproximativ	380	de	planșe	

originale	 realizate	 de	 Arh.	 George	 Damian,	 de	

către	arhitectul	Mădălin	Ghigeanu,	cu	sprijinul	

financiar	 al	 ARCUB,	 s-a	 reușit	 realizarea	 unei	

prime	 etape	 a	 unui	 demers	 recuperator	

extraordinar,	 ı̂n	 cadrul	 căruia	 381	 de	 planșe	

originale,	realizate	pe	diferite	tipuri	de	hârtie	și	

a f late 	 ı̂ n 	 d i fer i te 	 stadi i 	 de 	 degradare ,	

reprezentând	 aproximativ	 20	 de	 proiecte,	 au	

fost	recondiționate,	digitizate	și	documentate.

	 Proiectul	 „Arhitectul	 George	 Damian,	 o	

recuperare	 necesară“	 aduce	 astfel	 ı̂n	 centrul	

atenției	 lucrările	 și	 personalitatea	 lui	 George	

Damian,	care	evidențiează	calitatea	creativității	

sale,	mai	ales	ın̂	contextul	practicării	meseriei	de	

arhitect	ın̂	perioada	comunistă.

	 Vernisajul	 expoziției	 găzduită	 la	 Palatul	

Suțu	 de	 partenerul	 nostru	 ın̂	 proiect	 Muzeul	

Municipiului	București,	a	avut	 loc	 ın̂	data	de	1	

noiembrie	2016,	unde	au	putut	fi	vizionate	un	

număr	de	36	de	planșe	originale.	Expoziția	a	fost	

deschisă	ın̂	perioada	1	–	6	noiembrie	2016.

	 Proiect	 cultural	 finanțat	 ı̂n	 cadrul	

Programului	 cultural	 București	 -	 Orașul	 in-

vizibil.



d e 	 a r h . 	 O k s a n a 	 B O I K O
traducere	&	tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Vizita	arhitecților	din	Cernăuți	la	Suceava

	 	 n	cadrul	schimbului	de	experiență	 ın̂tre	I�
organizația	 locală	 a	 Uniunii	 Naționale	 a	

Arhitecților	din	Ukraina	și	filialele	UAR	și	OAR	

din	orașele	Suceava	și	Botoșani,	arhitecții	din	

Cernăuți	au	făcut		o	vizită	orașului	Suceava	ın̂	

data	 de	 29-30	 octombrie	 2016.	 Orașele	

Cernăuți,	 Suceava	 și	 Botoșani	 sunt	 centre	

regionale	 ale	 Bucovinei	 și	 sunt	 strâns	

conectate	de	o	istorie	comună.

	 I�ntâlnirea	 arhitecților	 a	 avut	 loc	 la	

Uzina	de	Apă,	sediul	Filialei	Nord	Est	a	OAR	și	

UAR,	 prin	 cooperarea	 președintelui	 Filialei	

Constantin	 GORCEA	 și	 Iaroslav	 BOIKO,	

Președintele	 Organizației	 Regionale	 din	

Cernauți	 a	 Uniunii	 Naționale	 a	 Arhitecților	

din	Ucraina.

	 I�n	cadrul	acestui	program	arhitecții	au	

avut	 ocazia	 de	 a	 vizita	 Cetatea	 de	 Scaun	

restaurată	și	Muzeul	Satului	Bucovinean	din	

Suceava.	 De	 asemenea	 au	 vizitat	 Biserica	

Sfântului	Gheorghe	a	mănăstirii	Sfântul	Ioan	

cel	Nou,	mănăstirea	Sucevița,	precum	și	una	

dintre	 cele	 mai	 vechi	 mănăstiri	 din	 sudul	

Bucovinei	-	Dragomirna.



	 I n teresant ă 	 a 	 fos t 	 ș i 	 v i z i t a rea	

administrației	orașului	Suceava.

	 De	remarcat	este	excursia	la	proaspătul	

renovat	Muzeu	de	 Istorie,	unde	oaspeții	din	

Ukraina	s-au	familiarizat	cu	istoria	și	tradițiile	

unice	din	regiune.	După	reconstrucție	muzeul	

a 	 c ă p ă t a t 	 u n 	 a l t 	 a s p e c t , 	 d a t o r i t ă	

aranjamentului	 arhitectural	 bine	 elaborat,	

elementelor	 de	 design	 și	 echipamentul	

original, 	 precum	 și 	 datorită 	 utilizării	

materialelor	moderne.

	 Ținem	 să	mulțumim	mult	 arhitecților	

din	orașul	Suceava	 și	Botoșani,	 ın̂	particular	

domnului	 Constantin	 GORCEA,	 pentru	

organizare,	 pentru	 programul	 interesant	 și	

plin,	 pentru	 primirea	 cordială.	 Mulțumiri	

speciale	 doamnei	 Eleonora	 MOLDOVAN,	

consulul	 general	 al	 României	 ı̂n	 Ukraina,	

pentru	 colaborarea	 ı̂n	 emiterea	 vizelor.	

Mulțumim	colectivului	de	arhitecți	cu	care	am	

petrecut	 aceste	 minunate	 zile	 ı̂nsorite	 de	

toamnă	ın̂	orașul	Suceava,	pentru	atmosfera	

amicală.



de	arh.	Dorin	BOILĂ

	 unt	la	vedere	și	la	liberă	cercetare,	în	Piața	Mare,	o	serie	de	S
panouri	prezentând	lucrări	de	intervenții	de	urgență	la	monumente	–	

majoritatea	în	zonele	rurale	din	Transilvania	sudică.	Este	vorba	despre	

extraordinara	inițiativă	a	asociației	„Monumentum”,	bazată	mai	mult	pe	

voluntariat,	numită	„Ambulanța	monumentelor”	și	care	este	un	fel	de	

Smurd	 al	 edificiilor	 anonime,	 ce	 stau	 să	 se	 prăbușească	 –	 nu	 sub	

greutatea	 valorii	 lor	 istorice,	 cât	 sub	 muntele	 de	 indiferență	 al	

autorităților,	proprietarilor	și	cetățenilor	locali	!!

	 Aici	 merită	 încă	 o	 dată	 reamintită	 istoria	 distrugerii	

programatice	a	zonei	rurale	românești,	după	1945,	de	către	comisarii	ocupației	rusești	și	cozile	lor	de	topor	

româno-maghiare:

-	 Eliminarea	 fizică	 a	 fruntașilor	 satelor,	 inclusiv	 a	 reprezentanților	 politici	 –	membrii	 P.N.Ț.	 –	 un	

adevărat	genocid,	încă	nepedepsit	!!

-	 Etatizarea	forțată	a	proprietății.

-	 Migrarea	forțată	la	oraș	a	tinerilor,	sub	masca	industrializării	și	„reconstrucției”.

-	 Propaganda	 nesfârșită,	 inclusiv	 ateismul	 forțat,	 plus	 modificarea	 radicală	 a	 sistemului	 de	

învățământ	!	Câți	își	mai	amintesc	faptul	că,	sub	comanda	comunistului	scelerat	Roller,	învățământul	pre-

universitar	a	trecut	de	la	/4	clase	primare	+	liceu	de	8	clase/	la	/4	primare+3	secundare+3	liceale/??	Ca	să	le	

poată	„absolvi”	și	leneșii	satelor,	care	ajunseseră	acum	în	fruntea	„politicii”...

	 Trebuie	atrasă	atenția	că,	în	tot	acest	val	distrugător,	foametea	și	răzmerițele	(ca	episoade	de	război	

civil)	 erau	 incluse	 în	program,	 cum	s-a	 și	 întâmplat	 –	 iată,	un	atac	 specific	 asiatic	 la	 ființa	biologică	a	

poporului	invadat	cu	tancurile	!!

	 După	1990	am	văzut	cu	toții	ce	mult	le-a	păsat	celor	„aleși	democratic”	de	zona	rurală	a	României,	de	

oamenii	de	la	sate,	de	agricultură	și	zootehnie,	de	fondul	locativ	și	de	monumente,	de	PEISAJUL	CULTURAL	

care	a	fost	și	rămâne	un	brand	puternic	al	românilor	!!	Din	aceste	multiple	cauze,	pierdem	în	continuare	un	

montant	 economic	 anual	 ce	 se	 ridică	 la	 aproape	 jumătate	 din	 PIB	 –	 adică	 nu-l	mai	 avem	 !!	 Asta	 fără	

milioanele	de	hectare	teren	fertil	deja	înstrăinate	!!!

	 Și	continuă	să	ne	greveze	pe	toți,	nu	numai	pe	cei	de	la	sate,	aspectul	cultural-spiritual	al	problemei:	

calitatea	pregătirii	oamenilor	de	la	țară	a	scăzut	constant,	timp	de	zeci	de	ani	!	În	timp	ce	alții	(danezi,	

elvețieni,	polonezi)	 fac	școli	de	seară	pentru	adulți	și	pensionari,	 la	noi	copiii	 ies	analfabeți	din	școlile	

rurale...	

