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STILUL INTERNAŢIONAL ŞI
ARHITECTURA GLOBALITĂŢII
DE ANCA SANDU TOMASZEWSKI

Epidemia de coronavirus a oxigenat
retorica antiglobalistă
Una din temerile majore este posibila omogenizare a culturilor, de
O variantă

a acestui articol a

neutralizare a culturilor regionale prin preluarea esteticii dominante a
occidentului. Motivele justificate ale creării acestui sprectru sunt două -

fost publicată în

şi vorbim, bineînțeles, despre arhitectură. Una e de natură istorică şi e

REVISTA

dăinuie după şaizeci de ani de eforturi pentru a le estompa. A doua este

IGLOO NR.196

recenta experienţă a Stilului Internaţional, ale cărui efecte încă mai
exemplul unor ţări îndepărtate, brusc îmbogăţite, aflate într-un frenetic
avânt de emancipare şi care-şi combat complexele de culturi periferice
cumpărând arhitectură occidentală din cea mai strălucitoare. Clădiri
elegante şi foarte înalte recrează mirajul skyline-ului american, făcândule să semene una cu alta şi pe toate cu Las Vegas.
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Răspândirea unui stil sau a unui trend nu este neapărat efect
al unui fenomen multiplu de amploare şi nicidecum definitiv.

Lumea euro-atlantică a cunoscut deci şi ea

Nu este deci obligatoriu ca globalizarea din

răspândirea fără precedent a unui stil, fără să

zilele noastre să aibă ca urmare impunerea

fi avut loc într-o epocă a globalizării, ci într-

unui „stil internaţional” nimicitor pentru

una liber consimţită a industrializării. Prin

culturile locale, măcar şi pentru că omenirea a

capacitatea ei de a conecta domenii

învăţat ceva din lecţia Modernismului. Voi

profesionale şi oameni (în alt fel decât o

arăta într-un număr viitor o serie de alte lecţii

făcuseră colonizările), epoca industrială a fost

ale istoriei. Şi să nu uităm că niciunul din

prima care a favorizat fluiditatea şi

criticii omogenizării moderniste a arhitecturii

standardizarea culturală la scară mondială.

şi promotori ai unor forme de regionalism

Industrializarea a fost condusă de lumea

critic nu a fost antiglobalist.

occidentală, aşa cum este şi azi globalizarea,

E limpede deci că globalizarea de azi îşi are

numai că industrializarea viza acoperirea

originile chiar în epoca industrială şi

pieţelor cu ofertă, pe când globalizarea

amândouă au fost generate de aceleaşi

intenţiona să echilibreze transnaţional

fenomene - capitalismul, tehnologia şi

cererea cu oferta.

democrația - cu dinamica şi contradicţiile lor.

Arhitectura stereotipă a modernismului s-a

Numai că ele s-au maturizat între timp şi au

impus pe toate continentele mai vizibil decât

mai schimbat datele problemei. În plus, au

o face arhitectura de azi, dar nu s-a numit

apărut alte fenomene majore - cum ar fi

globalizare. Răspândirea unui stil sau a unui

digitalizarea, ceea ce a făcut ca unele mai

trend nu este neapărat efect al unui fenomen

vechi să se accentueze - precum comunicarea.

multiplu de amploare şi nicidecum definitiv.
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Printre caracteristicile ei e „the growing

E drept că tandemul practică-critică s-a cam

interdependence of the world's people”, cum

impus atunci cu forţa publicului larg, nu prea

se spune în Programul de dezvoltare al ONU

convins, sărmanul. Dar aşa au stat lucrurile

din 1999. Oamenii devin astfel „connected-

atunci, când arhitectura, industria şi piaţa

affected” prin evenimentele care au loc peste

liberă s-au pornit cu optimism să asigure

tot pe glob. C-o fi bine, c-o fi rău… Din

societăţii prosperitatea, pe cale democratică.

punctul meu de vedere e bine, chiar dacă

Cât despre mobilitate, nimic nu o împiedica -

printre evenimente se mai poate strecura şi o

mai ales în interiorul continentelor. Au existat

epidemie, şi o explozie de centrală nucleară,

suficiente cazuri ca Loos, care a construit la

şi un dezechilibru etnic-demografic.

Paris, Praga şi în Elveţia, al lui Mendelssohn la

Să luăm totuşi în discuţie marea arhitectură,

Leningrad şi Oslo, al lui Mies la Barcelona şi

cea care prin farurile ei avangardiste a tractat

Brno sau al lui Le Corbusier la Moscova. Nu mai

şi tractează istoria arhitecturii. Stilul

vorbim despre tot ce au construit worldwide

Internaţional a fost creat de arhitecţi, din

arhitecţii refugiaţi de nazism în America.

dorinţa lor de a înscrie arhitectura în

Sub aceeaşi umbrelă a pieţei libere şi a

programul modern de progres, şi anume cu

democraţiei, epoca de azi se impune în primul

un rol important şi meritat. Personalităţi

rând prin economia globală, care îşi

precum Mies, Gropius, Le Corbusier ori Wright

subordonează domenii favorite precum

lansau principii puternice, intenţionat

comunicarea, mobilitatea, infrastructura

ancorate trendului global în economie,

digitală şi cercetarea tehnologică de vârf, ca să

tehnică, domeniul social şi mai puţin politică.

le numesc pe cele cu impact mare asupra

Cum ei aveau şi autoritate asupra realizării

arhitecturii. Astfel, arhitectura nu se mai

proiectelor lor, au reuşit să fie cu adevărat o

petrece din voinţa arhitecţilor, ci ea e prinsă de

forţă care a contribuit la modernizarea lumii.

voie de nevoie în siajul noii ordini.

Cu binele şi cu răul ei. Critica (scrisă), şi ea cu

Mai mult decât în timpul modernismului,

autoritate atât în rândul breslei, cât şi asupra

europenii construiesc în America şi americarii

unui public receptiv, a participat serios la

construiesc în Europa şi toţi construiesc în Asia

asta. Ea comenta realizările pe care le aprecia

- cu succes peste tot. Globe trotteri ca Foster,

ca emblematice, explica principiile lor, şi prin

Herzog şi De Meuron, Rem şi Renzo, Calatrava

argumente i-a promovat în final pe marii

şi până de curând Zaha, apoi cei din generația

arhitecţi ca branduri.

nouă ca Van Berkel, Snøhetta, Jürgen Mayer H.
şi alţii sunt invitaţi, bine plătiţi, primiţi cu
entuziasm peste tot şi premiaţi.
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Arhitectura lor nu-i mai prezintă însă ca pe
înaintaşii lor umanişti, angajaţi social, animaţi
de credinţa patetică într-un set de principii,
care urmate la scară largă să facă pământul
planetei un loc mai bun de trăit. Ei nu mai
militează şi nu mai ţin să construiască modele,
de dragul unor idei folositoare omenirii.
Mesajele corifeilor contemporani sunt altele.
Unul e de natură simbolică: fiecare creaţie a lor
ar fi bună de trimis în cosmos ca icon al
ultimului nivel atins până acum de cultura
mondială. Celălalt mesaj îi recomandă ca artişti,
prin creaţia lor unică şi irepetabilă. Cine ar mai
fi auzit ceva despre Bilbao dacă nu era Frank
Gehry? Asta îi face iubiţi de publicul mult mai
dornic de extravaganţe artistice, decât de
banalitatea arhitecturii de masă, impersonală,
plicticoasă şi aflată la tot pasul, cu toată măreţia
intenţiilor ei sociale.
În vremea modernismului, şi în planul locuirii de
masă au strălucit stele ca Bruno Taut, Oud,
Ernst May sau Gropius, urmaţi în următoarele
decenii de Aldo van Eick, Alison şi Peter
Smithon, Moshe Safdie, dar pare că gloria
ansamblurilor rezidenţiale s-a cam oprit pe la
Bohigas. Ea, locuirea, care înălţase statutul etic
al arhitecturii la acela de reprezentantă a
intereselor societăţii civice, e în declin. Dar
societatea nu suferă deloc. Epoca globalizării
favorizează din nou unicitatea obiectului
arhitectural, relaţia oamenilor cu arhitectura
revenind la normalitatea milenară dinainte de
modernism. (Vorbim de occident.) Atâta
individualizare estetică se vede că împiedică
până la urmă şi coagularea de noi curente şi
tendinţe. Ultimele au murit în secolul trecut.
Astfel e combătută din interior şi temuta reuniversalizare a formelor.
Beneficii ale mobilităţii se oferă de altfel tuturor
arhitecţilor, care au acum oportunităţi transcontinentale de muncă şi creare de contacte,
condiţii de care nicio altă generaţie n-a avut
parte. Tinerii în special au ocazia să lucreze cot
la cot cu star-arhitecţi de care până mai ieri nu
aflam decât din reviste, pot învăţa noi abordări
conceptuale şi noi sisteme de proiectare. Cei
dispuşi să-şi asume riscurile, pot alege şi ei
statutul de „global architect”.
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Arhitectura a fost şi continuă să aibă rolul ei

