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STREET DELIVERY
PE PANDEMIE
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de Dorothee HASNAȘ E al 15-lea an de când se organizează Street Delivery. Inițiat de
Ordinul Arhitecților din România și organizat împreună cu Fundația
Cărturești, din 2006 evenimentul închide strada pentru mașini și o
redă pietonilor, un weekend în fiecare an, cu scopul pe termen lung
de a realiza o breșă verde, pietonală, pe axa est-vest, legând Grădina
Icoanei de Grădina Cișmigiu.
De la început, Street Delivery și-a propus ca în fiecare ediție să ofere
ceva orașului, o îmbunătățire a spațiului public, cum a fost
pietonalizarea spațiului de la Biserica Anglicană sau cum este an de
an muralul calcanului de pe strada Pictor Arthur Verona, care
sensibilizează publicul pe tema ediției. Între aceste intervenții de
creștere a calității spațiului public unele au reușit, altele s-au dovedit
mai complicate. Din păcate, încercarea de a deschide pe termen
lung Grădina Universitarilor, jumătatea „sălbatică”, încă nu a fost
posibilă, din cauza litigiului cu serele Decoflora. Dar încercăm în
continuare.
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Pandemia a fost criza pe care am transformat-o în șansă. Fiind nevoiți să
petrecem atât de mult timp închiși în apartamentele noastre, am putut
observa îndeaproape viața cartierului; apropierea - altfel decât în timpuri
„normale”, în care colindam orașul între punctele fixe ale vieților noastre:
locuire - muncă - distracție - cumpărături. Toate acestea s-au restrâns la
proximitate. Astfel, am ajuns la tema cea nouă, Re::soluții. Re-Start. Am
invitat publicul să participe cu proiecte și scenarii pentru îmbunătățirea
vieții în oraș, a cartierului, a vecinătății. 
Cu cât mai aplicabile practic și mai reproductibile în alte cartiere, cu atât
mai bine. Primele 10 au primit câte 500 € premiu, însă, cum răspunsul
publicului a fost impresionant, am decis să susținem toate proiectele
propuse, măcar cu mix & match: de la povești și frânturi de jurnale adunate
de la locatarii unor blocuri și transpuse în proiecții artistice, la activări
urbane de proximitate care propun însuflețirea unor locuri insuficient
folosite și apreciate (Chibrit, Tăbăcarilor, Griviței ș.a.), la seria de proiecte
de pe Dâmbovița care presupun folosirea acestui fir de apă dispărut parcă
din imaginea orașului în anii ’85. Apoi, workshopul Asociației Peisagiștilor,
care arată cum se tratează corect și profesionist arborii, prea des căzuți
victime ale lucrărilor edilitare prea zeloase din ultima vreme. Apoi, și
proiecții de filme în spațiile dintre blocuri (Pantelimon, Filatura de Bumbac),
vitrina unde se face deschis schimb de cărți, schimb de plante în Cișmigiu,
tururile ghidate în cartiere cu patrimoniu industrial valoros, dar insuficient
cunoscut (Filaret, Vatra Luminoasă) și turul virtual al Casei Memoriale „Ion
Mincu”, sediul Ordinului Arhitecților din România. Proiectele au fost multe
și variate ca tematică și abordare atât online, cât și offline. 

Anul acesta, tema propusă inițial era „Climate Crisis/Criza Climatică”, însă
pandemia a făcut imposibile adunările mari de oameni în spațiul public. Am
explorat atunci, la declanșarea stării de urgență, mai multe variante de a
gestiona situația nou apărută. Ne-am gândit dacă ar fi cazul să sărim o
ediție - sau să amânăm evenimentul pentru toamna lui 2020, în speranța că
pericolul pandemic va trece până atunci. Argumentul hotărâtor care ne-a
convins mai degrabă să încercăm o adaptare a conceptului la noua
normalitate a fost unul de natură emoțională: în vremuri grele și
imprevizibile regularitatea unui eveniment pozitiv ar ajuta moralul publicului
și ar transmite mesajul că viața merge mai departe doar că altfel.
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Toate proiectele sunt de găsit aici: https://street.delivery/proiecte-2020/
Între timp, Street Delivery a crescut mare, au urmat alte orașe din țară,
acum suntem zece în total: Street Delivery București, Street Delivery
Timișoara, Street Delivery Bacău, Street Delivery Craiova, Street Delivery
Baia Mare, Street Delivery Oradea, Street Delivery Sibiu, Someș Delivery și
Street Delivery Chișinău!

Pregătirile au început la final de mai, odată cu seria de emisiuni „București
Cotidian. Viața în cartiere”, care invita specialiști în domenii cât mai variate
(de la economie, arhitectură și urbanism la sociologie și psihiatrie, dar și
scriitori, antropologi, sociologi) să vorbească despre îmbunătățirile pe care
le-ar aduce cartierelor lor.
Street Delivery 2020 Re::Soluții a avut loc în weekendul 3-5.07, răspândit în
insule prin tot orașul. Proiectele au putut fi vizitate după temă, orar sau
localizare, în funcție de alegerea personală, proiectele fiind recompuse ca
un puzzle în mediul online.
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Street Delivery București este un
eveniment organizat de Fundația
Cărturești și Ordinul Arhitecților din
România, proiect strategic OAR
finanțat prin #TimbrulDeArhitectură.
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ÎN DIVERSE LUMI ALE ACESTEI LUMI
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Arhitectura este o profesie la care nu putem să nu ne gândim,
măcar din când în când, ca și cum ar fi ideală. Clienți perfecți,
proiecte suficiente pentru toți, corect plătite, colaboratori
excelenți, subordonați cauzei și constructori care fac tot ce pot
pentru ca transpunerea în realitate să nu piardă nimic din
aspirațiile de pe hârtie (sau ecran).
Era să uit: concurență loială, nimeni nu rămâne pe dinafară, o
critică sensibilă și evident favorabilă și o societate plină de
recunoștință pentru serviciile extrem de valoroase ale arhitecților.
Îmi aduc aminte, acum aproape douăzeci de ani, când lua naștere
Ordinul Arhitecților din România, cum foarte multe discuții erau
despre recăpătarea demnității profesiei, a statutului pe care l-ar fi
avut înaintașii, pe care însă nu i-am cunoscut direct și nu prea am
putut să îi întrebăm cu ce se confruntau în lumea lor, care după
ani ni se părea aproape ideală.