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ CUI	ÎI	PASĂ	DE	ZONA	RURALĂ	??

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 	De	aici	și	răsturnarea	valorilor	în	lumea	satelor	–	cohorte	de	tineri	pleacă	la	oraș,	dar	mai	ales	în	

străinătate,	unde,	slabi	pregătiți	și	neștiutori	de	limbi	străine,	fac	cele	mai	grele	și	prost	remunerate	munci	!	

Dacă	se	întorc,	cu	bani	mai	mulți,	nu	mai	au	minimul	bun-simț	să	evalueze	moștenirea	satului	sau	să	se	

consulte	cu	specialiști	–	provoacă	distrugerea	patrimoniului	(cum	nici	comuniștii	n-au	făcut-o...),	paralel	cu	

desființarea	comunității	 tradiționale,	care	se	structura	 în	 jurul	parohiei	și	se	perpetua	conform	legilor	

nescrise	ale	vecinătății	!

	 Iată	 că	 o	 seamă	 de	 oameni	 din	 elita	 Maramureșului,	 care	 nu	 și-au	 uitat	 obârșiile	 și	 datoriile	

spirituale,	 au	 început	 o	 luptă	 contra	 acestei	 stări	 de	 lucruri	 !	 O	 prezentăm	 aici	 pentru	 că	 în	 sudul	

Transilvaniei	încă	nimeni	nu	a	schițat	un	pas	către	așa-ceva...

	 În	anul	2014	prefectul	Maramureșului,	 ing.	Anton	Rohian,	a	avut	 inițiativa	proiectului	„SALVAȚI	

SATUL	MARAMUREȘEAN	!”,	spre	a	stopa	distrugerea	a	ceea	ce	a	mai	rămas	autentic	în	satele	județului.	După	

ce	s-au	contabilizat	inițiativele	singulare	de	până	atunci	(ale	ong-urilor,	ale	OAR,	chiar	ale	unor	străini	ce	au	

cumpărat	proprietăți	 rurale)	și	 s-a	constatat	că	efectele	au	 fost	minime,	proiectul	a	cunoscut	un	marș	

susținut:

·	 Simpozion	la	Palatul	județean,	cu	expoziția	„Reconversia	gospodăriei	țărănești”
·	 Colaborarea	cu	Consulatul	German	din	Timișoara,	care	aduce	experți	seniori
·	 Constituirea	Grupului	de	lucru	cu	specialiști	arhitecți,condus	de	OAR	Nord-Vest
·	 Seminar	la	Cluj-Napoca	în	ian.	2015	:	„Patrimoniul	cultural	imaterial	și	identitatea	etnoculturală	a	

poporului	român”	–	program	PNDR	2014-2020.
·	 Întâlniri	pe	 teren	ale	 echipelor	 complexe	–	 inventar	 al	monumentelor,	 caselor	vechi,	 obiectelor	

memoriale	(com.	Budești,	com.	Copalnic-Mănăștur,	com.	Ieud)
·	 Discuții	cu	proprietarii	care	au	posibilitatea	și	disponibilitatea	de	a	renova	construcții	tradiționale
·	 Seminar	„dezvoltarea	economiei	rurale	prin	lanțuri	alimentare	scurte	și	branding	teritorial”
·	 Participarea	 delegației	maramureșene	 (primari,	 producători	 tradiționali,	 oameni	 de	 cultură)	 la	

primul	Congres	al	Carpaților	din	Polonia.
·	 Filmarea	 și	 prezentarea	 la	 televiziunea	 națională	 a	 patru	 emisiuni	 despre	 oameni	 gospodari,	

crescători	de	animale,	producători	tradiționali,	despre	proiectul	Salvați	satul	maramureșean.
·	 Expoziție	de	fotografii	„Arc	peste	timp	–	Viața	satului	din	Maramureș	între	trecut	și	prezent.	Căsuța	

bunicilor”	 –	 realizate	 de	 peste	 2000	 de	 elevi	 din	 preuniversitarul	 întregului	 județ,	 ca	 identificare	 și	

inventariere	a	specificului	local	(	în	cadrul	programului	„Școala	altfel”)
·	 Discuție	în	Grupul	de	lucru	pentru	inițiative	legislative	–	ajutor	financiar	ptr.	cei	ce	refac	acoperișul	

tradițional	/	sancțiuni	pt.	cei	ce	permit	distrugerea	patrimoniului.
·	 Program	 de	 relevare/documentare	 a	 patrimoniului	 vernacular	 VERNADOC.	 –	 expoziții,	 Caiete	

documentare,	revista	VERNADOC.	(arh.	Laura	Zaharia).
·	 Invitarea	ministrului	agriculturii,	în	cadrul	Caravanei	PNDR	2020,	cu	prezentarea,	în	zona	rurală,	a	

Rețelei	Naționale	de	Dezvoltare	Rurală.
·	 Ședințe	ale	Asociației	Culturale	 „Familia	Română”,	cu	 invitați	din	 județele	 învecinate	și	 lansarea	

revistei	bianuale	cu	același	nume.
·	 	Participarea	autorităților	și	specialiștilor	la	a	11-a	Conferință	Națională	a	Forumului	Montan	din	

România	(Bistrița	dec.	2015).

	 Dumnezeu	să-i	ajute,	că	bună	treabă	fac	!!!



de	arh.	Dorin	BOILĂ

	 n	presa	noastră	de	toate	culorile	și	mediile	de	transmisie	se	vorbește	tot	mai	ror	despre	lucrurile	Î
importante,	fundamentale	pentru	viața	fiecăruia	și	a	comunității,	până	la	viața	și	destinul	întregului	neam	!	

Tot	mai	 rar	dezbatem	și	ne	 înțelegem	asupra	rostului	nostru	și	a	devenirii	noastre,	pentru	că	vârtejul	

evenimentelor	și	„răbdarea”	timpului	sunt	tot	mai	solicitante...

	 În	schimb	ni	se	flutură	mereu	false	ținte	„economice”	(mai	ales	în	campanii	pentru	atragere	de	voturi	

!),	ținte	care	sunt	de	fapt	agende	politice	ale	unor	restrânse	grupuri	de	interese	din	Vest	și,	din	păcate,	din	

Est	(Rusia	și	China	!).

	 Popoarele	mici	sunt	primele	care	suferă	la	acest	joc	de	„ruletă	aranjată”	(sau	cu	„zaruri	meșterite”...);	

drept	care	aceste	popoare/națiuni	ar	trebui	să	aibă	și	ele	o	agendă	(eventual	un	proiect	de	țară),	precis	și	

eficient	 dirijată	 de	 către	 elite	 creștine,	 cu	 simțul	 datoriei	 față	 de	 neam,	 și	 care	 să	 le	 spună	 răspicat	

oamenilor:

	 „Nu	vă	mai	căutați	fericirea	în	iubirea	de	arginți	și	de	cele	ale	pântecului/
	 Stați	pe-acasă,	nu	mai	căutați	norocul	printre	străini/
	 Alegeți-vă	fruntași	cinstiți/
	 Nu	mai	faceți	pe	navetiștii	sau	servitorii	altora/
	 Grijiți-vă	casele	și	bisericile/
	 Creșteți	copiii	în	familii	întregi,	cu	bunicii	laolaltă/
	 Puneți	mâna	pe	cărțile	bune	și	pe	Cartea	Sfântă	!!

	 Ce	nu	înțeleg	nicicum	navetiștii	popoarelor	mici	este	că	NU	ÎȚI	ALEGI	LOCUL	ȘI	ROSTUL	NAȘTERII,	

după	cum	NU	ÎȚI	ALEGI	CREDINȚA	ȘI	BOTEZUL,	sau	sexul	–	despre	a	cărui	posibilă	„alegere”	încearcă	să	ne	

convingă	noii	profeți	ai	„libertății	de	alegere”,	încrâncenații	corifeii	ai	stângii	seculariste	și	fals-progresiste...

	 De	fapt	există	o	urmare	pe	termen	lung	al	acestui	tip	de	atitudine	stângistă	(în	fostele	țări	comuniste	

și	în	clasele	„defavorizate”	din	occident)	–	incompetența	și	prostia	generează	lipsă	de	patriotism	și	căderea	

în	 subdezvoltare	 pe	 termen	 lung	 !	 Avem	 prea	 bine-știutele	 situații	 din	 estul	 european,	 sau	 orașele	

americane	declarate	în	faliment,	anume	cele	în	care	„defavorizații”	au	ajuns	majoritari	și	așteaptă	„ajutoare	

sociale”	de	la	conducerea	de	stânga	!!