Astăzi însă, astfel de puteri, un fel de star-clienţi,

important în schimbarea geografiei modiale,

concurează la scară planetară, iar câştigătorii

acum mai mult ca oricând. Ea, care sub

creează, în locul criticii de odinioară, star-

auspicii moderniste a creat branduri de oraş -

arhitecţi. Cum consumerismul american

criticabile urbanistic - precum Chandigarh şi

fabricase de mult statutul de „marfă” al

Brasilia, s-a surclasat pe sine în circumstanţe

clădirilor iconice, această „marfă de firmă” e

globalist-consumeriste la Dubai şi Shanghai,

promovată acum de publicitate. Limbajul

Kuala Lumpur şi Hong Kong, Abu Dhabi şi

exclusiv de comunicare e imaginea, iar căile de

Doha - la fel de criticabile urbanistic, etic,

difuzare - ArchDaily, de exemplu. Rien ne va

ecologic… dar merituoase arhitectural. Cine ar

plus.

fi auzit de Doha dacă nu era arhitectura?

Aşa cum până şi Stilul Internaţional şi-a avut

Mariajul dintre arhitectură şi critică însă, atât

disidenţi la vremea lui, cu atât mai mult îşi are

de rodnic până spre sfârşitul mileniului, s-a

epoca noastră antiglobaliştii ei, unii informaţi,

destrămat complet. Presei profesionale,

alţii care ştiu totul de pe facebook. Ei se pricep

cândva o instanţă, acum suspectă moral şi

mai bine decât mine la limitele globalismului.

ignorată, nu i-a mai rămas decât să se înalţe

Ei balbutiază exasperaţi că după invazia

la sfere teoretice, unde se învârte în cercul

milionarilor ruşi se aude tot mai puţin spaniola

micii ei audienţe proprii, formată din cei ce

la Valencia; că dorita fertilizare culturală

încă nu se pot dezbăra de meteahna

încrucişată face în Europa mai mult dezordine

exerciţiului intelectual, în ciuda desuetudinii

şi mai mult provoacă supărări de toate părţile;

ei. Se mai strecoară idei şi în afara cercului

că cele câteva stele lansate în arte umbresc

doar în măsura în care mulţi critici predau în

totul în jurul lor; că sunt prea multe mere

universităţi şi recomandă bibliografii

poloneze şi roşii olandeze la raft etc. Totuşi,

studenţilor şi doctoranzilor. Ideile mai sunt

unele accente discutabile în planul arhitecturii

folosite răzleţ pentru aura lor de eleganță, ca

se zăresc şi de la biroul meu. Se aude cum firme

parfumurile sau maşinile scumpe. Altminteri,

mici sunt afectate de strângerea rândurilor

nu există nicio legătură între cuvântul scris şi

acolo unde banii sunt mulţi, de astă dată

ceea ce se construieşte în realitate. Vremea

exagerat de transnaţional. Sare în ochi prezenţa

puterii cuvântului, vai, a trecut. Nicio

unor grupuri ca Arup la toate clădirile iconice

arhitectură nu mai e susţinută de nicio teorie,

de pe planetă.

nicio noutate nu mai e validată de pledoarii

Observatori avizaţi ca Berndt Nicolai nu par să

prestigioase. Iar publicul adoră cuvântul

agreeze transformarea unor arhitecţi în

„practic”.

dezvoltatori universali, ca Jon Adam Jerde (între

Producţia arhitecturală răspunde paradigmei

timp decedat), a cărui firmă multidisciplinară cu

comerţului global. Întotdeauna, ce-i drept,

sedii în California, Shanghai şi Hong-Kong livra

puterile au sponsorizat o arhitectură care să

zeci de proiecte (mai ales de mall-uri) pe toate

le simbolizeze superioritatea.

continentele, mai puţin Antarctica.

INFO 1
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La un moment dat, acelaşi fel de mall-uri (dar

Ei trebuie să înveţe să evite extremele - adică

cum altfel?) se executau în acelaşi timp în

atât mimetismul depersonalizat, cât şi exaltarea

America, Japonia şi China [1].

patriotică, ambele fiind faţete triste ale

Supărătoare li se pare unora capacitatea unor

frustrărilor şi complexelor de inferioritate

firme uriaşe de a oferi o cantitate imensă de

nestăpânite.

proiecte all-inclusive ţărilor emergente. E şi

Cât despre România… cea dintre occident şi

aici bine şi rău. Bine pentru că se satisface

orient, parcă e tot mai către occident… cu

nevoia de emancipare a lumii a treia; pentru

sufletul. Dar dacă unii se uită la Dubai cu

că i se sugerează noţiuni de sustenabilitate,

înţelegere, tot mulţi sunt cei care cad în extaz.

funcţionalitate, raţionalitate în ocuparea

Altminteri, soluţia e clară. Când spiritul vremii se

terenului etc. Bine, pentru că, deşi cu sediile

aşterne peste lume până în toate colţurile ei,

birourilor în occident, arhitecţii se străduie să

spiritul locului n-are decât să nu se lase copleşit,

le evoce localnicilor sentimentul de

înspăimântat şi învrăjbit, ci să-l întâmpine

continuitate cu trecutul local - adesea

deschis, senin şi cu bucurie, dar sigur pe

ignorat de ei înşişi; cu alte cuvinte, încearcă

valoarea lui. E clar, dar nu şi simplu. Şi la casele

să sprijine ataşamentul oamenilor pentru

mari se mai întâmplă ca arhitectura, în efortul ei

formele familiare, acolo unde există sau să-l

de a integra dialectic valori locale la nivelul

determine, acolo unde s-a pierdut. Dar e rău

performanţelor mondiale, să intre în conflict fie

când mesajul estetic occidental riscă să

cu una, fie cu cealaltă. Şi aici soluţia e clară:

orbească de la înaltul lui nivel calitativ şi să

deciziile de la caz la caz să le ia în final

strivească (involuntar) tăcute valori locale. Şi

arhitecţii - în acord, desigur, cu investitorii şi

e rău când se depăşeşte măsura. Firma

politicienii. Dar nicidecum investitorii şi

Gensler, de pildă, era la un moment dat

politicienii singuri.

prezentă în Emirate cu aproape 70% din

Occidentul se descurcă. Dar cel mai greu e

proiectele de investiţii în construcţii [2].

tocmai în ţările periclitate.

Ar fi foarte bine dacă astfel de păcate ale
globalizării vor putea fi corectate după
pandemia de coronavirus - cum se visează.
Revenind la dezbaterea globalizare vs.