Despre ce a urmat, sau n-a urmat,
am putut citi mai recent în cartea
Marianei Celac, ”Arhitectul B.
Ioanide - Viața și opera”,
publicată la UNArte. Dacă nu ați
citit cartea încă, vă rog
întrerupeți-vă din lectura textului
meu și plonjați în ficțiunea
realistă construită de regretata
autoare, pentru că vă va pune pe
gânduri (Cartea poate fi
descărcată AICI). Ceea ce o să
încerc să descriu în continuare
nu este o ficțiune în replică. Se
bazează pe anii de experiență
acumulată cu arhitecții din toată
lumea și discuțiile legate de
starea profesiei, de negocieri,
lobby și promovare. 
În lumile așezate, acelea în care
cei care plecau din țara noastră
încercau să își facă un rost și la
care poate că râvneam ca model,
atunci când spuneam că ”vrem o
țară ca afară”, arhitecții fac
arhitectură, trăiesc din
arhitectură. Proiectele sunt, ca
peste tot, de toate felurile, mici,
medii mari sau foarte mari și
fiecare lucrează în zona de piață
în care se potrivește ca
experiență și capacitate.

https://we.tl/t-VEDTCGJEgL


Mai mult, tot acolo, sunt foarte obișnuite promovările arhitecților
angajați fideli și performanți către statutul de parteneri,
participând la profiturile firmei, sau de asociați, preluând firma la
maturitate de la cei care au creat-o și care, eventual și inevitabil,
se retrag. Totuși, ce probleme au arhitecții, mai ales cei mulți, cei
care nu ajung în paginile revistelor, dar a căror muncă, dacă o
descoperi, poți vedea că este solidă și nu face profesia de râs?
Sunt veșnic preocupați de achiziții, unii cheltuind prea mult
pentru a participa la concursurile, care nu lipsesc, dar pe care
dacă nu le câștigi și nu toți pot câștiga, nu ai de lucru. Sunt țări în
care concursurile sunt deschise tuturor, dar neremunerate și
atunci miza e foarte mare, iar concurența deopotrivă. Dacă
reușești să câștigi, sau să te califici între cei premiați, poți
continua, cu șanse bune. Sunt țări, nu multe, în care participarea la
concursuri, bineînțeles în formă restrânsă, este remunerată, dar
trebuie să reușești să te califici în grupul restrâns al celor invitați. 

Bineînțeles că sunt angajați în cursa carierei pentru a se
specializa, pentru a deveni cunoscuți într-un domeniu sau o
regiune, pentru a câștiga încrederea pe termen lung, pentru că cel
mai important lucru acolo este să ai de lucru. De ce? Pentru că în
lumile așezate se știe și care e rolul arhitectului, ce răspundere
are și cât trebuie să coste efortul lui. Din mai multele studii
realizate despre profesia de arhitect din țările Uniunii Europene
am văzut că în țările așezate, în medie, veniturile arhitecților care
ocupă poziții responsabile în firme, seniorii și directorii, chiar
dacă sunt angajați fără a fi parteneri sau asociați, se apropie de
cele ale proprietarilor firmei, în anumite perioade chiar
depășindu-le. 

Mai sunt și alte discuții grele legate
de rolul arhitectului în raport cu
managerii de proiecte, cu cei care iau
deciziile și despre justa
responsabilitate a arhitecților, care de
multe ori e apreciată ca
împovărătoare. Să nu credem că o
astfel de răspundere e doar teoretică
sau morală. Numărul proceselor, sau
cel puțin al situațiilor în care se
recurge la mediere, deci a conflictelor
generate de calitatea lucrărilor de
construcții, este mare, deși noi nu
suntem obișnuiți cu așa ceva. Și
erorile se plătesc. Pentru cei care
doresc să plonjeze în lumea profesiei
din spatele desenelor, vă recomand
lectura, chiar și pe capitole disparate,
a cărții lui Reinier de Graaf, ”Four
Walls and a Roof. The Complex Nature
of a Simple Profession, Patru pereți și
un acoperiș – natura complexă a unei
profesii simple, lansată și în România,
în urmă cu circa doi ani. 
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Cei care reușesc să urce pe scara socială și ajung la funcții
publice, sau cei care lucrează pentru guverne se realizează
profesional. Foarte multora dintre ceilalți le rămâne dorința de a
pleca să lucreze în alte lumi, deși nevoia cea mai mare de locuințe
și dotări, creșterea demografică cea mai importantă se petrec în
țările lor. Sunt lumi în care arhitecții nu își pot aduce contribuția
decât la foarte puțin din ceea ce se construiește. În Senegal, de
exemplu, unde am avut ocazia să întâlnesc arhitecții de acolo, la o
populație de circa zece milioane de locuitori, ordinul arhitecților
număra două sute de membri, dintre care câțiva inimoși încercau
să țină în viață un colegiu cu câțiva studenți, într-o casă de locuit
și câteva containere. Spre deosebire de locurile cu foarte puțini
arhitecți, există și lumi care se ridică cu un număr amețitor de
școli de arhitectură și un apetit inexplicabil al tinerilor pentru o
profesie vocațională, deloc ușoară, dar iată, atât de seducătoare.
India și Brazilia au câteva sute de colegii și facultăți, dintre care
doar unele se pot alinia standardelor internaționale, în care
studiază din ce în ce mai mulți tineri optimiști. 

De Graaf este partener la OMA și are o capacitate deosebită de a
surprinde prin text fenomenele care guvernează lumea
occidentală a arhitecturii, neferindu-se de ironie și arome amare.
Pentru cei care sunt la începutul carierei sunt foarte interesante
publicațiile organizației de tineri arhitecți Wonderland, care au
cules experiențe ale începuturilor, reușite dar și eșecuri tipice pe
care tinerii ar trebui să le cunoască.  
În lumile care se ridică, spun așa ca să evit, dezvoltat, în curs de
dezvoltare și alte terminologii consacrate, arhitecții au alt fel de
destine. Sunt țări care nu au educație pentru arhitectură și
arhitecții de acolo sunt formați în străinătate. Sunt și țări în care
există universități care formează arhitecți. 