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ LOCUL	NOSTRU

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	
	 	O	derivată	cu	totul	de	excepție	a	faptului	că	nu	îți	poți	alege	locul	nașterii	este	că	fiecare	om	capătă,	

tocmai	prin	întruparea	sa	într-un	anume	topos,	responsabilitate	deplină	asupra	acelui	LOC	–	care	este	

singurul	spațiu	generator,	LOCUL	SĂU	pe	această	lume	!	Că	toată	ideologia	de	stânga	proclamă	în	neștire	

nevalabilitatea	acestui	fapt,	în	concordanță	cu	filosofia	ei	„globalistă”	și	proclamarea	„egalității	generice”	

între	toate	locurile	din	lume,	face	parte	din	manipularea	totalitară	a	populației...	 	 	

	 Iar	tot	mai	desele	„întâmplări”	că	mii	de	femei	migrante	pleacă	departe	de	casă,	spre	locuri	cu	ajutor	

social	asigurat,	tocmai	în	luna	a	7-a	de	graviditate,	este	doar	o	consecință	a	propagandei	deșănțate	aruncate	

asupra	populațiilor	din	lumea	a	treia	și	a	patra	!!

	 Asemenea	război	ideologic	convine	de	minune	tocmai	„noilor	puteri”	ce-și	scot	capul	(plin	de	vise	de	

mărire	militară...)	în	lumea	de	azi.	Aceste	pseudo-filosofii	ocolesc	într-adins	datul	natural	al	nașterii	ființei	

umane	 într-un	 loc	 anume,	 într-o	 cultură	 anume,	 cu	 o	moștenire	 precisă	 și	 un	 patrimoniu	material	 și	

imaterial	specific	!	Din	această	cauză	ființa	umană	nu	trebuie	să	fie	o	marfă,	un	stoc	financiar,	carne	de	tun	

sau	de	megafon	ideologic	!!

	 	Așadar,	fiecare	om	deplin	are	misiunea	lui,	dincolo	de	fire,	de	a	veghea	asupra	LOCULUI	său:	asupra	

neamului	din	care	s-a	întrupat,	asupra	așezărilor	moștenite,	cu	toate	valorile	lor	patrimoniale,	inclusiv	

asupra	viețuitoarelor	de	toate	soiurile	–	cu	o	sintagmă	actuală,	asupra	PEISAJULUI	CULTURAL	specific	

acelui	loc	!

	 Iar	dacă	omul	este	botezat	creștin,	răspunderea	lui	pentru	tot	ce	înseamnă	LOCUL	nașterii	devine	o	

misiune	spirituală	cu	sens	–	sensul	vieții	întru	Creație	!	 	

	 Oamenii	societății	tradiționale,	de	ex.	țăranii	români,	simțeau	în	mod	natural	legătura	cu	Locul.	În	

această	relație	cu	adevărat	miraculoasă	a	constat	și	secretul	dăinuirii	românilor	în	provinciile	lor	acaparate	

de	 diverși...	 Ei	 au	 fost	 una	 cu	 Spiritul	 Locului	 (GENIUS	 LOCI)	 și	 l-au	 redefinit	 fără	 să-l	 altereze,	 după	

stăpânirile	vremelnice	ale	romanilor,	barbarilor	migratori,	bolșevicilor	ruși	plus	acoliții...

	 De-aceea	emigrarea	din	acești	ani	pe	care	o	suportă	România	înseamnă	o	ruptură	mortală	pentru	

ființa	neamului	!	Cine	o	va	răscumpăra	??...		

						arh.	Dorin	Boilă.



AGERPRESS Conacele	şi	castelele	vechi	

	 proximativ	7%	din	castelele	şi	conacele	vechi	din	România	A
sunt	în	curs	de	restaurare,	au	informat	reprezentanţii	Asociaţiei	Arche,	

proprietarul	 Hanului	 lui	 Manuc,	 Dinu	 Cantacuzino,	 remarcând	 că	

protejarea	 clădirilor	de	patrimoniu	de	 acest	 gen	nu	ar	 trebui	 să	 fie	 la	

latitudinea	 autorităţilor	 locale,	 ci	 să	 fie	 supusă	 unei	 strategii	 de	 stat.	

Discuţia	legată	de	protejarea	şi	metodele	de	renovare	a	unor	castele	şi

conace	din	România	a	avut	loc	după	"Arche	Heritage	Talks",	eveniment	ce	

a	reunit	marţi	la	Bucureşti	experţi	în	arhitectură,	legislaţie,	patrimoniu	şi	

proprietari	ai	unor	clădiri	vechi.

	 Vicepreşedintele	Arche,	Irina	Leca,	a	spus	că,	potrivit	datelor	Institutului	de	Investigare	a	Crimelor	

Comunismului	 şi	 Memoria	 Exilului	 Românesc,	 aproximativ	 4.500	 de	 conace	 au	 fost	 naţionalizate	 în	

perioada	comunistă	iar	asociaţia	a	identificat	peste	1.300	de	ansambluri	nobiliare	extraurbane	din	întreaga	

ţară.	Statisticile	prezentate	de	asociaţie	sunt	la	nivelul	anului	2015,	a	precizat	ea.

	 Cele	mai	multe	ansambluri	nobiliare	dispărute	s-au	aflat	în	Banat	iar	în	Moldova	-	23%	din	obiective	

sunt	necercetate	încă.	Potrivit	Irinei	Leca,	aproximativ	20%	dintre	castelele	şi	conacele	din	Transilvania	şi	

Moldova	sunt	restaurate	iar	în	Muntenia,	Oltenia	şi	Banat	doar	8%.	În	prezent,	a	spus	ea,	sunt	în	curs	de	

restaurare	doar	7%	din	proprietăţi.	În	schimb,	în	Muntenia	şi	Oltenia,	jumătate	din	castele	şi	conace	se	află	

în	stare	de	"pre-colaps",	în	timp	ce	în	restul	ţării	10%	prezintă	acest	risc	apropiat	de	prăbuşire.	

	 Potrivit	participanţilor	la	discuţii,	motivele	pentru	care	restaurarea	acestor	clădiri	istorice	este	un	

proces	greoi	sunt	vaste:	de	la	problemele	spinoase	de	legislaţie,	obţinerea	fondurilor	europene	în	acest	sens	

sau	atitudinea	autorităţilor	locale.		

	 Daiana	Anghel,	coproprietar	al	Conacului	Chiroiu	din	Condeeşti	(judeţul	Ialomiţa),	a	povestit	cum	

timp	 de	 opt	 ani	 procesul	 de	 renovare	 a	 imobilului	 a	 fost	 blocat	 de	 autorităţile	 locale.	 "Am	 demarat	

demersurile	de	proiectare	studiu,	expertize.	Am	finalizat	aceste	etape,	am	finalizat	restaurarea	şi	n-am	mai	

putut	să	intervenim.	(...)	În	2005	a	existat	o	tensiune	foarte	mare	cu	consiliul	local,	acest	lucru	s-a	extins	pe	

perioada	a	opt	ani",	a	povestit	Anghel.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

în	curs	de	restaurare



	 Ea	a	spus	că,	în	prezent,	a	reluat	procedurile	pentru	ansamblul	imobiliar,	deoarece	autorizaţiile	au	

expirat.	"Opt	ani	de	zile	am	făcut	memorii,	am	avut	litigii	cu	Primăria.	(...)	Am	avut	materiale	de	construcţii.	

O	parte	s-au	deteriorat	şi	o	mare	parte	au	fost	furate",	a	explicat	Daiana	Anghel.	Ea	a	adăugat	că	recent	a	

intrat	în	posesia	a	terenului	care	a	fost	parte	din	vechiul	domeniu	al	conacului,	teren	ce	a	fost	transformat	

parţial	în	groapă	de	gunoi.	"Practic,	toţi	sătenii	veneau	acolo	în	vecinătatea	conacului	şi	aruncau	gunoaie	

inclusiv	carcase	de	animale,	ca	să	ne	determine	să	renunţăm	la	proiectul	nostru",	a	povestit	Anghel.		

	 Un	exemplu	de	restaurare	care	a	funcţionat	"ca	la	carte"	este	cel	al	Castelului	Daniel	din	Tălişoara	

(Covasna),	o	clădire	de	secol	XVII.	Proprietarul	ansamblului	imobiliar	ce	este	în	prezent	hotel,	Attila	Racz,	a

povestit	că	a	cumpărat	imobilul	cu	170.000	de	euro	şi	a	investit,	pentru	restaurare,	400.000,	jumătate	din	

bani	provenind	din	fonduri	europene	şi	fonduri	norvegiene.	"Am	avut	o	colaborare	bună	sau,	în	cel	mai	rău	

caz,	decentă	cu	autorităţile",	a	spus	el.	

	 Attila	Racz	a	mărturisit	că	nu	îşi	pune	problema	"amortizării	costurilor".	"Fiind	o	investiţie	de	suflet,	

prin	care	cred	că	am	salvat	o	clădire,	(...)	acest	calcul	nu	îl	facem.	Considerăm	că	s-a	amortizat,	din	punctul	

nostru	de	vedere",	a	spus	Attila	Racz.	