NOTE

regionalism, ea mi se pare aproape
tabloidizată după 86 de ani de la
deschiderea ei sub forma modernism vs.
tradiţionalism.
Problema a fost pusă încă dinainte de război
de Louis Mumford [3], repusă la sfârşitul
anilor '70 în termenii actuali de către Liane
Lefaivre and Alexander Tzonis [4] şi, în fine,
reformulată şi iar reformulată cu cel mai larg
ecou de către Frampton din 1983 încoace. Nu
înseamnă că regionalismul nu rămâne în
discuţie ca forţă critică în lupta cu
globalismul, în virtutea apropierii de adevăr
prin lupta ideologiilor contrarii. E utilă şi ca
lecţie de predat la şcoala generală, adică
noilor înscrişi, cu taxă, în economia mondială.
Celor care-şi doresc şi plătesc greu ca să facă
din oraşele lor imagini în oglindă ale great
American cities.
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1. Vezi Bernd Nicolai, Architectural History after
Globalization
(https://www.e-flux.com/architecture/historytheory/159238/architectural-history-afterglobalization/).
2. În 2017, Gensler a generat venituri de 1.197 miliarde
de dolari, mai mult decât oricare altă firmă de
arhitectură din Statele Unite. În 2018, Gensler avea
birouri în 48 de oraşe în 16 ţări din lume, livrând
pentru clienţi din peste 100 de ţări
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gensler).
3. În 1934, Technics and Civilization, apoi 1938, The
Culture of Cities…
4. Prima publicație a Lianei Lefevre şi Alexandre
Tzonis mai concentrat dedicată acestei teme a fost
„Die Frage des Regionalismus. Für eine andere
Architektur”, editată în 1981 la Frankfurt am Main,
urmată de „Critical Regionalism: Architecture and
Identity in a Globalized World”, în 2003.
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12 PROIECTE
c a r e

p r o m o v e a z ă

m e r s u l

p e

b i c i c l e t ă

Mersul pe bicicletă în oraș poate fi
considerat de multe ori un sport
extrem, însă există și locuri în care
acesta este încurajat prin proiecte
remarcabile de infrastructură, de la
parcări pentru biciclete pe mai multe
niveluri la piste suspendate conectate
la transportul public. Bicicliștilor li se
face prin unele părți chiar și cale prin
mijlocul apei.

Din ce în ce mai mult, bicicleta nu mai
este folosită doar pentru activități
recreative, ci și ca mijloc de transport
principal. Această tendință aduce
beneficii pe planuri multiple, de la
mediu, la calitatea vieții. Nu în ultimul
rând, deplasarea cu bicicleta este
văzută ca o componentă importantă a
strategiei orașelor în lupta cu
pandemia - curentă sau care ar putea
sa vină.
Pentru ca astfel de beneficii să fie fructificate pe deplin, este vitală o infrastructură corespunzatoare. Am
adunat de prin orașe din diverse părți ale lumii câteva dintre cele mai impresionante proiecte menite să facă
din pedalat o experiență mai sigură și mai plăcută. sursa: spatiulconstruit.ro
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1. Cea mai mare parcare pentru
biciclete în lume
Cea mai mare parcare pentru biciclete în
lume este construită în Utrech, unde
oamenii folosesc acest mijloc de transport
pentru 43% din deplasări. Parcarea are
momentan o capacitate de 6.000 de locuri,
urmând ca după finalizare să ajungă la
12.500 de locuri. Include rampe de interior
și un sistem digital care îi ghidează pe
bicicliști către locurile de parcare libere.

2. Cea mai lungă pistă pentru biciclete
suspendată din lume
Pista a fost finalizată în 2017 în orașul
Xiamen, China, și are o lungime de
aproximativ 8 kilometri, acoperind cinci mari
zone rezidențiale și trei centre de afaceri. Se
conectează la 11 noduri de transport public,
iar la ora de vârf poate fi atins un trafic de
2.000 de biciclete pe oră.

3. Pedaland prin apă
Pista taie de-a dreptul un lac dintr-o
rezervație naturală din Belgia, cunoscută,
alături de Olanda și Danemarca, pentru
pasiunea pentru ciclism, astfel încât
bicicliștii pedalează la același nivel cu apa.
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4. Primul sens giratoriu pentru biciclete
suspendat din lume
Numit Hovenring, cuvant format din
terminația localităților între care se află,
Eindhoven și Veldhoven, din Olanda, primul
sens giratoriu pentru biciclete din lume a fost
construit deasupra unei zone cu trafic intens
pentru a le oferi bicicliștilor siguranța sporită.
Este format dintr-un pilon înalt de 70 de
metri, 24 de cabluri din oțel și un pod circular
iluminat cu LED-uri.

5. Nelson St Cycleway
Un segment de infrastructură dezafectat din
Auckland, Noua Zeelanda, a fost transformat
într-o pistă roz pentru bicicliști lungă de 600
metri, străjuită pe o latură de 300 de stâlpi cu
LED-uri, care funcționează ca o sculptură
interactivă.

6. Curtin Bike Hub
La Universitatea Curtin din Perth, Australia
de Vest, a fost amenajat un spațiu dedicat
studenților care se deplasează cu bicicleta,
care include 200 de locuri de parcare,
dușuri și vestiare.
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7. Pedalând printre copaci
Aceasta pistă circulară pentru biciclete lungă
de aproape 700 de metri se ridică până la
aproximativ zece metri desupra arborilor
dintr-o pădure din Limburg, Belgia, fiind
construită în așa fel încât să aibă un impact
cât mai redus asupra naturii înconjurătoare.

8. Podul Ölhafen
Podul Ölhafen traversează un port industrial
din Raunheim, Germania.

9. Pista pentru biciclete Van Gogh
Pista Van Gogh este un omagiu adus de
artistul Daan Roosegaarde marelui pictor
în Eindhoven, Olanda. LED-urile
încorporate în pavaj, care funcționează cu
energie solară, sunt dispuse în așa fel încât
să reproducă pictura clasică „Noapte
înstelată".
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10. Garda by bike
Unul dintre cele mai frumoase proiecte de
infrastructură de ciclism din Europa va fi fără
îndoială pista construită la 60 de metri
deasupra lacului Garda din nordul Italiei.
Lată de 2,6 metri, pista numită Garda by bike
se întinde pe o distanță de 140 de kilometri,
încojurând astfel tot lacul, și conectează trei
regiuni: Lombardia, Veneto și Trento.
Momentan sunt gata doar câteva segmente
ale pistei, proiectul urmând să fie finalizat în
2021.

11. Podul Melkweg
Acest pod din Purmerend, Olanda, este
format dintr-un nivel arcuit pentru pietoni și o
pistă mai joasă în zigzag pentru bicicliști și
persoane în scaun cu rotile.

12. Hotelul pentru biciclete
În orașul norvegian Lillestrøm a fost
construit, în apropierea gării, un hotel
pentru biciclete cu o suprafață de aproape
5.000 de metri pătrați, mai exact un loc în
care să-ți lași bicicleta în siguranță atunci
cand nu ai nevoie de ea.
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MONUMENTELE ISTORICE
ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA
DE ARH. CRISTIAN CIOMU

Lista Monumentelor
Istorice a judeţului
Dolj 2015
cuprinde 700 de poziţii, astfel:
I - Monumente de arheologie 98 de poziţii, dintre care 18 în
grupa A de valoare națională;
II - Monumente de arhitectură 528 de poziţii, dintre care 47 în
grupa A de valoare națională;
III - Monumente de for public 23 de poziţii, toate din grupa B
de valoare locală;
IV - Monumente memoriale
şi funerare - 48 de poziţii
toate din grupa B de valoare
locală;

Monumentele istorice sunt bunuri imobile,
construcţii şi terenuri situate pe teritoriul
României (sau în afara graniţelor, proprietăţi
ale statului român), semnificative pentru
istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi
universală. Ele sunt parte din patrimoniul
cultural naţional şi sunt protejate prin Legea
422/2001.
Principalele criterii pentru ca o construcţie să
fie declarată monument istoric sunt:
vechimea; raritatea într-o localitate, zonă sau
regiune; reprezentativitatea pentru un stil, un
curent artistic, o perioadă istorică; valoarea
memorială - legată de personalităţi, evenimente
sau momente din istorie, valoarea de mărturie.
Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost
realizată pe judeţe în 2010, după care a fost
actualizată în anul 2015.
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Monumentele istorice sunt clasate sau
declasate la solicitarea proprietarilor, a
instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în
domeniul patrimoniului prin ordin de ministru,
publicat în Monitorul Oficial.
Deci, conform listei monumentelor istorice, în
judeţul Dolj sunt un număr important de
monumente de arhitectură, din care circa 70%
se regăsesc în municipiul Craiova, capitala
judeţului Dolj, respectiv 366 de poziţii dintre
care doar 16 monumente sunt în grupa A de
valoare națională, (cca. 4%) între acestea fiind
un ansamblu major în care s-au efectuat în