Bineînțeles că dintre aceștia unii
sunt sclipitori și se remarcă tot mai
mult prin concursurile la care
participă și prin arhitectura punctată
cu imense contraste față de ceea ce
se întâmplă în general acolo. O
bună șansă a arhitecților locali este
aceea de a lucra cu arhitecții străini
care însoțesc investitorii sau, poate,
câștigă concursuri publice. A avea
șansa să lucrezi la proiecte semnate
de arhitecți consacrați, ca partener
local, este o formă care poate
fundamenta succesul. 
În lumile care se transformă sau
care doresc să se transforme,
arhitecții fac parte din transformare.
Este și cazul nostru. Despre
arhitecții din România nu trebuie să
vorbesc prea mult, pentru că unii
dintre ei sunt chiar cititorii acestui
text și își cunosc destinul. Ceea ce
trebuie însă să acceptăm este faptul
că nu este și nu poate fi, nici măcar
dorit, un destin standard, același
pentru toți. 
Acest aspect face parte din
generozitatea profesiei, care ne
oferă posibilitatea de a contribui în
foarte multe feluri la devenirea
lumii construite, deși probabil
aproape toți tinerii care pășesc în
facultate se imaginează „arhitecți cu
operă”. 
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Am fost însă atent la poziția pe care o au arhitecții în sfera în care
și-au ales să activeze, adică, cât de relevanți sunt ca funcționari
publici, ca profesori sau ca profesioniști, antreprenori, oameni de
afaceri sau politicieni. De multe ori am șovăit în fața părerilor
ferme, prea ferme uneori, ale celor care știu exact cum e și cum ar
trebui să fie, dar care fie erau foarte discreți cu modul în care au
reușit ei înșiși să își transpună aceste opinii în propria activitate,
fie erau deja cunoscuți prin modestia propriilor contribuții. Au
apărut în ultimii ani voci care au devenit cunoscute sau chiar
„celebre” prin intervențiile lor constante în mediul on-line,
referitoare la diferitele situații sau evenimente care țin de
arhitectura de la noi. Postez, deci exist, pare să fie noua rațiune.
Unii reușesc să fie credibili și să aibă intervenții echilibrate și
juste, nerămânând doar pe scena virtuală și având și poziții reale
și contribuții. Alții se păstrează exclusiv în poziția de oponent,
contestatar cu orice mijloace și chiar de activist împotriva
sistemului, oricare ar fi acesta.

Aș vrea să spun câteva lucruri aici despre un fenomen care cred
că merită observat. Nu e specific doar arhitecților, fiind o formă
foarte prezentă în multe domenii, odată cu dezvoltarea
spectaculoasă a rețelelor de socializare, în ultimii circa zece ani.
Filmul lui Jan Komasa, scris de Mateusz Pacewicz, „Hajter”, „The
Hater” în engleză și poate „Heităr„ în română, dacă termenul se va
consacra, ne poate da fiorii pe care eu îi am de multe ori când
citesc din arhitecții contemporani de la noi, care se exprimă pe
internet. Nu am separat niciodată arhitecții în cei cu lucrări
realizate, activi în proiectare și cei fără, care au alt mod de a fi
parte din fenomenele construirii, pentru că nu am găsit importantă
această distincție. 

Observ cu răbdare în continuare
fenomenul, comparând cu ce se
întâmplă în alte domenii, cu apariția
formatorilor de opinie, a fake news
și a noului populism. Sunt mai ales
interesat de modul în care aceste
prezențe se capitalizează și dacă pot
duce la vreo construcție cu final
pozitiv. Cred că mai am de așteptat.
Alături de acest subiect trebuie să îi
pomenesc și pe cei care, deși mai
puțini, încearcă să răspândească
reușitele de orice fel, din categoria
„totuși se poate”. Fie că sunt
activiști ai profesiei, fie că sunt
oameni care își manifestă admirația
pentru ceea ce au făcut cunoscuți,
prieteni sau chiar concurenți din
piață, aceștia există și par a fi tot
mai vizibili.
Am remarcat că cele două categorii
nu se prea amestecă, respectiv cei
care promovează reușitele și cei
care își contestă confrații rămân la
ale lor. Poate că ține de un anumit
profil psihologic sau poate că are
legătură cu cariera fiecăruia și felul
în care se poziționează în profesie
și se percepe pe sine. Oricum,
am sesizat că cei mai mulți arhitecți
tind să își exprime admirația pentru
ceea ce se întâmplă mai la
distanță de propriul lor teren de
acțiune profesională.
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În finalul acestui scurt tur de orizont, vreau să remarc bogăția
profesiei de arhitect și mai ales faptul că diferitele lumi despre
care am vorbit sunt într-o firească contopire. Ele tind să își
recunoască problemele comune, iar unii arhitecți sunt
preocupați și activi, începând să apară și să se aștepte soluții.
Din păcate cei care nu sunt angajați în efortul de a face altfel,
mai bine, orice fac, din toate perspectivele modului în care
contribuie, după cum am mai vorbit, nu sunt deloc neutri. Sunt
chiar balastul care se opune unei schimbări de cultură,
pretinzând că li se cuvine un altceva la care nu trebuie să își
aducă contribuția altfel decât, eventual, prin comentarii, să le
spun urâcioase, „heiting”. De aceea cred că toți cei care își
dedică timp și chiar pasiune pentru a înțelege, descrie, aduce la
cunoștință și. mai ales. a explica tot ce se întâmplă și ce s-ar
putea întâmpla merită apreciați. Biblioteca mea se completează
constant cu publicațiile tipărite și virtuale dedicate arhitecturii
recente și bune de la noi. 



Partea întâi: desenul frumos
S-a cutremurat cultura Europei

Cariera de prestigiu a desenului de arhitectură, sensibil şi frumos,

a început, desigur, în Renaştere. În parteneriat armonios cu

gândirea arhitecturală, a făcut gloria arhitecturii şi a apreciaţilor

ei autori. Arhitectul era implicit un talentat desenator, altminteri

nici nu era de conceput. Nimeni nu se gândise vreodată să judece

separat cele două competenţe, aşa cum nimănui nu-i trecuse prin

cap să despartă arhitectura de artă. 

Până în al şasela secol, când a venit vremea revoluţiilor. Atunci

nici arhitectura beaux art-istă care domina piaţa, nici desenul ei

asociat, n-au evaluat realist situaţia. N-au cedat la timp în faţa

culturii de masă şi industrializării. (Peste un secol aveau să

cedeze poate prea uşor în faţa digitalizării.) 
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Nici nu s-au spulberat bine cele trei imperii

europene,² că muzica s-a derobat de melodie

şi de armonie. Literatura s-a despărţit de

naraţiunea balzaciană, cinematografia s-a

scuturat de literatură, teatrul a refuzat ideea

de conflict şi tradiţie scenică. Poezia se ruşina

să mai apară în versuri cu rimă şi cadenţă.

Noul limbaj trebuia să fie ermetic. Vremurile

erau atât de înnoitoare, încât şi arhitectura cea

codaşă în rândul artelor şi-a reformat limbajul.