	 Şi	proprietarul	Hanului	lui	Manuc	din	Capitală	a	vorbit	despre	experienţa	sa.	Dinu	Cantacuzino	a	

povestit	cum,	"după	10	ani	de	lupte	în	instanţă",	a	redobândit	clădirea	din	centrul	Capitalei.	El	a	apreciat	că	

până	în	2026	îşi	va	acoperi	investiţia	în	reabilitarea	ansamblului	imobiliar	destinat,	în	prezent,	turismului.	

	 Cantacuzino	a	povestit	şi	despre	starea	în	care	a	descoperit	o	altă	clădire,	pe	care	a	redobândit-o	

după	cinci	ani	de	procese	-	Conacul	Cantacuzino	din	Râfov	(Prahova).	Acest	imobil,	a	povestit	el,	a	găzduit,	

în	 perioada	 comunistă,	 primăria,	 biblioteca,	 dispensarul	 şi	 chiar	 CAP-ul.	 "Era	 o	 ruină...	 nu	mai	 erau	

podelele,	nu	erau	scările",	şi-a	amintit	el.

	 Dinu	Cantacuzino	a	apreciat	că	managerierea	unor	clădiri	de	patrimoniu	trebuie	să	se	producă	mai	

sus	de	autorităţile	locale.	"Autorităţile	locale	în	toată	ţara	(...)	au	o	nepăsare	în	a	proteja	monumentele.	Nu	

cred	că	ar	trebui	lăsată	la	latitudinea	autorităţilor	locale,	asta	ar	trebui	să	fie	o	strategie	de	stat.	Dacă	vrem	

să	ne	protejăm	obiectivele	 istorice,	dacă	vrem	să	avem	un	 trecut	 reprezentat	prin	aceste	 clădiri,	 asta	

trebuie	făcut.	Autorităţile	ar	trebui	să	facă	ceva	în	sensul	acesta	de	la	vârf",	a	declarat	Cantacuzino.	



AGERPRESS Amplu	proiect	internaţional	''Art	Nouveau''

	 rimăria	Oradea	va	deveni	timp	de	doi	ani	şi	jumătate,	din	ianuarie	2017,	capitala	naţională	Art	P
Nouveau	şi	un	centru	al	respectivului	curent	la	nivel	internaţional,	fiind	lider	într-un	proiect	în	care	sunt	

implicaţi	 zece	 parteneri,	 din	 diferite	 ţări.	 Potrivit	 unui	 comunicat	 al	 Primăriei	 Oradea,	 proiectul	

municipalităţii	privind	protejarea	şi	promovarea	patrimoniului	Art	Nouveau	din	regiunea	Dunării	a	fost	

selectat	 pentru	 finanţare,	 la	 începutul	 lunii,	 de	 către	 Comitetul	 de	 Monitorizare	 al	 Programului	 de	

Cooperare	Transnaţională	Dunărea.	

	 Din	cele	55	de	proiecte	ce	urmează	a	fi	finanţate	în	cadrul	primului	apel	de	propuneri	din	cadrul	

programului,	proiectul	orădean	este	unul	dintre	doar	cele	cinci	proiecte	internaţionale	coordonate	de	

către	instituţii	din	România.	

	 Proiectul	''Art	Nouveau''	se	va	derula	în	perioada	ianuarie	2017	-	iunie	2019	şi	va	avea	un	buget	

total	de	1.649.559	euro,	distribuit	între	cei	10	parteneri	implicaţi:	Primăria	Oradea	(lider	de	proiect),	

Muzeul	de	Arte	Aplicate	Budapesta	 -	Ungaria,	 Institutul	de	Planificare	Urbană	al	Republicii	Slovenia,	

Muzeul	 de	 Arte	 Aplicate	 Viena	 -	 Austria.	 Consiliul	 Internaţional	 al	 Monumentelor,	 Ansamblurilor	 şi	

Siturilor	Istorice	ICOMOS	România,	Muzeul	de	Arte	şi	Meşteşuguri	Zagreb	-	Croaţia,	Compania	Nonprofit	

de	 Turism	 Szeged	 şi	 Împrejurimile	 -	 Ungaria,	 Fundaţia	 Bibliotecii	 Academiei	 Naţionale	 a	 Bulgariei,	

Primăria	Subotica	-	Serbia	şi	Institutul	Naţional	de	Protecţie	a	Monumentelor	Culturale	Serbia.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 La	proiect	vor	participa	în	calitate	de	parteneri	asociaţi	strategici	şi	Reţeaua	Europeană	a	Oraşelor	

Art	Nouveau	(RANN)	cu	sediul	în	Bruxelles,	precum	şi	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi	Administraţiei	

Publice	din	România.	Primăria	Municipiului	Oradea	va	avea	un	buget	de	320.711	euro,	din	care	272.604	

euro	 vor	 reprezenta	 contribuţia	 Uniunii	 Europene,	 41.692	 euro	 cofinanţarea	 asigurată	 de	 Guvernul	

României,	iar	6.414	euro	contribuţia	proprie	a	primăriei.	

	 Din	calitatea	de	lider	de	proiect,	Primăria	Municipiului	Oradea	va	asigura	coordonarea	acţiunilor	

derulate	 în	 cadrul	 proiectului,	 asigurând	 gestionarea	 cooperării	 dintre	 prestigioasele	 instituţii	 şi	

organizaţii	implicate	în	atingerea	obiectivelor	asumate.	

	 În	 acest	 sens,	 la	 Oradea	 se	 va	 înfiinţa	 o	 Unitate	 de	 Coordonare,	 care	 va	 sprijini	 activitatea	

profesională	 a	 specialiştilor	 internaţionali	 implicaţi	 în	 activităţile	 proiectului.	 Astfel,	 pe	 lângă	 statutul	

neoficial	de	Capitală	Art	Nouveau	de	la	nivel	naţional,	Oradea	devine	un	centru	al	curentului	Art	Nouveau	la	

nivel	internaţional.	

	 Conform	comunicatului	de	presă,	proiectul	va	oferi	municipiului	Oradea	un	set	de	instrumente	care	

să	permită	o	protecţie	mai	eficientă	a	patrimoniului	istoric	reprezentat	de	curentul	Art	Nouveau.	Astfel,	

Oradea	va	elabora	un	plan	urbanistic	pentru	zona	construită	protejată	din	centrul	oraşului,	 inclusiv	5	

planuri	de	management	al	unor	 clădiri	Art	Nouveau	de	valoare	deosebită.	De	asemenea,	 specialişti	 în	

domenii	 relevante	 (istoria	 artei,	 urbanism,	 managementul	 public	 al	 valorilor	 culturale,	 arhitectură,	

restaurare)	vor	avea	ocazia	să	participe	la	cursuri	de	specializare,	în	cadrul	cărora	vor	avea	acces	la	ultimele	

noutăţi	din	aceste	domenii	de	la	nivel	european.	

	 Nu	în	ultimul	rând,	Oradea	va	beneficia	de	instrumentele	de	promovare	turistică	dezvoltate	în	cadrul	

proiectului,	cum	ar	fi	o	aplicaţie	mobilă	pentru	prezentarea	valorilor	Art	Nouveau,	un	film	de	prezentare	a	

curentului	Art	Nouveau	din	regiunea	Dunării	(incluzând	şi	Oradea),	respectiv	organizarea	în	2017	şi	2018	a	

unei	serii	de	evenimente	dedicate	Zilei	Mondiale	Art	Nouveau,	sărbătorită	simultan	în	opt	oraşe	europene	

din	regiunea	Dunării.	



AGERPRESS Independență	energetică

	

	 udeţul	Satu	Mare	ar	putea	deveni	independent	energetic	dacă	ar	exploata	apa	termală,	susţine	J
preşedintele	 Consiliului	 Judeţean,	 Pataki	 Csaba.	 Preşedintele	 CJ	 a	 explicat,	 la	 conferinţa	 proiectului	

"Building	partenership	for	an	enlightened	future",	că	nu	există	alt	judeţ	în	România	care	să	aibă	atâtea	

puţuri	pentru	apă	termală	şi	că	aceasta	poate	fi	transformată	în	energie,	utilizată	ulterior	pentru	iluminat	

public	sau	încălzire.	

	 "Judeţul	Satu	Mare	ar	putea	deveni	autonom	din	punct	de	vedere	energetic	dacă	am	putea	folosi	

doar	resursele	energetice	din	 judeţ.	Avem	parcuri	 fotovoltaice	multe	şi	stăm	pe	un	alt	 tip	de	energie,	

energie	 termală.	Practic,	nu	cred	că	sunt	multe	 judeţe	din	România	care	să	aibă	atâtea	puţuri	cu	apă	

termală.	Acestea,	convertite,	înseamnă	energie.	Această	energie	se	poate	folosi	atât	pentru	iluminat	cât	şi	

pentru	încălzit.	Astfel	de	proiecte	sunt	foarte	benefice	şi	poate	deschidem	beculeţul	în	capul	specialiştilor	

care	se	ocupă	la	nivel	de	primării	cu	astfel	de	probleme",	a	declarat	Pataki.	