- la VEST, NORD-VEST: str. Gh. Doja,
Matei Basarab, Câmpia Izlaz, Madona
Dudu, Brânduşa, Libertăţii, Brestei,
Dumbrăveni, Iancu Jianu, G. Enescu,
Amaradia.
Craiova este unul dintre cele mai
vechi oraşe din România. Atestată
documentar din 1475, localitatea s-a
născut la intersecţia unor drumuri
comerciale, ce străbăteau ţara de la
nord la sud, spre Peninsula
Balcanică, şi de la est la vest, spre
Occident.

ultima vreme lucrări importante de renovare
urbană:

ZONA TÂRGUL
CRAIOVEI, ZONA CU
CELE MAI VECHI
MONUMENTE
Piața Veche actuală - fostă Piaţa Elca sau
Nedeia Craiovei - este nucleul în jurul
căruia se dezvoltă Craiova Medievală şi
Bănia de la 1500, cunoscută şi pentru cele
7 fântâni spre bălţile Jiului şi două în târg.
Aici sunt grupate monumente de mare
importanţă pentru Municipiul Craiova:

CASA BĂNIEI
(CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, 1699)
CENTRUL ISTORIC AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA
100 - DJ-II-a-A-08068 - Datare: sec. al XV-lea; sec.
XVIII-XIX. Perimetru delimitat de străzile (cu includerea
ambelor fronturi):
- la NORD: C. Brâncuşi, Şerban Vodă, Păltiniş,

pe locul caselor craioveşti vechi, a fost
restaurată de arhitectul Iancu Atanasescu,
dar fără o bază documentară solidă (care
nu există) şi lucrarea a fost o inovaţie în
stilul „brâncovenesc“ preluat de la alte
construcții similare din România.

Principatele Unite, Calea Bucureşti, Bd. Carol I,
str. România Muncitoare, C. Rădulescu Motru,
13 Septembrie, Împăratul Traian;
- la EST: Str. Ulmului;
- la SUD, SUD-EST: str. T. Vladimirescu, Arieş,
Bujorului, Al. Macedonski, S. Bărnuţiu, Calea
Unirii;
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BISERICA SF. DUMITRU
refăcută în 1906-1932 pe locul bisericii din lemn
în sec. al XVII-lea şi apoi BISERICA
DOMNEASCĂ de zid (Matei Basarab - 1651) de

HANUL HUREZ (MIT
ROPOLITUL ŞTEFAN
- 1658)

către arhitectul francez André Lecomte du
Nouÿ, elev şi discipol al lui Viollet-le Duc, care
pretindea restauratorului să se pună în locul
meșterului care a fost primul autor al clădirii şi
să facă ceea ce ar fi făcut acesta dacă ar fi avut
posibilitatea să-şi încheie opera.
Monumentele pe baza cărora arhitectul Violletle Duc şi-a făcut experienţele sale de
restaurator - printre care şi Catedrala Notre
Dame de Paris - au fost edificii medievale
monumentale, a căror durată de construcţie se
întindea pe o perioadă îndelungată de cîteve
secole şi erau rezultatul mai multor etape de
construcţie, ilustrând trepte de evoluţie ale
unui stil sau chiar succesiunea şi suprapunerea
câtotva stiluri.
Înlăturarea tuturor acestor stratificări, impusă
de doctrina arhitectului Viollet-le Duc, echivala
cu dispariţia unor valori importante ale artei şi
arhitecturii.
Împotriva doctrinei lui Viollet-le Duc au
reacţionat critic contemporanii săi, printre care
şi scriitorul Anatol France, care scria: „Un
monument vechi e foarte rar din acelaşi stil în

o incintă cu dimensiuni de
50x200 m, trei curţi, trei turnuriporţi pe axa est-vest şi
construcţii boltite. A adăpostit
curtea domnitorului când venea
în târg şi unde făcea judecăţi,
prăvălii, bursă într-un foişor,
grajduri, depozite, arsenal şi
cartier general austriac (de unde
şi denumirea HAN NEMŢESC),
puşcărie, administraţie,
sinagogă şi beciuri de lemne în
prezent. A ars în 1737 şi în 1802,
a fost demolat continuu de la
1865 (când primăria oraşului
vinde terenul pentru construcţie
negustorilor evrei) şi până
astăzi, lucrarea timpului fiind
încă în curs. În ultimul timp, au
apărut aici câteva construcţii
nepotivite care au reuşit să
treacă de „vigilenţa” Comisiei
Monumentelor, obţinând avizul
de amplasare şi apoi autorizaţie
de construire, ceea ce face
foarte dificilă o restaurare a
ruinelor rămase.

fiecare din părţile sale componenete. A sacrifica
opere frumoase şi venerabile, transformând, ca
la Notre Dame, o catedrală vie într-o catedrală
abstractă îi provoacă oroare oricui simte cu
iubire natura şi viaţa“.
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André Lecomte du Nouÿ va avea o lungă

Reacțiile de respingere a activităţii de
restaurare a arhitectului André Lecomte
du Nouÿ nu au fost puţine, printre cei care
au protestat fiind oameni de seamă (M.
Kogălniceanu, N. Gabrielescu, D.
Bolintineanu, T. Maiorescu, Th. Aman, I.
Slavici, I. Berindei ş.a), dar, per ansamblu,
principiile„violetduchismului“ au fost
acceptate şi preferate de majoritatea
politicienilor, istoricilor şi chiar
arhitecţilor, autohtonizând aceste reguli,
chiar dacă în Europa, în aceeaşi perioadă,
erau aspru criticate.
Biserica Sf. Dumitru s-a menţinut intactă
până în zilele noastre, fapt care i-a conferit
un prestigiu şi o apreciere în rândul multor
conaţionali români, orbiţi de aura calităţii
de tip occidental pe care arhitectul
francez le-o oferea.

activitate, de aproape 40 de ani, pe teritoriul
României pînă în anul 1914 (anul morţii sale)
timp în care va duce la limite maxime
exagerările maestrului său şi ale doctrinei
sale. Astfel chiar în oraşul nostru, Craiova,
André Lecomte du Nouÿ dărâmă din temelie
Biserica Sfântul Dumitru, ctitorie a lui Matei
Basarab, pe care o reconstruieşte în forme cu
multe modificări în raport cu aspectul său
original.
El face acest lucru după ce anterior, cu ocazia
expertizării monumentului, consemnase în

HANUL PUŢUREANU

raport: „Este un monument complet, bine
conceput, de tip bizantino-roman, căruia
trebuie să i se laude proporţiile graţioase,
care a suferit, e drept, câteva reparaţii către
1724, dar căruia i se poare reda fizionomia sa
primitivă. Nu-mi pare necesar să mă gândesc
la o reedificare a lui, cu toată starea
nemulţumitoare în care se găseşte. Edificii de
genul acestuia sunt, desigur, foarte rare în
ţară şi e necesar să fie conservat ceea ce
timpul nu a putut să distrugă”.
Ce motivaţie l-a făcut oare ca numai un an
mai târziu, în vara lui 1885, să dărâme biserica
şi apoi să o reconstruiască aşa cum am arătat,
nu vom putea şti niciodată.
Nu avem o explicaţie, dar avem un fapt pozitiv
ce trebuie remarcat totuşi la restaurările lui
André Lecomte du Nouÿ şi anume tehnica de

apare la sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi excelează ca valoare
plastică prin curtea interioară cu
geamlâc şi subsoluri boltite.
Hanul lui Puțureanu pare să
continue activitatea unui han
mai vechi aflat în această zonă a
Craiovei. Un han, al cărui loc se
întindea din zidul hanului
Mănăstirii Horezu până în ulița
Elca, era în 1849 motiv de
dispută între Grigore Pavel și
soția răposatului serdar Nicolae
Iota, Casandra. Clădirea fusese
ridicată de tatăl lui Grigore,
Pavel Teodor, cel căruia i se
datora și fântâna din apropiere,
cunoscută ca Fântâna
Purcarului.

execuţie ireproşabilă.
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În prezent este ruinat și
abandonat de noii proprietari.
Ultimii urmași ai Puțurenilor au
vândut imobilul, gest ce ar
putea însemna însă salvarea
vechiului han, noul proprietar
fiind hotărât să-i redea farmecul
de odinioară.
Craiova a fost greu încercată, în
decursul istoriei sale, fiind
mereu confruntată cu mari
dezastre cauzate de războaie,
cutremure, inundaţii, marile
arsuri (ultima în 1802, a lui
Pazantoglu zis Pazvante Chiorul
- paşă de Vidin) care au culcat-o
la pământ, dar apoi în secolul al
XIX-lea și prima jumatate a
secolului al XX-lea a reuşit să
renască din propria cenuşă.