Şi-a păstrat doar instrumentul sine-qua-non de

comunicare: proiectul. La rândul lui, proiectul şi-

a păstrat forma sine-qua-non de manifestare -

desenul proiectiv de arhitectură. Dar el nu mai

era expresia privilegiată a unei opţiuni artistice

şi nici argument în dialog cu decidenţii cultivaţi,

ci se adresa mai ales executantului. Nu mai era

nevoie de desenul frumos.

Septembrie 2020, INFO 3

Ca şi contemporanii lor, Wilhelm al II-lea,

Franz Joseph şi Nicolae al Rusiei,

arhitectura a continuat să-şi apere cu

devotament împărăţiile moştenite de

generaţii, păstrându-şi totodată ţinuta

distinsă. Astfel, în timp ce mai toţi arhitecţii

produceau în continuare splendide desene

artistice după monumentele trecutului,

ideile revoluţionare i-au măturat ca şi pe

împăraţi. Arhitectura şi desenul ei frumos

păcătuiau prin anacronism, elitism şi

autism, drept care şi-a retras singură, prin

propriii ei revoluţionari, titlul nobiliar de

artă.

Toate artele au pornit să-şi căute alt limbaj,

unul adecvat, propriu şi „pur”. Mai întâi a

căzut în desuetudine arta plastică

figurativă¹.
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De exemplu, cu toată reprezentarea lui,

proiectul marelui Bernini a fost respins la Paris

din motive de neadecvare.³ Nici pe Ledoux nu l-

a salvat de la eşafod desenul meşteşugit, ci

doar relaţiile sus-puse.4  Proiectul şi apoi

prezenţa operei din Paris au avut succes - în

ciuda criticii progresiste care îl desfiinţa pe

Garnier. Nu că desenul frumos al unui arhitect

conservator le-ar fi luat minţile oamenilor,

motivul era că nu săpase încă suficient acea

critică a conservatorismului la prăpastia dintre

arhitectură şi receptarea socială. 

Doar începând cu vremea lui Loos, noua

ideologie a înlesnit ascensiunea arhitecţilor

conceptori şi inovatori, dar de bun-gust, în

dauna celor desenatori. 

Septembrie 2020, INFO 3

Probabil că declinul „artei desenului” a

început odată cu dispariţia ornamentului şi i

se datorează tot lui Loos. El a fost şi cel

care a afirmat primul că „cel mai bun

desenator poate fi un arhitect slab, iar cel

mai bun arhitect un desenator slab.”

Teoretic poate că da, dar nu se întâmplase

niciodată până atunci. Ca şi azi, nu

reprezentarea, nu desenul frumos era

decisiv în  aprobarea sau respingerea unui

proiect, ci un cumul de criterii. Desenul însă

prezenta fidel intenţia arhitectului, fie el bun

sau slab, şi o explica elocvent. Altminteri,

era inofensiv.

Şi s-a aşternut cenuşa

De exemplu Gropius, nu

chiar atât de mână-de-

lemn pe cât se spune, dar

slab în comparaţie cu

talentaţii. Cei ca el puteau

aduce beneficii arhitecturii,

în ciuda deficienţei lor de

manualitate, dar cazurile

erau încă extrem de puţine.

La noi au apărut abia prin

anii '70, după ce s-a

desfiinţat la admitere

„desenul ornamental”. 
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Ca să supravieţuiască reformei moderniste,

arhitectura a fost nevoită să se

subordoneze noii politici şi să asculte doar

de funcţiune. Rămas singur cu această

arhitectură anorexică, desenul - asistentul

ei devotat, sensibil şi frumos, s-a

pasteurizat şi el. Colaborarea dintre

arhitectură şi desen s-a păstrat de nevoie,

dar a devenit tot mai rece. La fel şi relaţiile

lor cu societatea. O vreme, calitatea

artistică a desenului „ornamental” mai avea

darul de a convinge măcar juriile de modă

veche, aderente stilurilor. Un exemplu

notoriu e proiectul câştigător pentru

„Herald Tribune” din Chicago. 

Totuşi, talentaţii n-au dispărut şi nici

admiraţia oamenilor pentru ei. Numai că de

data asta Loos avea dreptate: desenul

frumos, deşi modernizat, nu mai slujea

efectiv arhitectura. Era doar o acţiune

voluntară, "de dragul artei". Această nobilă

competenţă a arhitecţilor mai făcea

adesea spectacol şi a menţinut un timp

tradiţionalul prestigiu al profesiei de

arhitect. Amintesc doar secţiunile în

perspectivă ale lui Paul Rudolph, din anii

'60. Nu sugestionau jurii şi finanţatori, dar

făceau în mod cert deliciul breslei şi al

criticii. 

Era o plăcere să-i urmăreşti pe cei ca Bebe

Marcu, Radu Tănăsoiu, Dobre, Ivaneş, Dinu

Patriciu, Toma Olteanu şi atâţia alţii pe care

acum îi nedreptăţesc, pentru că lista ar fi mult

prea lungă. Unii dintre ei epatau: începeau un

desen dintr-un colţ şi umpleau foaia fără să fi

ridicat creionul sau redau spontan acelaşi obiect

în diferite stiluri de reprezentare. Snobii numeau

asta virtuozitate şi-i cântau în strună lui Adolf

Loos. Adevărata arhitectură se făcea acum cu

prefabricate.

Septembrie 2020, INFO 3
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Facultatea Ion Mincu era şi ea

plină de talentaţi, care pe de

o parte desenau admirabil,

pe de altă parte îşi câştigau

existenţa proiectând blocuri



Între timp, pictorii şi sculptorii înlocuiseră de

mult, în artele lor, meşteşugul frumoasei

reprezentări cu o grafică abstractă, care nu

povestea fapte, ci sugera viziuni. Marcel

Duchamp dăduse tonul. Arhitecţii însă

vorbeau şi în modernism tot despre

proiectul de execuţie ca reprezentare finală.

De fapt era suficient pentru redarea unor

viziuni reduse la funcţionalitate şi

tehnologie. Apoi, la câtva timp după război,

a avut loc probabil o ultimă zvâcnire de

viaţă a desenului, atunci când a început

cursa utopiilor futuriste; ele s-au prezentat

foarte bine prin desene şi proiecte explicite. 

Când, în ultimele decenii ale secolului trecut,

arhitectura şi-a descoperit sâmburele

filozofic, desenul a primit lovitura fatală.

Arhitectura trăieşte şi azi din această

revelaţie măgulitoare, iar desenul ei de 

expresie – tot paralel şi onorific, nu-i vorbă – s-a

derobat în fine de ultimele moşteniri clasice şi s-

a aliniat unei grafici alternative.