	
	 Un	proiect	pe	această	 idee	este	 cel	privind	eficientizarea	energetică	 a	Palatului	Administrativ,	

clădire	care	are	costuri	de	întreţinere	foarte	mari.	"În	cadrul	Programului	Operaţional	Regional	există	un	

capitol	destinat	eficientizării	energetice	a	clădirilor	publice.	Noi	pregătim	un	proiect	pentru	a	eficientiza	

clădirea	administrativă	a	judeţului,	care	are	un	consum	energetic	imens,	fiind	construită	în	anii	"80	cu	

tehnologii	din	anii	"60",	a	adăugat	preşedintele	CJ.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Dezvoltarea	turistică	a	zonei	montane

	 reşedinţii	Consiliilor	Judeţene	Argeş	şi	Sibiu,	Dan	Manu	şi	Daniela	Cîmpean,	au	decis,	în	urma	P
unei	 întâlniri	 desfăşurate	 la	 Curtea	 de	 Argeş,	 asocierea	 celor	 două	 entităţi	 administrative	 în	 scopul	

dezvoltării	 turistice	 a	 zonei	 montane.	 "Întâlnirea	 dintre	 cei	 doi	 preşedinţi	 a	 vizat	 realizarea	 unui	

parteneriat	între	Argeş	şi	Sibiu,	care	să	aibă	drept	scop	dezvoltarea	turistică	a	zonei	montane	din	cele	două	

judeţe,	 Făgăraş	 -	 Bâlea	 -	 Capra,	 prin	 crearea,	 între	 altele,	 de	 pârtii	 de	 schi,	 dar	 şi	 modernizarea	 şi	

reabilitarea	Transfăgărăşanului,	 astfel	 încât	 acest	 drum	naţional	 să	 fie	deschis	 tot	 timpul	 anului",	 se	

precizează	într-un	comunicat	al	CJ	Argeş.	

	 Conform	 aceleiaşi	 surse,	 proiectul	 de	 asociere	 dintre	 Argeş	 şi	 Sibiu	 ar	 urma	 să	 fie	 votat	 de	

consilierii	judeţeni	până	la	sfârşitul	lunii	octombrie.	"Un	astfel	de	proiect	de	dezvoltare	turistică	nu	poate	

fi	realizat	de	un	singur	judeţ,	(...)	ci	doar	printr-o	colaborare	interjudeţeană	(...).	Mă	bucur	că	am	găsit	

aceeaşi	 deschidere	 şi	 din	 partea	 doamnei	 preşedinte	 Daniela	 Cîmpean,	 interesul	 comun	 pentru	

dezvoltarea	judeţelor	noastre	fiind	mai	presus	de	interesul	politic.	(...)	Săptămâna	aceasta	specialiştii	se	

vor	întâlni	pentru	a	realiza	proiectul	de	asociere	între	judeţe,	proiect	ce	va	fi	supus	votului	celor	două	

Consilii	Judeţene	în	această	lună,	chiar	în	aceeaşi	zi,	pe	27	octombrie.	(...)	După	ce	va	fi	aprobat	de	cele	două

consilii,	ne	vom	întâlni	din	nou	pentru	a	semna	acordul	de	parteneriat",	a	declarat	preşedintele	CJ	Argeş,	

Dan	Manu.	

	 Discuţiile	dintre	Dan	Manu	şi	Daniela	Cîmpean	au	vizat	 şi	 susţinerea	unor	demersuri	comune	

pentru	construirea	autostrăzii	Piteşti	-	Sibiu.	La	întâlnirea	de	la	Curtea	de	Argeş	au	fost	prezenţi	şi	primarii	

comunelor	din	zona	de	nord	a	judeţului	Argeş,	se	mai	menţionează	in	comunicat.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Drumul	"Transcăpăţânii"

	 rimăria	Horezu	şi	Consiliul	 Judeţean	Vâlcea	 intenţionează	realizarea	cu	 fonduri	europene	a	P
celui	mai	''îndrăzneţ''	proiect	de	infrastructură	turistică,	şoseaua	"Transcăpăţânii",	drum	care	va	traversa	

Munţii	 Căpăţânii,	 legând	 DN67	 de	 DN7A	 şi	 depresiunea	 Horezu	 de	 zona	 Mălaia	 -	 Voineasa,	 conform	

autorităţilor	locale.	

	 "Este	 de	 departe	 cel	 mai	 îndrăzneţ	 proiect	 de	 turism	 pe	 care	 Consiliul	 Judeţean	 doreşte	 să-l	

implementeze	împreună	cu	Mălaia,	noi	şi	Voineasa.	Un	proiect	care	va	schimba	cu	totul	conceptul	de	turism	

al	judeţului.	Drumul	care	va	intra	sper	în	perioada	următoare	în	discuţii	şi	care	la	final	va	rezulta	va	genera	

venituri	din	turism	de	neimaginat	azi.	Legarea	a	două	zone	turistice,	zona	Horezu	cu	zona	Lotrului,	deschide	

perspectiva	unor	adevărate	microstaţiuni,	de	genul	Vârful	Romani,	a	unor	domenii	schiabile,	parcuri	de	

aventură.	Se	pune	 în	valoare	tot	masivul	muntos	care	se	află	pe	teritoriul	Vâlcei	şi	va	 facilita	 turiştilor	

accesul	între	zona	Horezu	-	Vaideeni	cu	Voineasa,	Mălaia,	Transalpina",	a	declarat	primarul	din	Horezu,	

Nicolae	Sărdărescu.	

	 CJ	Vâlcea	lucrează	la	strategia	de	turism	a	judeţului,	în	care	două	drumuri	montane	sunt	incluse	ca	

axe	de	dezvoltare	a	turismului	din	Munţii	Căpăţânii.	Primul	este	"Transcăpăţânii",	un	drum	de	munte	lung	

de	30	de	kilometri	care	leagă	staţiunea	Horezu	de	Mălaia,	pornind	din	DN	67	până	în	DN	7A,	traversând	

Munţii	Căpăţânii	la	cota	de	1.700	de	metri.	Autorităţile	şi-au	propus	ca	anul	viitor	să	realizeze	studiile	de	

fezabilitate	şi	apoi	să-l	depună	pentru	finanţare	europeană,	urmând	ca	între	2018	-	2020	să	intre	efectiv	în	

execuţie.	Al	doilea	drum	ar	fi	"Strategica",	care	să	lege	"Transcăpăţânii	"	de	"Transalpina",	sector	de	16	

kilometri	de	drum	alpin,	care	în	prezent	există,	fiind	realizat	de	armata	germană	în	anul	1916,	dar	este	

nereabilitat.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Locuinţe	modulare	

	 embrii	Consiliului	Locala	Baia	Mare	şi-a	dat,	miercuri,	acordul	pentru	amplasarea	mai	multor	M
locuinţe	modulare	destinate	persoanelor	defavorizate,	în	zona	estică	a	oraşului.		Inţial,	consilierii	locali	au	

luat	în	calcul	amplasarea	temporară	unui	grup	de	locuinţe	modulare	în	locurile	cunoscute	sub	denumirea	

Craica	şi	Iazului,	locuite	majoritar	de	etnici	romi,	însă	procedura	de	obţinere	a	avizelor	ar	fi	durat	prea	mult	

timp,	motiv	pentru	care	s-a	ales	o	zonă	a	oraşului	mult	mai	bine	conectată	la	utilităţile	publice	(drum	de	

acces,	apă-canalizare-energie	electrică,	transport	urban).	

	 "	Locuinţele	sociale	pentru	cele	50	de	familii	vor	fi	amplasate	într-un	singur	loc	pentru	că	avem	

relativ	uşor	acces	la	o	serie	de	facilităţi,	îndeosebi	utilităţi	publice.	E	doar	o	situaţie	temporară,	până	la	

găsirea	 unei	 soluţii	 adecvate.	 Încercarea	 noastră	 de	 amplasare	 a	 locuinţelor	modulare	 pe	 Craica,	 de	

exemplu,	ar	îngreuna	situaţia,	plus	că	obţinerea	unor	avize	ar	putea	dura	aproape	12	luni	de	zile.	Aşa	că	am	

decis	 că	 locul	 cel	 mai	 potrivit	 e	 pe	 strada	 Arieşului,	 situat	 în	 estul	 oraşului",	 a	 spus

directorul	Serviciului	Protecţie	şi	Asistenţă	Socială	din	cadrul	Primăriei	Baia	Mare.	

	 Administraţia	municipiului	Baia	Mare	caută	soluţii	optime	pentru	'spargerea'	aşa	numitelor	"pungi	

de	sărăcie"	situate	la	periferia	oraşului,	terenuri	ocupate	în	majoritate	de	romi	nomazi,	care	şi-au	construit	

case	din	carton	şi	chirpici,	cum	sunt	cele	de	pe	malul	pârâului	Craica.	