ZONA CENTRALĂ A
MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN
PERIOADA COMUNISTĂ
Craiova a pierdut foarte multe clădiri de
patrimoniu şi în timpul dictaturii comuniste.
Demolarea fronturilor compacte de pe Calea
Unirii, după cutremurul din 1977, remobilate cu
construcţii noi, reprezintă poate cel mai
elocvent exemplu de renunţare cu mare
uşurinţă la clădiri de parimoniu în această
perioadă.
Imagini document cu construcţiile din Craiova,
strada Calea Unirii, demolate după cutremurul
din 1977 şi înlocuite cu construcţii noi.

18

Imagini actuale cu construcţiile noi din Craiova, strada Calea Unirii, realizate
după cutremurul din 1977, care le-au înlocuit pe cele vechi.
Clădirea Minerva a fost păstrată şi s-a realizat o extindere prin întoarcerea
faţadei pe calcanul de nord, descoperit prin retragerea frontului de est al stăzii
Calea Unirii cu o arhitectură care preia identic elementele arhitecturale şi
decorative ale construcţiei vechi (realizată de arhitect Petre Falcan).
Această intervenţie radicală din anii ‘80 nu este un exemplu de bună practică
într-o zonă centrală unde s-au demolat şi înlocuit construcţii cu valoare
arhitecturală şi istorică. Ceea ce mai există din oraşul vechi este foarte puţin şi
de aceea foarte valoros, iar noi cei ce locuim în oraşul de astăzi avem datoria
să păstrăm şi să transmitem generaţiilor această moştenire întreagă şi chiar
îmbogăţită.
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SINERGIE ȘI CREAȚIE ARHITECTURALĂ
SUB PECETEA „SPIRITULUI LOCULUI”

Regatul României în
cei mai buni ani ai
acestei țări

Opera de arhitect și antreprenor a
lui Julius DOPPELREITER
DE ARH. DORIN BOILĂ

Conferință la Centrul
de Cultură
Arhitecturală din
Sibiu, Sucursala
Uniunii Arhitecților
din România

Fiind prima întâlnire a colegilor arhitecți sub umbrela noului Centru de cultură, deschis
în centrul vechi al Sibiului, după inaugurarea din octombrie 2019, am pregătit o
prezentare legată de activitatea unui arhitect de origine străină, dar care s-a integrat
extraordinar Spiritului Locului – și anume Olteniei subcarpatice de la începutul
secolului 20.
Am pornit de la expoziția formată din zeci de panouri cu lucrările rămase dintre
realizările arh. Doppelreiter, expoziție care mobila salonul principal al Centrului sibian,
și am utilizat și catalogul expoziției, realizat sub coordonarea arh. Mihai Maicovschi în
2018.

20

INFO 4

De la început trebuie remarcată activitatea cu adevărat
prodigioasă a acestui austriac după tată, român după mamă,
împământenit în Gorjul Regatului Român - născut în TurnuSeverin, decorat pentru luptele de pe valea Oltului și
Mărăști, în Primul război mondial. Arhitect și antreprenor
inteligent și dăruit, Doppellreiter a reabilitat zeci de
locuințe, școli monumentale, biserici, iar construcțiile noi
proiectate și majoritatea edificate prin firmele sale, se
numără cu sutele: locuințe monumentale sau mai modeste,
sedii de instituții, primării, școli și dispensare, mănăstiri și
alte dotări.
Pentru a insera această operă arhitecturală în ambientul
stilistic al zonei, am prezentat câteva construcții din arealul
formal-vernacular pe care l-a studiat și creatorul gorjan –
ansambluri mănăstirești, locuințe nobiliare, hanuri.
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A recurge la corpusul de cunoaștere străveche a fost și
opțiunea marilor arhitecți și constructori români de la
finele sec. 19 - început de secol 20. Pe treptele înalte ale
meseriei s-a ajuns în acele timpuri la fundamentele
filosofice ale urbanismului și arhitecturii: Construcția ca și
CONSTRUIRE / Armonizarea ca și COMUNICARE /
Habitatul ca o COMUNIUNE!
Acestea toate fac ca în arhitectură să se închidă spirala
ETERNEI REÎNTOARCERI! (paradigma marelui Mircea
Eliade). Este vorba de reîntoarcerea la sursele generatoare
de: Cunoaștere metafizică și Patternuri formale/ stilistice/
ideatice. De aici și cunoașterea în profesiune venită din
cunoașterea Spiritului Locului; specificitatea dată de
geografia și istoria Locului și de poporul care îl loc-uiește.

CASA VINTILĂ (CALEA EROILOR –TÂRGU-JIU)

Mereu trebuie subliniate aceste fenomene, fundamentale
pentru o profesiune de mare investiție materialăfinanciară-spirituală, mai ales într-o perioadă de trecere
fără rezistență la globalizarea economiilor, a populațiilor și
a cunoașterii mediate prin tehnologia digitală!
Deci – profesiunea arhitecților este ontologic legată de
SPECIFIC pentru că demersul ei se află întotdeauna
DINCOLO de timp, de mode, de politici, de globalizari și
ideologii!
Sau, cum spunea Acad. Ion Aurel Pop: „Astăzi românii nu
reușesc să fie suficient de europeni pentru că nu sunt
suficient de români!”
Discuția despre un stil, un specific cultural, într-o lume în
curs de globalizare are un sens teribil de actual, pentru că:
- Se produce acum o pierdere inerentă de identitate (locală

CASA BĂDESCU (CALEA EROILOR –TÂRGU-JIU)

și națională)
- Se constată o pierdere de cultură generală (clasică și
profesională), atât la autori/meseriași, cât și la
public/beneficiari/investitori...
- Se perpetuează în România, inclusiv ca efect al perioadei
comuniste, lipsa unei culturi a locuirii urbane, a traiului în
țesuturi dense, a meșteșugului (punere în operă,
mentenanță, reabilitare).
A recurge la corpusul de cunoaștere străveche a fost și
opțiunea marilor arhitecți și constructori români de la
finele sec. 19 - început de secol 20. Pe treptele înalte ale
meseriei s-a ajuns în acele timpuri la fundamentele
filosofice ale urbanismului și arhitecturii: Construcția ca și
CONSTRUIRE / Armonizarea ca și COMUNICARE /
Habitatul ca o COMUNIUNE!

CASA IOSIF KEBER (STR. 11 IUNIE 1848 –TÂRGU-JIU)
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Acestea toate fac ca în arhitectură să se închidă spirala
ETERNEI REÎNTOARCERI! (paradigma marelui Mircea
Eliade). Este vorba de reîntoarcerea la sursele generatoare
de: Cunoaștere metafizică și Patternuri formale/ stilistice/
ideatice. De aici și cunoașterea în profesiune venită din
cunoașterea Spiritului Locului; specificitatea dată de
geografia și istoria Locului și de poporul care îl loc-uiește.
Mereu trebuie subliniate aceste fenomene, fundamentale
pentru o profesiune de mare investiție materialăfinanciară-spirituală, mai ales într-o perioadă de trecere
fără rezistență la globalizarea economiilor, a populațiilor și
a cunoașterii mediate prin tehnologia digitală!
REDACȚIE ZIAR LOCAL (BD. C-TIN BRÂNCUȘI –TÂRGU-JIU)

Deci – profesiunea arhitecților este ontologic legată de
SPECIFIC pentru că demersul ei se află întotdeauna
DINCOLO de timp, de mode, de politici, de globalizari și
ideologii!
Sau, cum spunea Acad. Ion Aurel Pop: „Astăzi românii nu
reușesc să fie suficient de europeni pentru că nu sunt
suficient de români!”