Cam tot pe atunci a apărut în viaţa noastră

calculatorul, care s-a consacrat redactării

proiectului. A început deci prin a înlocui

laborioasa şi imperfecta muncă de redactare de

mână, devenind repede partenerul favorit al

arhitectului şi câştigător în rivalitatea cu desenul.

A continuat prin a livra prompt viziunilor

indistincte ale arhitectului imagini clare şi

precise, colorate şi texturate, populate şi

contextualizate, din câte unghiuri poftea. Cu

astfel de imagini, beneficiarul putea fi convins

rapid. Apoi, softurile au generat ele însele

„viziuni”. Generează acum viziuni după viziuni

inspiratoare, mai mici şi mai măricele, câte i se

cer. Forţa generatoare, capacitatea de

organizare şi tot mai multe abilităţi, au

promovat vechea proiectare asistată de

calculator la o entuziastă cooperare manipulată

de calculator. De altfel, în general, benefică.

Septembrie 2020, INFO 3
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Din cenuşă s-au născut

alternativele



Deşi conjunctura nu-i încurajează, câte-un tânăr

arhitect sau arhitectă se mai detaşează de

pluton şi fac câte o expoziţie de grafică, desen

sau pictură. Deci chiar şi aşa, ameninţat de

tehnicile numerice şi fotorealiste, desenul de

mână încearcă să se reinventeze, pentru a-şi

mai găsi un loc în viaţa arhitecturii - până când,

poate, va reveni odată vremea lui. 

Până una-alta, mă bucur pentru noi că

Leonardo şi Borromini, Schinkel şi Olbrich şi

mulţi alţii, au apucat alte vremuri. Chiar dacă, nu

mă îndoiesc, ar realiza lucruri remarcabile azi în

BIM.

Note

1. „Salonul renegaţilor" s-a deschis în 1863, pentru a
adăposti operele de artă în spirit nou, refuzate de
Salonul oficial din Paris. Impresioniştii au expus aici
începând din 1874.
2. Imperiul ţarist, cel German şi cel Austro-Ungar.
3. E vorba de aripa de est a Luvrului
4. arestat şi condamnat din pricina arhitecturii lui.

Au dispărut şi puţinii arhitecţii de tip

tradiţional, cărora desenul digital le inspira

mângâierea cu mănuşi a unei femei. S-au

convertit şi ei până la urmă şi acum toată

lumea gustă din plin voluptatea creării de

blobi, amoebe şi rizomi din mouse.

Şi toată lumea ştie că talentul la desen al

arhitectului a rămas un accesoriu facultativ,

un hobby ales al vechilor generaţii de

talentaţi. E ca poezia – nu prea mai are

nimeni timp de ea. Puţin bun gust se mai

învaţă în şcoala de arhitectură. Cu

bunăvoinţă se educă şi simţul formelor, al

culorilor şi al proporţiilor, întrucâtva. Mai

puţin interesează cum le dezvoltă cel

talentat şi cum se prind de cel modest.

Poate că nici nu contează, pentru că toată

lumea ştie că există arhitecţi şi arhitecţi

buni, iar statutul arhitecturii s-a deschis cu

atâta generozitate, încât îi încape pe toţi. 

Septembrie 2020, INFO 3

17

Urmează partea a doua: De la desenul
utilitarist la blobii generativi
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A R H .

C R I S T I A N
C I O M U

Termenul „RĂSCRUCI” apare în istoria Craiovei şi are o
semnificaţie de legendă. RĂSCRUCIUL MIC şi RĂSCRUCIUL
MARE erau două piaţete generate la intersecţia celor mai
importante străzi comerciale, în centrul de acum al
CRAIOVEI, servind pentru vânzarea alimentelor şi a
peştelui, erau legate printr-un şir întreg de prăvălioare
adăpostind inevitabilele cârciumi, bragagii, vânzători de
zaharicale turceşti, opincari şi lumânărari. În afară de rolul
comercial, RĂSCRUCIURILE erau importante repere
urbane, puncte de întâlnire şi dezbatere liberă a
problemelor politice şi culturale ale oraşului, adevărarte
AGORE URBANE în care pulsa inima oraşului. 

R Ă S C R U C I
Un reper din istoria Craiovei

U N
E X P E R I M E N T
C U L T U R A L

cu rolul de a aduce
arhitectura în dialog
cu celelalte arte

Iată cum a evoluat Craiova în 3 momente istorice: 1590, 1690,
1790 (reconstituire de arh. Iancu Atănăsescu)
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Între RĂSCRUCIUL MIC şi Hanul Poroineanu se
întindeau boiangiii, cojocarii şi cizmarii „groşi" pe strada
România Muncitoare şi apoi strada Lahovary, după care
veneau ilicarii. De la RĂSCRUCIUL MIC, spre apus, până
la întretăierea străzii Calea Unirii cu Lipscani şi Madona
Dudu, unde se forma RĂSCRUCIUL MARE, se întindeau
bogasierii sau cojocarii „subţiri", braşovenii şi lipscanii
cu mărfuri de lux „din lăuntru". Negustorii din Târgul
Craiovei şi, mai ales, Lipscanii (cei ce aduceau mărfuri
de la Lipsca - Leipzigul de azi) au fost adevăraţi
ambasadori ai Craiovei, aducând în oraş ideile şi
civilizaţia occidentală, producând mari schimbări social-
culturale, reflectate în obiceiuri, obiecte, îmbrăcăminte,
dar şi în arhitectura prăvăliilor proprii, care capătă o
imagine inspirată din arhitectura occidentală, păstrând
în interior geamlâcul balcanic-oriental. 
Aceste întâlniri am hotărât că vor avea loc într-un spaţiu
arhitectural valoros, denumit simbolic „Agora Artelor
Arhitecturii” pentru că arhitectura este prima artă care
creează spaţii în care se pot adăposti şi manifesta
creativ toate celelalte arte: a doua artă - sculptura; a
treia arta - pictura; a patra artă - dansul; a cincea artă -
muzica; a şasea artă - poezia; a șaptea artă -
cinematografia; a opta artă - televiziunea; a noua artă -
benzile desenate.
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„PRIMUL RASCRUCI” a fost pe 1
august 2002 şi i-a reunit pe
Silviu Bârsanu, artist plastic
care a prezentat expoziţia
„Mitografii”; Victor Gomoiu,
prim-solist al Teatrului de
Operă și Operetă Craiova, care
a prezent un expozeu de
„Armonii Eterne” şi arhitectul
Cristian Ciomu, care a evocat
arhitectura caselor vechi pe un
fundal de jazz. 