	 În	ultimii	patru	ani,	primăria	municipiului	Baia	Mare	a	mutat	aproape	100	de	romi	de	pe	malul	

pârâului	Craica	într-un	sit	industrial	abandonat,	iar	fostele	birouri	ale	clădirii	au	fost	transformate	în	spaţii	

de	locuit.	Recent,	administraţia	locală	a	evacuat	mai	multe	persoane	care	beneficiau	de	locuinţe	sociale,	

îndeosebi	romi,	pentru	că	nu	şi-au	achitat	utilităţile,	fie	pentru	că	subînchiriau	locuinţele	altor	persoane.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Proiect	revoluţionar	la	Universitatea	"Babeş-Bolyai"

	 niversitatea	"Babeş-Bolyai"	Cluj-Napoca	a	lansat	în	premieră	naţională,	un	proiect	cu	finanţare	U
europeană	 de	 dezvoltare	 a	 unor	 sisteme	 de	 reducere	 a	 expunerii	 populaţiei	 la	 radon,	 gaz	 radioactiv	

considerat	a	doua	cauză	a	apariţiei	cancerului	pulmonar,	transmite	corespondentul	MEDIAFAX.	România	s-

ar	clasa	pe	primul	loc	în	Europa	în	ceea	ce	priveşte	expunerea	la	radon,	astfel	încât	este	nevoie	de	intervenţii	

în	 zonele	 unde	 concentraţia	 de	 radon	 este	 mai	 mare	 decât	 nivelul	 legiferat.	 "Facultatea	 de	 Ştiinţa	 şi	

Ingineria	Mediului	 a	UBB	a	 lansat	un	proiect	 cu	 finanţare	europeană	de	aproape	9	milioane	de	 lei,	 în	

premieră	naţională,	care	prevede	dezvoltarea	unor	sisteme	inteligente	 integrate	pentru	monitorizarea,	

controlul	 şi	 reducerea	 expunerii	 la	 radon	 şi	 la	 alţi	 poluanţi	 casnici	 aerieni,	 din	 interiorul	 caselor	 şi	 a	

clădirilor.	 România,	 ca	 nivel	de	 risc	 al	 expunerii	 la	 radon,	 cred	 că	 este	 pe	 primul	 loc	 în	 Europa,	 toate	

măsurătorile	preliminare	indicând	acest	lucru,	astfel	că	e	nevoie	de	intervenţii	în	zonele	unde	concentraţia	

de	radon	este	mai	mare	decât	nivelul	legiferat.	Radonul	este	recunoscut	ca	şi	agent	carcinogen	sigur,	care	

produce	cancer	bronho-pulmonar,	dar	şi	leucemie,	malformaţii	la	copii	sau	un	sistem	imunitar	deficitar.	

Familiile	din	România	respiră	în	interiorul	caselor	un	aer	viciat	şi	acuză	probleme	de	respiraţie	grave	în	

ultimii	ani,	de	când	se	aplică	directiva	de	eficienţă	energetică	şi	se	construiesc	case	izolate,	în	care	nu	se	mai	

respiră	sănătos",	a	spus	Cucoş	Dinu.

	 Potrivit	 acesteia,	 România	 trebuie	 să	 elaboreze	 o	 strategie	 naţională	 de	 radon,	 care	 include	

elaborarea	unei	hartă	de	radon	cu	zonele	de	risc,	o	strategie	de	prevenţie	pentru	clădirile	noi	şi	o	parte	de	

remediere	 a 	 clădirilor	 existente,	 astfel	 încât	 să	 îşi	 alinieze	 legislaţia,	 începând	 cu

2018,	la	o	directivă	europeană	privind	protecţia	împotriva	pericolelor	prezentate	de	expunerea	la	radon.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 Doina	Todea,	medic	la	Spitalul	Clinic	de	Pneumoftiziologie	Cluj-Napoca,	a	declarat	la	rândul	său	că	

radonul	este	al	doilea	factor	de	producere	a	cancerului	bronho-pulmonar	în	România,	după	fumat,	dar	este	

şi	primul	factor	în	apariţia	cancerului	bronho-pulmonar	la	nefumători.	"O	dată	cu	acest	proiect	vom	avea	şi	

noi	o	hartă	a	expunerii	la	radon,	a	radonului	din	interior.	Acest	gaz	radioactiv	este	legat	de	afectarea	pielii,

a	sistemului	gastro-intestinal,	de	apariţia	cazurilor	de	leucemie",	a	spus	Todea.

	 Tiberiu	 Catalina,	 conferenţiar	 universitar	 la	 Universitatea	 Tehnică	 de	 Construcţii	 Bucureşti,	 a	

susţinut	şi	el	în	urma	actualelor	prevederi	privind	izolarea	termică	a	locuinţelor	s-a	constatat	rezolvarea	

problemei	 eficienţei	 energetice,	 dar	 are	 loc	 şi	 o	 etanşeizare	 a	 clădirii	 care	 are	 ca	 efect,	 în	 interior,	

înregistrarea	unor	valori	ridicate	de	poluare.

	 "Avem	probleme	cu	sănătatea	deoarece	nu	are	loc	o	ventilare	a	clădirilor,	atât	a	apartamentelor,	cât	şi	

a	sălilor	de	clasă	din	şcoli.	În	interiorul	spaţiului	se	propagă	microbi,	este	praf,	se	înregistrează	niveluri	

ridicate 	 de	 radon.	 Deschiderea	 periodică	 a	 ferestrelor	 este	 insuficientă, 	 astfel 	 că

este	nevoie	de	alte	soluţii,	cum	ar	fi	montarea	unor	grile	în	tâmplăria	ferestrelor	termopan,	sistem	care	este	

obligatoriu	în	alte	ţări,	cum	ar	fi	Franţa",	a	precizat	acesta.	Catalina	a	menţionat	că	radonul	are	un	nivel	mai	

crescut	la	nivelul	solului	şi	înregistrează	concentraţii	mai	mari	la	parterul	caselor	sau	la	demisol.

	 "Radonul	este	un	gaz	radioactiv	natural	care	se	degajă	din	interiorul	solului	şi	se	infiltrează	în	case	

prin	structura	de	rezistenţă	sau	prin	crăpăturile	plăcii	către	sol",	a	explicat	Catalina.

	
	 Proiectul	lansat	de	UBB	prevede,	printre	altele,	efectuarea	de	măsurători	gratuite	de	radon	prin	

instalarea	unor	detectoare	în	1.000	de	case	din	cinci	oraşe	-	Cluj-Napoca,	Timişoara,	Sibu,	Iaşi	şi	Bucureşti,	

pe	o	durată	de	şase	luni,	pentru	a	se	stabili	concetraţia	de	radon	existentă.

	 Perioada	de	implementare	a	proiectului	este	septembrie	2016	-	August	2020.	Conform	statisticilor	

Organizaţiei	 Mondiale	 a	 Sănătăţii,	 circa	 4,3	 milioane	 de	 decese	 sunt	 cauzate,	 anual,	 de	 poluarea	 din	

interiorul	caselor.



AGERPRESS Modificări	în	legislaţia	privind	urbanismul

	 ai	multe	localităţi	din	judeţul	Covasna	au	renunţat	la	banii	repartizaţi	de	Consiliul	Judeţean	M
pentru	 echilibrarea	 bugetelor	 locale,	 cedându-i	 în	 favoarea	 celor	 aflate	 în	 dificultate	 financiară.	

Consiliul	 Judeţean	 Covasna	 a	 repartizat	 unităţilor	 administrativ	 teritoriale	 suma	 de	 310.000	 de	 lei,	

reprezentând	cota	de	20%	din	cota	de	18,5%	din	impozitul	pe	venit	pentru	susţinerea	programelor	de	

dezvoltare	 locală	 şi	 a	 proiectelor	 de	 infrastructură	 pe	 anul	 2016,	 banii	 fiind	 alocaţi	 pe	 'principiul	

solidarităţii'.	Practic,	Consiliul	Judeţean	a	avut	în	vedere	ca	nicio	localitate	să	nu	primească	mai	puţin	de	

20.000	de	lei	cumulat	cu	cota	repartizată	de	Administraţia	Judeţeană	a	Finanţelor	Publice.	