CASA MIHĂILEANU (STR. GENEVA –TÂRGU-JIU)

Discuția despre un stil, un specific cultural, într-o lume în
curs de globalizare are un sens teribil de actual, pentru că:
- Se produce acum o pierdere inerentă de identitate (locală și
națională)
- Se constată o pierdere de cultură generală (clasică și
profesională), atât la autori/meseriași, cât și la
public/beneficiari/investitori...
- Se perpetuează în România, inclusiv ca efect al perioadei
comuniste, lipsa unei culturi a locuirii urbane, a traiului în
țesuturi dense, a meșteșugului (punere în operă, mentenanță,
reabilitare).
BISERICA ROMANO-CATOLICĂ
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Pentru a ilustra un exemplu de sinergie urbanistică dar mai
ales de ordin spiritual, trebuie să amintesc de faptul că
asemenea fenomene culturale nu pot avea loc decât într-o
țară vitală, cu program de viitor limpede și onest! Aceasta
era situația Regatului României Mari, care tocmai își
împlinea cel mai măreț Program de Țară din ultimele sute
de ani – programul lansat de Regele Carol I în 1976, când
afirma că a pus bazele Palatului Regal de la Peleș în zona
care trebuie să devină CENTRUL GEOGRAFIC AL ȚĂRII!
În acest fel, Regatul nostru s-a dezvoltat spre urban /
tehnologie / cultură! Așa că a devenit o reală atracție
pentru străini din toată zona balcanică, dar și toată Europa
Centrală! Astfel că, la invitația familiei Tătărăscu, sculptorul
Brâncuși a putut veni să realizeze un ansamblu monumental
în Târgu Jiu, care s-a dovedit a fi de portanță mondială!
Iar pentru așezarea acestui Ansamblu, integrarea lui în
LOCUL prevăzut, Brâncuși a putut gândi o AXĂ urbană care
să lege orizontal piesele genial imaginate, și care să ducă la
AXA VERTICALĂ (Axis Mundi) de dincolo de Biserică, pentru
că acea axă urbană exista și era mobilată de construcțiile
specific românești gândite și construite de J. Doppelreiter!
Aceasta este mirabila sinergie interbelică întâmplată în
capitala Gorjului, în virtutea unei forțe a ideii de specific
local și arhitectură cu spirit!
Opțiunea arhitectului Julius Doppelreiter pentru integrarea
spiritului specific românesc în lucrările sale s-a dovedit,
iată, corectă – atât în epoca tentantei „arte 1900”, cât și în

CASA BARBU GĂNESCU (PIAȚA VICTORIEI –TÂRGU-JIU)

vremurile unei mondializări a ideii de arhitectură, pe care o
parcurgem astăzi... Pentru că „noutatea” și „moda” NU
SUNT VALORI ÎN ARHITECTURĂ ȘI URBANISM!

MUZEUL GORJULUI (PARCUL CENTRAL, DIG–TÂRGU-JIU)

CASA ION POPESCU-VOITEȘTI (SAT VOITEȘTII DIN DEAL
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SCUL
PTU
RA
în spațiul
public

LORENZO QUINN
CONSTRUIREA PODURILOR

Ne amintim de evenimentul care a reprezentat la bienala din 2017 două mâini răsărite din canal
pentru a sprijini un palat venețian și a-l feri de prăbușirea promisă (orașul se scufundă în fiecare an).

DE LA EDITH ȘTEFĂNESCU
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SCULPTURA ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Metafora impresionantă pentru distrugerea lentă a gloriosului și fragilului oraș, victimă a lăcomiei
care îl livrează pasagerilor în croazieră, către navele monstruoase care îl traversează poluând,
trimițând împotriva fundațiilor valurilor de moarte în timp ce sunt aliniate cu camerele de luat
vederi. și smartphone-urile, turiștii participă la acest viol, în mod conștient sau nu.

Lucrarea a fost realizată de Lorenzo Quinn (fost actor și fiul lui
Anthony Quinn) care în acest an, când toate semnalele sunt roșii, au
preferat să transmită un mesaj de speranță.

LORENZO QUINN
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Vaporitoarea șerpuitoare care ne duce de la aeroport la centrul Veneției trece de pe Arsenal .. și ne
permite să vedem pe un bazin între pereții de cărămidă ai mâinilor care se întâlnesc peste apă. O
„viziune” suficient de puternică și visătoare pentru a ne face să dorim ca a doua zi să mergem să
aruncăm o privire mai atentă ...

După ce traversăm bienala ajungem,
arsenalul nord, într-un loc unde o
navetă ne permite să traversăm
canalul ...

LORENZO QUINN
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Aceste brațe și mâini sunt albe ca marmura
venețiană, ca statuile. Fără indicii de rasă
sau sex, ele sunt mâinile umanității care
trăiește pe una și aceeași planetă .
Fiecare „pod” are 15 metri înălțime și 20 de
metri lățime. Mâinile se întâlnesc peste apă,
de la un cheu la altul ... am dori să spunem
dintr-o țară în alta, de la un continent la
altul, deasupra zidurilor și granițelor.

LORENZO QUINN
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1.Primul pod este cel al prieteniei. Palma cu
palma, este o adeziune a unuia la celălalt, fără
brutalitate, dar cu mult respect, mare
sensibilitate.

2. Al doilea pod este cel al credinței. Nu
credința oarbă într-o zeitate monoteistă, ci
încrederea totală a copilului care se lasă ghidat
de părinții săi. O mână mai mică apucă un deget
al mâinii mai mari, așa cum fac cei mici când
pentru a merge, trebuie să se țină de cealaltă,
pentru a nu cădea.

3. Al treilea pod simbolizează ajutorul. Apelează
la ajutor și găsește o mână care să te salveze ...
Podul capătă o semnificație specială în această
Italia unde atât de mulți migranți au încercat să
vină cu riscul vieții lor și unde mâinile
ajutatoare le-au salvat uneori.

4. Al patrulea pod este iubirea. Degetele se
împletesc pentru a forma o legătură solidă. Ei
evocă trupurile care se unesc, minunea de a
deveni unul.

LORENZO QUINN
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5. Al cincilea pod este speranța. Degetele se
împletesc și formează ca „catedrala” Rodinului o
boltă care se ridică pe cer. Încă o dată nu este
vorba despre „speranță” într-o viață ideală, ci
despre „speranță” într-o lume mai bună și mai
dreaptă.

6. Ultimul pod este cel al înțelepciunii. Mâna
unei femei bătrâne (soacra sculptorului servea
drept model) și o mână mai tânără simbolizează
transmiterea cunoștințelor și
toleranței. Conexiunea este „vârful degetelor”,
adică fără probleme.

LORENZO QUINN

33

arh. Dorin BOIL

Ă

COMENTARII
asupra arhitecturii contemporane

VITTORIO GREGOTTI – Dumnezeu să-l odihnească!
Domnul arh. Vittorio Gregotti și-a închis firma
în 2017, considerând că arhitectura practică nu
mai este apreciată și că nu este de acord cu
direcția fantezistă în care a luat-o domeniul.
El a spus ziarului italian „La Stampa” în 2019:
„Arhitecții nu creează decât imagini care să
uimească, mai degrabă decât să propună
proiecte!” iar arhitectura contemporană a
pierdut legătura cu „ideea că această profesie
are la bază un produs colectiv și trebuie să
răspundă unor nevoi sociale specifice, legate de
Locuri și de Istoria lor.”
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Comanda socială, urbanismul în istorie și
responsabilitatea intelectualilor pentru coerența
comunităților românești