Ideea mea era ca noul
„RĂSCRUCI” să însemne o
întâlnire a oamenilor de
cultură, a artiştilor din
Craiova, pentru a face un
util şi creativ schimb de
idei şi totodată de a
promova şi monumentele
istorice care au nevoie de
o largă susţinere pentru
a putea intra în atenţia
autorităţilor, dar şi a
publicului larg. 

Discuţie între arh. Silvia Ciomu, pictorul Silviu Bărsanu și elevi de ai săi
de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” 



Reuniunea celor trei artişti s-a produs pe fundalul
muzicii în peisajul spiritual al Craiovei în care trăiesc
şi îşi consumă actul creaţiei care defineşte specificul
muncii fiecăruia.
Mesajul PRIMULUI RĂSCRUCI era pentru o renaştere
spirituală a oraşului care poate ajuta să se producă şi
o renaştere urbanistică prin creşterea interesului
locuitorilor, faţă de casele vechi ale oraşului şi
monumentele istorice aflate în suferinţă. Craiova a
fost greu încercată în decursul istoriei sale, fiind
mereu confruntată cu mari dezastre cauzate de
războaie, cutremure, inundaţii, dictaturi, care au
culcat-o la pământ. Dar a reuşit mereu, precum
legendara pasăre Phoenix, să renască din propria-i
cenuşă. Ceea ce mai exista 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 viitoare această moştenire
întreagă şi chiar îmbogăţită.
În spititul acestei idei Asociaţia „PODUL LUI
APOLLODOR” a propus iniţierea proiectului de
reabilitare şi restaurare a monumentului HANUL
PUŢUREANU din Craiova, construcţie-simbol al
vechiului oraş, aflat astăzi în stare de ruină şi uitare şi
a făcut un apel către toate instituţiile, organismele,
organizaţiile şi persoanele fizice să sprijine, în măsura
posibilităţilor fiecăreia, reabilitarea acestui
monument. 
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Evenimentul a fost mediatizat
de media craioveană. TVR
Craiova (1) şi TV Terra Sat (2)
au prezentat reportaje şi unele
aprecieri din partea
personalitatilor care au
participat la acest eveniment:
Emil Boroghină - director al
Teatrului Naţional Marin
Sorescu, Gheorghe Fabian -
directorul Filarmonici Oltenia,
Dumitru Cernătescu - arhitect-
şef al Judeţului Dolj. 

Evenimentul cultural
RĂSCRUCI a continuat de
atunci şi până în prezent
în multe alte locaţii din
Craiova, Bucureşti, Arad,
Râmnicu-Vâlcea, Târgu
Jiu, Drobeta Turnu
Severin, Calafat şi Vidin
(Bulgaria), devenite
pentru câteva ore „Agora
Artelor Arhitecturii”.

Baritonul Victor Gomoiu interpretând o
piesă de George Enescu. Pe scaun, în
centru, Emil Boroghină 

Cei trei protagonişti ai PRIMULUI RĂSCRUCI: arh. Cristian Ciomu,
baritonul Victor Gomoiu şi artistul plastic Silviu Bârsanu



V I Z I T Â N D  C A L I F O R N I A

ARC PESTE ATLANTIC

I N F O  5

Centrul Los Angelesului sau , cum i se spune curent ,

downtown constituie un reper în această metropolă . Aici se

întrunesc la un loc , într-un ansamblu impresionant ,

echilibrat și modern , cu pasarele îndrăzneţe , principalele

clădiri de birouri ale firmelor , băncilor , societăţilor

comerciale şi altor instituţii reprezentative ale Californiei . 

Sistemul circulaţiei auto este astfel alcătuit încât , pe arterele

principale , există suficiente pasaje denivelate , care asigură

fluenţa circulaţiei automobilistice , fără intersecţii

semaforizate . 

Centrul de afaceri al metropolei este completat de câteva

mari hoteluri , mai vechi şi mai noi , între care tronează

modernul Bonaventure , cu cei trei cilindri de metal şi sticlă ,

care îngemănaţi împung cerul , ca niște rachete , gata de

decolare . Cu holurile sale luxoase , pline de jeturi de apă , cu

ascensoarele de sticlă , care străpung în viteză holul înalt de

câteva etaje , ţâşnind în afară , pe lângă hotelul cu câteva zeci

de etaje , hotelul este o realizare ultramodernă , funcțională ,

având o capacitate foarte mare . 

Downtown LA
AUTORI:

Gheorghe IONAŞCU (România) 
și Mirela BRETZ (S.U.A.)

14 august-14 septembrie 2008
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Pe una dintre clădiri , pe

terasa etajului şase , a fost

amplasată o adevarată

gradină , cu palmieri mari şi

tufe de flori multicolore ,

plantate în ghivece mai mari

sau mai mici . Seara aici apar

clienţii unui restaurant de lux ,

deşi preţurile nu sunt

exorbitante .

Între toate aceste clădiri se

remarcă cea mai înaltă , de

peste 60 de etaje , sediul unei

bănci . Se spune că aici , în

urmă cu doar câţiva ani ,

poliţia a dejucat un atentat

pus la cale de terorişti arabi ,

care au încercat să amplaseze

o încărcătură de exploziv în

subsolurile clădirii . Tentativă

dejucată de perspicacitatea

poliţiei metropolitane şi

vigilenţa unor citadini . 

Volumele de metal şi sticlă ,

care țâşnesc dinamic spre

cer , sunt însoţite de pâlcuri

de palmieri şi alte plante

exotice , inclusiv flori , plasate

cu gust şi măsură , oriunde

acest lucru este posibil ,

inclusiv pe terasele

intermediare , ale

restaurantelor hotelurilor ,

unde sunt adevărate

jardiniere cu palmieri mari şi

mici , cu coroane bogate . 

Downtown LA este un
sumum de ambiţii
tehnice, ordine, curăţenie
şi modernitate. Simţi
forţa financiară a
imperiului şi
creativitatea tehnică a
constructorilor, toate
acestea manifestându-se
firesc, fără ostentaţie. 

Zgârie-norii sunt aici la ei

acasă . Clădirile vechi , cu

ornamente interesante , ies în

relief , romantic , în contrast

cu cele moderne . Se poate

spune că ansamblul face ca

vechiul și noul să coexiste ,

fiind puse reciproc în valoare

prin contrast . Desigur aici , în

downtown , nu există locuinţe ,

în zilele de sărbătoare străzile

fiind goale , chiar pustii , iar

parcajele libere . 

Marea majoritate a parcajelor

de aici sunt subterane , nici

nu s-ar putea altfel . Valoarea

terenului nu permite o

asemenea risipă .