	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Covasna,	Tamas	Sandor	a	declarat	că	suma	care	a	revenit	judeţului	

din	bugetul	central	este	foarte	mică	atât	în	comparaţie	cu	alţi	ani,	cât	şi	faţă	de	alte	judeţe,	care	primesc	mai	

mult	decât	'cotizează'.	"Sumele	sunt	foarte	mici	(...),	este	vorba	despre	310.000	de	lei	pentru	cele	45	de	

unităţi	administrativ	teritoriale	din	judeţ	repartizate	de	Consiliul	Judeţean	şi	1,2	milioane	de	lei	repartizate	

de	Administraţia	Finanţelor.	Am	creat	un	nivel	de	solidaritate	pentru	că	Finanţele	distribuie	aceste	sume	

după	un	algorim	foarte	complicat	şi,	din	când	în	când,	inechitabil,	dar	care	este	dat	prin	lege	şi	nu	se	poate

schimba.	Pe	baza	acestui	algoritm,	de	pildă,	localitatea	Arcuş	a	primit	4.000	de	lei	de	la	Finanţe	pentru	

echilibrarea	 bugetului,	 Estelnic,	 3000	de	 lei,	 iar	 Consiliul	 Judeţean	 a	 venit	 în	 sprijinul	 acelor	 comune	

dezavantajate	financiar	de	Finanţe	şi	am	pus	la	fiecare	comună	o	sumă	care	să	fie	în	total	de	20.000	de	lei	din	

ambele	surse,	pentru	ca	şi	comunele	mici	să	poată	trăi.	Comuna	Valea	Mare,	un	alt	exemplu,	a	primit	10.000	

de	lei	de	la	Finanţe,	iar	noi	am	mai	pus	încă	10.000	de	lei	ca	să	ajungem	la	20.000",	a	explicat	Tamas	Sandor.	

	 El	a	precizat	că	banii	au	fost	repartizaţi	de	Consiliul	Judeţean	în	urma	consultărilor	cu	primarii	şi	în	

consens	cu	aceştia,	iar	unii	au	fost	de	acord	să	renunţe	la	partea	lor	în	favoarea	altor	localităţi	care	au	

probleme	financiare	mai	mari.	"Desigur,	a	fost	un	exemplu	pozitiv	de	solidaritate	în	zona	Covasna,	unde	toţi	

primarii	 au	 decis	 ca	 partea	 lor	 să	 revină	 comunei	Brateş,	 deci	 Covasna,	 Comandău,	 Zăbala,	 Zagon	 şi	

Boroşneu	Mare	au	decis	să	dea	partea	lor	de	5000	sau	10000	de	lei	pentru	Brateş,	unde	sunt	două	lucrări	

majore	de	apă	potabilă	şi	canalizare	(...)	Să	ştiţi	că	este	foarte	greu	să	renunţi	şi	la	o	sumă	aşa	de	mică,	dar	

uite	că	am	reuşit,	primarii	au	înţeles	că	e	mai	bine	dacă	adunăm	sumele	mici	şi	să	rezolvăm	o	problemă	

mare",	a	mai	spus	Tamas	Sandor.	

	 Potrivit	 acestuia,	 şi	municipiul	 Sfântu	Gheorghe	 a	 renunţat	 la	5000	de	 lei	 în	 favoarea	 comunei	

Malnaş,	care	se	confruntă	cu	dificultăţi	financiare.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Protejarea	patrimoniului	cultural	al	Sighişoarei

	 inisterul	Culturii	 are	 în	 lucru	un	proiect-pilot	pentru	protejarea	eficientă	a	patrimoniului	M
cultural	al	oraşului	Sighişoara,	a	anunţat	secretarul	de	stat	Oana	Bogdan.	Potrivit	unor	informaţii	furnizate	

de	Ministerul	Culturii,	proiectul	face	referire	la	o	zonă	de	cca.	30	km	în	jurul	Sighişoarei,	respectiv	limita	

constituită	de	satele	Viscri	(UNESCO),	Crit,	Mesendorf,	Saschiz	(UNESCO),	Daia,	Criş,	Malancrav,	Copşa	

Mare,	Biertan	(UNESCO),	Cund,	Prod,	Archita	şi	Roades.	

	 "Pentru	a	pune	 în	aplicare	 strategia	de	 înscriere	 în	Patrimoniul	Mondial	UNESCO	a	Sibiului,	 ca	

extindere	a	poziţiei	Sighişoara,	aceasta	din	urma	trebuie	să	se	afle	în	stare	bună	şi	să	aibă	un	sistem	de	

gestiune	performant,	proiectul	pilot	amintit	având	drept	scop	crearea	unui	exemplu	de	bună	practică	în	

gestionarea	unui	patrimoniu	de	importanţă	mondială	în	vederea	unei	dezvoltări	durabile	şi	integrate",	

precizează	sursa	citată.	

	 În	cadrul	acestui	proiect,	Ministerul	Culturii	"susţine	înfiinţarea	în	cadrul	Primăriei	Sighişoara,	în	

strânsă	legătură	cu	organizaţiile	neguvernamentale	din	zonă,	a	unui	birou	de	monitorizare	şi	consultanţă	

în	domeniul	 prezervării	 patrimoniului	 imobil	 după	modelul	GTZ	 care	 va	deservi	 şi	 satele	 învecinate".	

Totodată,	"în	urma	proiectului	pilot	se	va	stabili	şi	o	metodologie	de	intervenţie	pentru	întreaga	centură	de	

fortificaţii	şi	pentru	alte	intervenţii	în	sit".	

	 Ministerul	Culturii	a	elaborat	un	proiect	de	Memorandum	privind	implementarea	proiectului-pilot	

de	management	integrat	al	sitului	UNESCO	Sighişoara	şi	al	teritoriului	înconjurător,	care	va	fundamenta	

întreguldemers	viitor.	Potrivit	sursei	citate,	"Sighişoara	reprezintă	unul	dintre	punctele	sensibile	pe	harta	

siturilor	UNESCO	din	România.	

	 "Este	un	caz	de	administrare	defectuoasă,	în	special	în	ceea	ce	priveşte	planificarea	urbanistică	şi	

reglementarea	 în	detaliu	a	modului	de	construire,	 care	 lipsesc	 sau,	 acolo	unde	există,	nu	 se	aplică.	 În

Sighişoara,	în	ultimul	timp,	a	crescut	numărul	intervenţiilor	neadecvate	la	nivelul	clădirilor,	în	special	la	cel	

al	anvelopantei	acestora,	fenomenul	este	întâlnit	şi	în	satele	învecinate.	Din	punct	de	vedere	turistic,	există

deja	creată	o	reţea	 între	oraş	şi	 satele	 învecinate.	O	 factură	similară	a	peisajului	antropic	şi	natural	al	

Sighişoarei	şi	împrejurimilor	impune	derularea	unor	acţiuni	convergente	în	vederea	prezervării	acestuia",	

mai	precizează	documentul.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



AGERPRESS Cel	mai	mare	proiect	de	iluminat	arhitectural	cu	LED

	 oluțiile	de	iluminat	cu	LED	Philips	Lighting	pun	într-o	lumină	nouă	conceptul	arhitectural	al	S
Palatului	Culturii	din	Iași,	lucrare	de	excepție	proiectată	și	realizată	de	I.D.	Berindei	în	perioada	1906	-1925.	

Inițial	Palat	de	Justiție	și	Administrație,	clădirea	găzduiește	în	prezent	sediul	Complexului	Muzeal	Național	

"Moldova”,	reprezentând	principalul	punct	de	atracție	al	regiunii.	

	 În	ultimii	șapte	ani,	Palatul	Culturii	a	trecut	printr-un	amplu	proces	de	restaurare,	care	a	inclus	și	

modernizarea	sistemului	de	iluminat	al	fațadei,	prin	montarea	de	soluții	profesionale	de	iluminat	cu	LED	

de	înaltă	performanță	de	la	Philips	Lighting.	Obiectivul	principal	al	întregului	proiect	de	restaurare,	care	a	

stat	la	baza	alegerii	soluțiilor	de	iluminat,	a	fost	acela	de	a	reda	comunității	cea	mai	spectaculoasă	realizare	

arhitecturală	 a	 stilului	 neogotic	 din	 România.	 Soluția	 Philips	 Lighting	 aleasă	 a	 trebuit	 să	 se	 ridice	 la	

înălțimea	provocării,	neinfluențând	pe	timp	de	zi	arhitectura	exceptională	a	palatului	și	oferind	pe	timp	de	

noapte	o	imagine	cu	o	atmosferă	de	poveste,	apreciată	de	vizitatori.	

	 "Acum,	 Palatul	 Culturii	 este	 cu	 adevărat	 un	 simbol	 al	 frumuseții	 și	 istoriei	Moldovei.	 Apreciem	

dedicația	 echipei	 Philips	 Lighting	România,	 expertiza	 și	 soluțiile	 de	 cea	mai	 nouă	 generație	 integrate	

perfect	 cu	 instalațiile	 și	 echipamentele	 tehnice	 moderne	 pe	 care	 le-am	 folosit	 în	 întregul	 proiect	 de	

restaurare,”	-	Dr.	Lăcrămioara	Stratulat,	Manager	al	Complexului	Muzeal	Național	"Moldova”.