Centenarul Marii Uniri românești de la 1918 nu a trecut și nu poate
să treacă, pentru că nu trece nevoia coagulării poporului român –
în spirit, în formă, deci și administrativ, ca să nu spunem chiar
despre coerența amenajării teritoriului! Acest fundamental proces
istoric a cunoscut multele trepte premergătoare statelor
medievale, începute prin fabuloasa Cultură Cucuteni-Tripolie
(acum 6000 de ani !), ale cărei semnale de civilizație materialăspirituală încă ne așteaptă să le integrăm valorile umanetranscendente ! Cu mereu reînnoita invitație de a ne duce copiii și
nepoții la Muzeul Civilizației Cucuteni de la Piatra Neamț!
Primele agregate statale din zona Moldovei de astăzi (de la Carpați
până la Nistru și Bug) implică, la fel cu toate celelalte etape
istorice, schimburi de conducători, populații și civilizație
românească peste munți și peste fluvii.
Dintr-un articol al basarabeanului Alecu Reniță (nov. 2018)
preluăm câteva idei asupra evoluției acestui proces românesc de
coagulare națională, referitor la secolul 20 și la Moldova de peste
Prut: „Procesul de reîntregire a Națiunii române pornește din
Basarabia. ...acea minunată generație a Unirii, în frunte cu Ioan
Pelivan, Pan Halipa, Ion Buzdugan, Vasile Stroescu, Ștefan
Ciobanu... generație care prin mare curaj, responsabilitate și
înțelepciune, votează la Chișinău, pe 27 martie 1918, actul Unirii cu
Regatul României.
Perioada interbelică - ...în 22 de ani, Basarabia a cunoscut
transformări spectaculoase, ajungând dintr-o gubernie țaristă,
înapoiată și analfabetă, o regiune a afirmării de sine, a belșugului
și a știutorilor de carte! Despre această perioadă... Moscova și
lichelele ei de la Chișinău au propagat neîntrerupt tone de
minciuni...

Iată adevărul: în 1917 în Basarabia nu exista nici o
școală primară românească, deși majoritatea
absolută a populației era românească. În 1940,
când tancurile sovietice au ocupat Basarabia,
funcționau 2628 școli primare românești, cu 7581
învățători și cu 348 000 de elevi !
Se mai cere adăugat că, devenind parte
integrantă a Regatului Român, Basarabia a fost
salvată de:
Teroarea bandelor bolșevice formate după 1917
Războiul civil din Rusia
Trei valuri de foamete provocate de noul
regim comunist
Deportările, epurările și asasinatele în masă
organizate de Stalin între cele două războaie
mondiale.
Putem afirma cu certitudine că, fără interbelicul
românesc, Basarabia ar fi devenit o transnistrie
întinsă de la Bug până la Prut, cu exterminarea
sau rusificarea deplină a populației băștinașe!”
La toate acestea trebuie adăugat că propaganda
anti-românească, pompată timp de un secol de
ruși, ucrainieni și găgăuzi, vine pe un fond de
insuficiente împliniri ale administrației
românești, - datorate în principal timpului
extrem de scurt avut la dispoziție până la
izbucnirea războiului mondial. Cum după 1940
Basarabia a fost permanent un teatru de război,
iar după 1945 a suportat și un război socialrasist, economic și cultural, nu e de mirare că
această propagandă se baza pe frustrările
tuturor etniilor conlocuitoare cu românii, care
avuseseră mari avantaje sociale-economice în
perioada ocupației rusești și sovietice.
Procesul sălbatic de deznaționalizare,
pauperizare și manipulare politică a românilor
din Moldova de Est și Bucovina de Nord are
astăzi urmări până la nivel de comunități rurale,
organizare parohială, urbanism-amenajarea
teritoriului și protecția patrimoniului ! De aceea
schimburile profesionale, culturale și turistice
între comunitățile românești din cele două
actuale republici au o portanță excepțională,
până în sfera comenzii sociale, a urbanismului
ca patrimoniu și coerenței comunitare, rurale și
urbane !

36

COMENTARII

DE LA MĂTUȘA IOANA DIN AMERICA!

Ca un interludiu, tot specific perioadei de izolare pandemică, vă prezint un episod foarte
interesant din postările mătușii mele din SUA: aspectul servirii cu alimente a celor izolați
la domiciliu prin sistemul de roboți autonomi!
În prima imagine este băcănia care s-a dotat cu acest serviciu și are în parcare „flota” de
roboței – dar cea mai hazoasă este a doua poză, despre care una dintre comentatoarele
prietene ale mătușii scria:„ Se vede clar că roboțelul este puiul vilei spre care merge!”

SISTEMUL ECO-PACKAGING
Proiectare avansată a tipului de
ambalaje – în acest caz o mare firmă
de electronice, pentru care designerii
au gândit utilizarea cutiei de ambalat
prin posibilitatea transformării ei în
mic mobilier de interior (măsuțe,
rafturi, etc.), cuști pt. animalele
domestice, cutii pt. jucării și alte
obiecte temporare.
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Prinţul Charles,
moștenitorul coroanei
Marii Britanii, ne
transmite un emoționant
mesaj cu ocazia Paştilor
Ortodoxe, în care
mulțumește
compatrioților noștri din
sistemul medical britanic
și promite să vină cât de
curând în România.

Prințul Charles: „Nu am suficiente cuvinte să le mulțumesc Românilor
pentru eforturile lor. Hristos a Înviat!”
„Doamnelor şi Domnilor,
Acum când Românii de pretutindeni

ărbătoresc Paştile Ortodoxe, doresc să vă
spun cât de mult mă gândesc la
dumneavoastră într-unul din cele mai sfinte
momente ale anului. Paştele este de regulă
momentul în care oamenii se adună, se roagă
împreună şi reînnoiesc legăturile lor cu
comunitatea şi religia din care fac parte. Ştiu
că mulţi Români din Marea Britanie au sperat
să se întoarcă în România de Paşti şi să fie
împreună cu familiile şi prietenii lor.
În acest an însă, în mijlocul acestei pandemii
teribile care ne afectează pe noi toţi, lucrurile
normale nu sunt posibile.Ştiu că este foarte
greu pentru noi toţi, dar mai ales pentru cei
s

care sunt departe de cei dragi.

ş

ştiu că mulţi Români din
Marea Britanie joacă un rol indispensabil în
sistemul naţional de sănătate, în căminele de
bătrâni şi în alte roluri-cheie în această criză
sanitară fără precedent. Le suntem profund
recunoscători şi nu am suficiente cuvinte
În acela i timp,

pentru eforturile lor remarcabile, care sunt

ţ
În ceea ce mă priveşte, abia aştept ca la un
moment dat, în viitor, să revin în România, o
ţară care are un loc atât de special în inima
mea, dar şi să mă întâlnesc din nou cu membri
ai comunităţii româneşti din Marea Britanie.
Până atunci nu pot decât să vă doresc Paşti
Fericite şi să vă spun că sunteţi în gândurile şi
rugăciunile mele.
apreciate de noi to i.

Hristos a Înviat!”

PRINCE CHARLES OF WALES.
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Municipiul Iaşi este inclus în Programul
de Dezvoltare Urbană Durabilă a Oraşelor Verzi
Primăria municipiului Iaşi a anunţat că îşi va
elabora propriul Master Plan Oraş Verde
(Green City) cu ajutorul unui program de
consultanţă şi asistenţă oferit în mod gratuit
de Banca Europeană de Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD).
Potrivit unui comunicat de presă, în cursul
zilei de 28 mai, BERD a anunţat
municipalitatea că Iaşiul a devenit al 42-lea
oraş-pilot al Programului de Dezvoltare
Urbană Durabilă a Oraşelor Verzi (Green
Cities).
“Pornind de la constatarea că oraşele generează
trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră,
iar reducerea acestor emisii reprezintă o
oportunitate excelentă pentru combaterea
schimbărilor climatice, BERD a înfiinţat în 2016
Programul ‘Oraşe Verzi’, în valoare de 1,5
miliarde de euro. Acesta ajută fiecare oraş
selectat să adapteze soluţii la nevoile sale de
mediu cu o combinaţie unică de măsuri, toate
concepute pentru a îndrepta oraşele către emisii
de carbon reduse.
Odată cu aderarea la acest program, oraşele
întreprind câte un proiect declanşator şi îşi
elaborează propriul Plan de acţiune pentru a
deveni Oraş Verde”, se menţionează în
documentul de presă.
“Un oraş verde este un oraş cu performanţe de
mediu ridicate şi care face paşi importanţi spre
reducerea emisiilor de carbon, a consumului de
apă şi de energie, prin transport public ecologic,
extinderea spaţiilor verzi, facilităţi pentru
biciclişti, soluţii de management inteligente
pentru trafic, reciclarea deşeurilor, maximizând
în acelaşi timp beneficiile economice şi sociale.