Găseşti în schimb , numeroase

snak-baruri , restaurante ,

cofetării etc . care servesc

mulţimea de funcţionari , care

inundă periodic zona , în

special în pauza de prânz . 

La o anumită intersecţie , şi-a

găsit locul chiar o grădiniţă

verde , amenajată cu gust ,

traversată cu plăcere de către

citadini şi invadată în pauza

de masă de funcţionarii care

se aşază pe bănci sau pe

iarbă să-şi consume pachetul

cu gustarea de prânz .
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Asociația Brukenthal von Studio, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Sibiu (prin intermediul
Agendei Culturale), Muzeul Național Brukenthal
și Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi,
a organizat prima ediție a festivalului de artă
vizuală contemporană „Sibiu Contemporary Art
Festival”, la Muzeul de Artă Contemporană în
perioada 1 septembrie – 30 octombrie și în sala
expozițională din sediul Primăriei Sibiu din Piața
Mare, în perioada 4-16 septembrie. 36 de artiști
din Sibiu, din țară și din străinătate au fost
prezenți cu lucrări de pictură, grafică, fotografie
artistică, artă video, colaj, foto-colaj, instalație,
pixel art, ebru, artă conceptuală, bijuterie
contemporană și medii mixte.

SCAF

FESTIVALUL  DE  ARTĂ
CONTEMPORANĂ  DE  LA SIBIU

Expoziția a fost vernisată vineri, 4
septembrie, la ora 17, la Muzeul de
Artă Contemporană, de către
curatorul Alexandru Chituță.

Sibiu Contemporary Art Festival

I N F O  6  :  S E P T E M B R I E  2 0 2 0

DE  ANA DONȚU

Text&Foto Organizator: Asociația Brukenthal von Studio
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„Bine ați venit la un nou eveniment cultural, pe care
Asociația Brukenthal von Studio îl propune începând
cu acest an la Sibiu. Așadar, iată că la Sibiu lucrurile
merg înainte cu acest festival aflat la prima ediție, o
ediție care, surprinzător pentru mine, cât și pentru
coordonatorii evenimentului, este destul de vastă,
pentru că avem artiști nu doar din România, avem
artiști și de la New York, din Japonia, din Teheran, o
întreagă lume artistică ce vine la Sibiu, timp de o
lună. Chiar dacă, pe lângă multe alte evenimente de
la Sibiu, nu avem o bienală de artă contemporană, cu
această ocazie Festivalul de Artă Contemporană de la
Sibiu îi va lua locul. Este îmbucurător pentru noi cei
care iubim arta, pentru vizitatori și pentru studenți,
fiindcă festivalul, în funcție de finanțarea pe care o
va primi, va fi de bun augur pentru Sibiu, dorind să
pună în valoare arta contemporană și să adune
împreună artiști atât români, cât și străini, atât pe
placul nostru al vizitatorilor, dar și pentru schimbul
de experiență între artiști, pentru că e bine să se
cunoască unul pe altul, să discute tehnici noi. 
Pe lângă arta picturală, avem și arta fotografică a
câtorva artiști din Sibiu, instalații și nu numai.
Așadar, iată un festival care, în complexitatea sa,
cuprinde cam tot ce se poate cuprinde din arta
contemporană la ora actuală în România. 

Cu siguranță că festivalul, chiar
dacă se află la prima ediție, va
așeza arta contemporană acolo
unde nu a mai fost până acum.
Trebuie să felicit Asociația
Brukenthal von Studio că avem
întreprinzători și artiști, adică
două lucruri într-o singură
persoană, ceea ce e mai rar
întâlnit, iar aceasta e combinația
perfectă, prin urmare asociația, de
câțiva ani, are un demaraj
puternic și a organizat peste zece
evenimente în țară și la Sibiu.
Din partea Muzeului Național
Brukenthal, nu pot decât să aduc
felicitări organizatorilor,
Asociației Brukenthal von Studio,
să-i asigurăm că în fiecare an
muzeul va fi deschis să găsduiască
festivalul. Să sperăm că în viitor
autoritățile locale vor aloca un
spațiu special dedicat artei
contemporane, e un lucru de
necesitate. Festivalul a adunat 36
de artiști la Sibiu, iar spațiul este
mic. A trebuit să organizăm
expoziția aici și în incinta
primăriei”.

Chiar dacă, pe lângă multe alte
evenimente de la Sibiu, nu avem
o bienală de artă contemporană,
cu această ocazie Festivalul de
Artă Contemporană de la Sibiu
îi va lua locul

ALEXANDRU  CHITUȚĂ:

S E P T E M B R I E  2 0 2 0  |  I N F O  6
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Tema evenimentului din acest an este
„Palindrom”. Organizatorii explică: „Observăm că
suntem înconjurați și impactați de cifre și de

numere, încă din primul moment: ora, ziua, luna,

anul, vârsta, greutatea, înălțimea, CNP-ul, seria,

blocul, scara, etajul, apartamentul, coeficientul

de inteligență, PIN-ul, numărul de cont, codul de

acces, numărul de înmatriculare, numărul

autobuzului, codul poștal, numărul la pantof,

lungimea hainei, lărgimea pălăriei, numărul de

ordine, costul chiriei, numărul de pagini, bonul de

casă, numărul de telefon, salariul luat, plata dată,

restul primit, cuantumul creditului, mărimea

investiției, datoria la bancă, impozitul la stat

ș.a.m.d. Efectuăm operații aritmetice inclusiv la

nivel simbolic, fie că ne calculăm timpul, ne

măsurăm vorbele, ne adunăm eforturile sau ne

împărțim sarcinile.

Acordăm importanță anumitor cifre ori numere pe

care le considerăm norocoase sau fatidice. Unele

sunt vedete: 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 18, 365, 666,

numărul de aur, Pi, șirul Fibonnaci.

Și peste toate aceste cifre și numere învestite cu

simbolism, comparate și permutate după imuabile

legi ale numerologiei, avem palindromurile

calendaristice, de o complexitate și însemnătate

aproape magice, interpretate ca răscruci de la

care se petrec schimbări de direcţie, de vibraţie,

de stare, de atitudine. Un număr se numeşte

palindrom dacă prima lui cifră este egală cu

ultima, a doua cu penultima şi aşa mai departe,

adică arată la fel și de la stânga la dreapta și de

la dreapta la stânga.