	 Pentru	a	respecta	cerințele	de	calitate	impuse	în	cadrul	proiectului,	au	fost	alese	soluții	de	iluminat	

Philips	Lighting	capabile	să	aducă	o	valoare	adăugată	întregului	concept,	oferind	pe	lângă	economiile	de	

energie 	 semnificative, 	 specif ice	 tehnologiei 	 LED, 	 un	 impact 	 vizual 	 deosebit 	 ș i 	 o

experiență	care	îți	taie	răsuflarea.	Un	alt	beneficiu	adus	de	instalarea	sistemelor	cu	LED	îl	reprezintă	și	

necesitatea	unui	nivel	de	mentanță	scăzut	pe	întreaga	durată	de	viață	a	proiectului	care,	mai	ales	în	cadrul

iluminatului	arhitectural,	se	dorește	a	fi	foarte	mare.	Conștienți	de	rolul	esențial	pe	care	lumina	îl	joacă	în	

comunicarea	unei	identități	urbane,	specialiștii	Philips	Lighting	România	au	propus	soluții	flexibile	din	

gama	Color	Kinetics,	ideale	pentru	accentuarea	detaliilor	arhitecturale,	care	completează	armonios,	prin	

efecte	de	lumină,	geometria	întregii	clădiri.

	 "Oferim	clienților	noștri	mai	mult	decât	sisteme	de	iluminat,	respectiv	tehnologii	capabile	să	pună	în	

lumină	adevăratul	concept	al	unui	proiect.	În	plus,	suntem	mândri	că,	alături	de	reprezentanții	Palatului	

Culturii	din	Iași,	ai	Proiectantului	general	și	ai	partenerului	Philips	Lighting,	am	concretizat	cel	mai	mare	

proiect	de	iluminat	arhitectural	cu	LED	din	România	de	până	acum.	Credem	că	Palatul	Culturii	este	un	

exemplu	remarcabil	de	spațiu	transformat	 într-o	adevărată	experiență	senzorială,	prin	artă	și	 lumină”,	

menționeazǎ	Bogdan	Balaci,	Director	General	Philips	Lighting	SEE.

	 În	 ultimii	 douăzeci	 de	 ani,	 iluminatul	 architectural	 și-a	 depășit	 rolul	 de	 a	 oferi	 vizibilitate	 și	

siguranță,	devenind	o	componentă	esențială	în	planul	de	dezvoltare	a	unui	oraș	și	o	metodă	excelentă	de	a	

dezvălui	lumii	întregi	istoria	și	identitatea	unei	comunități.	Un	proiect	de	iluminat	precum	cel	al	Palatului	

Culturii	 devine	 important	 pentru	 întreaga	 comunitate	 din	multiple	perspective:	 culturală	 -	 susținând	

identitatea	unică	a	orașului,	economică	-	prin	creșterea	gradului	de	atractivitate	a	zonei	ca	și	destinație	

turistică	și	de	business,	socială	-	implicând	comunitatea	locală	în	redescoperirea	valorilor.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 "Din	decembrie	2009	și	până	în	prezent,	Palatul	Culturii	a	parcurs	etapele	celei	mai	ample	lucrări	de	

reconsolidare	și	restaurare	de	la	inaugurarea	sa,	din	1925.	Ne	bucurăm	de	aprecierea	a	peste	300.000	de	

vizitatori	care	au	venit	să	vadă	Palatul	Culturii	de	la	redeschiderea	să	din	aprilie	2016	și	suntem	mândri	că	

am	putut	aduce	o	strălucire	nouă	acestui	edificiu	cultural	ce	domină	orașul”,	spune	Viorica	Frunză,	Director	

Impex	Romcatel	SA,	Proiectant	General	al	lucrărilor	de	reabilitare	și	restaurare	de	la	Palatul	Culturii	Iași.

	 Arhitecţii	propun	un	program	pentru	aducerea	municipiului	Timişoara	la	standarde	occidentale	 	

Filiala	timişeană	a	Ordinului	Arhitecţilor	din	România	(OAR)	lansează	programul	Upgrade	My	City	care	

conţine	12	proiecte	menite	 să	 ridice	calitatea	vieţii	 timişorenilor	 la	 standarde	occidentale.	Programul	

propune	 soluţii	 inovative	 pentru	 rezolvarea	 problemelor	 specifice,	 utilizând	 ''inteligenţa	 colectivă''.	

''Programul	vine	cu	o	viziune	inclusivă,	orientată	spre	locuitori,	întrucât	oraşul	este	casa	casei	noastre,	

pentru	 că	 strălucirea	 oraşului	 este	dată	de	 însumarea	 cetăţenilor	 lui,	 pentru	 că	oraşul	 ne	priveşte",	 a	

declarat	Dan	Bugariu,	coordonatorul	programului.	Programul	va	debuta	cu	un	eveniment	sub	acelaşi	nume,	

care	va	aduce	în	faţa	audienţei	12	profesionişti	activi	în	cele	patru	secţiuni	vitale	pentru	un	oraş,	cu	un	grad	

înalt	de	 calitate	 a	 vieţii,	 respectiv,	 Sănătate,	Educaţie,	Urbanism	şi	Antreprenoriat,	 care	va	 avea	 loc	 în	

perioada	2	-	3	noiembrie,	la	Consiliul	Judeţean	Timiş.	

	 Printre	temele	abordate	pe	secţiunea	Sănătate	se	vor	regăsi	proiecte	comunitare	de	succes	pentru	

îmbunătăţirea	calităţii	vieţii,	importanţa	echilibrului	şi	a	unei	relaţii	armonioase	cu	mediul	în	care	trăim,	

precum	şi	alţi	 factori	care	ne	afectează	sănătatea,	arată	comunicatul.	 ''Educaţia	este	o	altă	secţiune	de	

interes	 pentru	 Upgrade	My	 City,	 al	 cărei	 scop	 este	 de	 a	 promova	 exemple	 remarcabile	 de	 oameni	 şi	

organizaţii	care	au	avut	curajul	să	pună	lucrurile	în	mişcare,	precum	şi	prezentarea	de	rezultate	şi	soluţii	

care	pot	aduce	îmbunătăţiri	sistemului	educaţional	românesc'',	spune	Oana	Simionescu,	vicepreşedinte	

OAR	Timiş,	coordonator	BETA.

	 Secţiunea	Urbanism	din	cadrul	Upgrade	My	City	aduce	în	discuţie	modurile	prin	care	informaţiile	

esenţiale	în	dezvoltarea	urbană	pot	fi	introduse	în	uzul	comun	al	tuturor	actorilor	implicaţi	şi	interesaţi	de	

îmbunătăţirea	calităţii	vieţii	urbane	prin	transparenţă,	accesibilizare	şi	aplicare.	''Oraşul	este,	în	tot	mai	

mare	măsură,	mediul	în	care	ne	desfăşurăm	cu	toţii	existenţa.	Astfel,	procesele	prin	care	se	construieşte	

acest	mediu,	calitatea	sa	şi	modul	în	care	îl	utilizăm	şi	preţuim,	capătă	o	tot	mai	mare	importanţă	pentru	

fiecare	 dintre	 noi.	 Implicarea	 filialei	 Timiş	 a	 OAR	 în	evenimentul	 Upgrade	My	 City	 are	 ca	 fundament	

misiunea	noastră,	ca	organizaţie	de	interes	public,	de	a	contribui	la	îmbunătăţirea	proceselor	prin	care	ne	

construim	oraşele'',	explică	Oana	Simionescu.
	
	 Secţiunea	Antreprenoriat	va	aduce	în	faţa	audienţei	poveşti	exemplare	de	evoluţie	antreprenorială,	

trăite	 de	 către	 tineri	 oameni	 de	 afaceri,	 sesiune	 urmată	 de	 organizarea	 unei	 zone	 de	 lucru	 unde	

participanţii	 pot	 contribui	 la	 definirea	 şi	 detalierea	 unor	 proiecte-suport	 pentru	 dezvoltarea	

antreprenorială	viitoare	a	Timişoarei,	menţionează	sursa.

	 Proiectele	 înscrise	 în	 cadrul	programului	Upgrade	My	City	 tratează	diverse	probleme	 specifice	

zonelor	 urbane	 dezvoltate,	 de	 la	 tehnologii	 de	monitorizare	 a	 calităţii	 aerului	 până	 la	 programe	 de	

colectare	şi	management	de	date	deschise,	instrumente	de	finanţare	locale	sau	academii	nonformale	de	

antreprenoriat.	Cele	două	zile	de	eveniment	se	vor	concluziona	cu	activităţi	de	colaborare	şi	sesiuni	de	

lucru	pe	echipe	formate	din	iniţiatorii	proiectelor	şi	voluntari.	Partenerii	proiectului	sunt,	printre	alţii,	

Guvernul	 României,	 Primăria	Municipiului	 Timişoara,	 Consiliul	 Judeţean	 Timiş,	 Asociaţia	 Timişoara	

Capitală	Culturală	Europeană,	universităţi,	fndaţii	de	profil.
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