Mulţumesc partenerilor de la BERD pentru
sprijin şi reafirm angajamentul nostru de a face
din Iaşi un oraş verde, curat şi sănătos”, a
declarat, prin intermediul comunicatului de
presă, primarul Iaşiului, Mihai Chirica.
Primăria Municipiului Iaşi şi BERD
colaborează încă din 2001 pentru diverse
proiecte de termoficare, apă şi transport
urban.

Instanţa a emis hotărârea de
înfiinţare a Zonei Metropolitane
Piatra-Neamț

Judecătoria Piatra-Neamţ a admis cererea
de înfiinţare a Zonei Metropolitane PiatraNeamţ depusă anul trecut de primarii a
şapte oraşe şi comune, a declarat primarul
municipiului, Dragoş Chitic.
Membrii fondatori sunt municipiul PiatraNeamţ, oraşul Bicaz şi comunele Alexandru
cel Bun, Bodeşti, Gârcina, Războieni şi
Tarcău.
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Mulţumesc partenerilor de la BERD pentru
sprijin şi reafirm angajamentul nostru de a face
din Iaşi un oraş verde, curat şi sănătos”, a

Proiect cu fonduri europene
pentru planificarea strategică a
Zonei Metropolitane Oradea

declarat, prin intermediul comunicatului de
presă, primarul Iaşiului, Mihai Chirica.
Primăria Municipiului Iaşi şi BERD colaborează
încă din 2001 pentru diverse proiecte de
termoficare, apă şi transport urban.
Primarul Dragoş Chitic a subliniat că unul
dintre avantajele înfiinţării zonei
metropolitane este atragerea de fonduri
europene. “Zona Metropolitană nu are culoare
politică şi le mulţumesc colegilor primari membri
fondatori pentru că s-au alăturat acestui demers.
Zona Metropolitană Piatra-Neamţ reprezintă o
formă asociativă prin intermediul căreia vom
accesa fonduri nerambursabile în proiecte de
investiţii care să genereze dezvoltare în
localităţile membre. Unul dintre principalele
avantaje ale zonelor metropolitane este
posibilitatea atragerii de fonduri europene sau
guvernamentale nerambursabile, dedicate acestor
structuri asociative, prin intermediul cărora se
pot realiza proiecte integrate, care să avantajeze
fiecare localitate componentă, să răspundă
nevoilor fiecărei localităţi, să dezvolte unitar
zona şi să reducă decalajele de dezvoltare dintre
localităţi”, a afirmat Chitic.
Edilul a adăugat că vor putea fi dezvoltate şi
servicii publice integrate pentru localităţile
membre, iar potenţialul zonei şi resursele
naturale vor fi exploatate mai bine.
În afara celor şapte localităţi fondatoare mai
sunt şi alte comune aflate pe o rază de 30
kilometri în jurul municipiului Piatra-Neamţ
care şi-au exprimat intenţia să adere la Zona
Metropolitană. Acestea urmează să adopte în
Consiliile Locale hotărârile necesare şi să
devină membri în asociaţie, cu aceleaşi
drepturi ca şi membrii fondatori.

A fost semnat contractul de finanţare pentru
proiectul “Acţiuni de Simplificare a Procedurilor
Administrative şi de Planificare Strategică pentru
cetăţenii din Municipiul Oradea şi Zona
Metropolitană”, în valoare de 3,6 milioane de lei,
derulat prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020, a anunţat Primăria
Oradea. “Proiectul este important în primul rând
realizarea procesului de planificare strategică,
inclusiv elaborarea listei de proiecte de investiţii
pentru perioada de finanţare 2021-2027, precum şi
pentru debirocratizarea şi digitalizarea serviciilor
publice oferite cetăţenilor Municipiului Oradea”, a
declarat directorul Direcţiei de Management
Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria
Oradea, Marius Moş.
Proiectul este în valoare de 3.674.980,85 lei, din
care valoarea ajutorului financiar nerambursabil
este de 3.601.481,23 lei, iar contribuţia proprie a
Municipiului Oradea este de 73.499,62 lei. Durata
contractului de finanţare este de 30 de luni.
Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea, prin
procesul de planificare strategică de la nivelul
Municipiului Oradea şi a Zonei Metropolitane
Oradea este vizată întărirea legăturilor dintre
planificarea politicilor publice la nivel local,
elaborarea bugetului şi creşterea eficienţei
cheltuielilor publice.
În urma tuturor demersurilor de planificare
strategică, va rezulta o Strategie Integrată de
Dezvoltare Durabilă, un Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă şi un document de planificare strategică
pentru energie durabilă, pentru perioada 20212027.
Digitizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către
Primăria Municipiului Oradea se va referi
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor
de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
emiterea vizelor/acordurilor pentru utilităţi
urbane – servicii tehnico-edilitare şi de
gospodărie comunală şi altele.
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A fost finalizată parcarea subterană pe trei niveluri construită pe malul
Crişului Repede, în Oradea

Parcarea subterană din centrul municipiului
Oradea, construită pe malul râului Crişul Repede, a
fost finalizată, printr-un credit-furnizor de 39,7
milioane de lei, a declarat viceprimarul Florin
Birta, la prezentarea investiţiei.
Suprafaţa terenului pe care este construită
parcarea este de 4.956 mp, iar suprafaţa
desfăşurată, de 14.158 metri pătraţi, pe trei niveluri
subterane. Nivelul de parcare inferior se află la 12
metri sub nivelul străzii şi la 6 metri sub nivelul
apei.
Parcarea dispune de 460 de locuri, pe trei niveluri
colorate diferite. Accesul va fi posibil la sfârşitul
acestei săptămâni, după vizita reprezentanţilor ISU
Bihor. În primele trei luni, parcarea va fi gratuită,
pentru ca şoferii orădeni să se poată obişnui cu
noul spaţiu.
“Lucrarea a fost ridicată de firma Construcţii Bihor,
urmând ca Administraţia Domeniului Public (ADP)
Oradea şi Primăria Oradea să achite valoarea
lucrării în rate lunare firmei constructoare”, a
precizat Florin Birta, într-o conferinţă de presă.
Din valoarea de 39,7 milioane de lei, 7,3 milioane de
lei a fost cota de finanţare a companiei RCS-RDS,
care va beneficia de un număr de circa 80 de locuri
de parcare, deoarece terenul pe care a fost ridicată
parcarea aparţine 30% acestei companii.

Directorul ADP Oradea, Liviu Andrica a subliniat
că este “prima parcare subterană cu trei niveluri
realizată în România pe albia unui râu, de unde şi
complexitatea tehnică a construcţiei”. “A fost o
lucrare care a depăşit aşteptările tuturor, inclusiv
ale proiectanţilor”, a precizat Andrica.
Inginerul-şef Ştefan Roşca, din cadrul firmei de
construcţii, a declarat că a fost “o lucrare foarte
dificilă, complexă, având în vedere că este sub
nivelul râului cu şase metri”.
“Iniţial a trebuit creată o incintă cu pereţi mulaţi
pentru a nu avea apă în timpul execuţiei. Toată
construcţia beneficiază de un sistem de drenaj. Noi
am mai construit, în Oradea, parcarea supraetajată
din spatele Palatului de justiţie şi parcarea din
cartierul Rogerius, dar nu mai ştim să fie o altă
asemenea parcare subterană în ţară, ridicată lângă
un curs de apă”, a precizat Roşca.
Parcarea este amenajată cu instalaţii electrice cu
led-uri, lifturi, instalaţii de ventilaţie şi
exhaustare a gazelor, grupuri sanitare, deţine şi
patru staţii de încărcare electrică şi o spălătorie,
pentru care urmează să se scoată la licitaţie
administrarea. Spaţiul de deasupra parcării
subterane va fi amenajat printr-un proiect de
arhitectură pentru care primăria a lansat un
concurs internaţional de idei!
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