Data 02.02.2020 este un palindrom de opt cifre

perfect, format prin repetiția doar a două cifre,

fiind prima astfel de zi din ultimele nouă secole

și totodată singura din timpul vieții noastre. Este

considerată „cea mai palindromică zi înregistrată
vreodată” și pentru că este a 33-a zi din an, iar

numărul zilelor rămase de la această dată este

de 333, anul 2020 fiind an bisect. Deci numărul

zilei este un palindrom, iar numărul zilelor rămase

este tot un palindrom.Această dată coincide și

cu ziua în care celebra marmotă Phil din Statele

Unite face previziunile meteorologice

(Groundhog Day). Prin urmare, tema aleasă
pentru prima ediție a SCAF este una ofertantă
conceptual și actuală”.
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„Asociația Brukenthal von Studio rămâne

consecventă unuia dintre scopurile asumate de la

debut, reanimarea apetitului pentru artă, iar anul

acesta am inaugurat un nou capitol ce urmează
firesc în activitatea noastră pe scena artistică
sibiană, organizarea unui festival de artă vizuală
contemporană, un proiect ambițios de care credem

că Sibiul are mare nevoie pentru a susține și a spori

vizibilitatea artiștilor locali și de a-i pune în dialog cu

colegii de breaslă de aici și de peste hotare. Așa că,

în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu (prin

intermediul Agendei Culturale), Muzeul Național

Brukenthal și Asociația culturală pictor Octavian

Smigelschi, am demarat prima ediție a Sibiu

Contemporary Art Festival (SCAF), în galeria Muzeului

de Artă Contemporană (str. Tribunei, nr. 6) și în
spațiul de expoziție din Centrul de Informare Turistică
al Primăriei Municipiului Sibiu (str. Samuel Brukenthal,

nr. 2, intrarea din Piaţa Mare). 36 de artiști din Sibiu,

din țară și din străinătate sunt prezenți cu lucrări de

pictură, grafică, fotografie artistică, artă video, colaj,

foto-colaj, pixel art, ebru, artă conceptuală, bijuterie

contemporană și medii mixte, într-o expoziție care va

putea fi vizitată până în 30 octombrie.

Ca de fiecare dată, am încercat să facem un

eveniment de calitate, cu artiști invitați, cărora le

suntem recunoscători și suntem onorați că au

acceptat să expună cu noi. Ne face plăcere și că am

putut aduna la un loc atâția artiști activi și tineri din

Sibiu și sperăm că urmează rândul și altora în

viitoarele ediții.
Festivalul de artă contemporană îşi propune să
promoveze creaţia vizuală artistică românească şi
internaţională de cea mai bună calitate, prin

prezentarea unora dintre cei mai apreciați și cotați
artiști ai momentului, punând accent pe potențialul

scenei locale.

Acest festival s-a născut ca o consecință a unui

interes sporit manifestat de un număr mai mare de

artiști vizuali locali de a activa și de a consolida și în
Sibiu o scenă artistică valoroasă, dar și ca urmare a

unor lipsuri: în vreme ce arta secolelor trecute

(inclusiv cea românească) constituie un punct forte

datorită Muzeului Național Brukenthal, iar pentru

teatru, muzică, film, fotografie, artă stradală, dans,

poezie, carte sau fashion există chiar mai multe

festivaluri, multe consacrate, segmentul artelor

vizuale contemporane nu este reprezentat pe

măsură. 
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„ P U T E M  S P U N E  C Ă  N E
D O R I M  C A  S I B I U
C O N T E M P O R A R Y  A R T
F E S T I V A L  S Ă  F I E
G I U V A I E R U L  C E
L I P S E A  D I N  C O R O A N A
D E  F E S T I V A L U R I  Ș I
E V E N I M E N T E  C U
N O T O R I E T A T E  A
S I B I U L U I ” .

Dacă adăugăm galeriile insuficiente și lipsa unui centru de artă modern, vedem de ce un

asemenea festival este o necesitate și de ce un spațiu de tip Kunsthalle, care să-i dea amploare și

să potențeze Sibiul ca reper cultural-artistic, este un deziderat. Deocamdată, asociația Brukenthal

von Studio a pus bazele și sperăm ca interesul comunității pentru arta contemporană să se

dezvolte odată cu festivalul și să-i asigure o lungă viață”. (Asociația Brukenthal von Studio)

Participanții la prima ediție: Celestina
Albișor, Laura Arena, Sorin D. Baciu,
Sadegh Bagheri, Daniel Bălțat,
Andreea Bernath-Doncuțiu, Alexandru
Bunescu, Andy Ciocan, Alexandru
Cînean, Raluca Elena Coșăreanu,
Lavinia Crețu, Ștefan Radu Crețu,
Vlad Dumitru, Cristina Fău, Ileana
Horoba-Danci, Carol Hruby, Adrian
Luca, Andrzej Mazur, Ionela-Sandrina
Mihuleac, Ilie Mitrea, Naoko Morisawa,
Ioan Muntean, Diana Oancea-Morar,
Diana Pantea, Sergiu Pavălă, Mihai
Pâslariu, Andrei Popa, Cătălin Precup,
Albert Tiberiu Sofian, Alexandra
Stoica, Robert Șimon, Vladimir Șetran,
Robert Ștrebeli, Dan Șușa, Arezu
Zargar, Mihai Zgondoiu.
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IANUS

PR IM IM  DE  LA  C I T I TOR I

DE  LA  ED I TH  ŞTEFĂNESCU

Aceasta este, probabil, una din cele mai neobișnuite
sculpturi din lume. A fost creată de un sculptor francez
necunoscut, în sec. al XIX-lea, iar acum se păstrează în
Muzeul Salar Jang din Hyderabad, India.
Particularitatea sa este că, pe o parte, e sculptată
figura unui bărbat, iar pe cealaltă - a unei femei.
Este cunoscută în întreaga lume sub denumirea de
„Dubla statuie a lui MEFISTOFELE și MARGARITA”
și este sculptată dintr-o singură bucată din cel mai
vechi arbore de sicomor. În spatele statuii a fost
instalată o imensă oglindă, pentru a putea admira
două imagini în același timp și pentru a putea
aprecia abilitatea impecabilă a autorului. 29



de arh. Dorin BOILĂ

MOLDOVA DE EST
6 – 13  APRILIE  2019

EXCURSIE  ÎN  SUDUL  UCRAINEI ȘI  
REPUBLICA  MOLDOVA

OBSERVAȚ I I   DE   ANTROPOLOGIA  HABITATULUI  ROMÂNESC 
 D INAFARA  ACTUALELOR  FRONTIERE

EXCURSI I   PROFESIONALE  O .A .R .  –  U .A .R .

Într-un episod anterior am prezentat episodul

„oenologic” al excursiei noastre derulat în Cramele

Cricova. Acum voi relata despre alte două asemenea

episoade: vizitele la cramele Purcari ș i Chateau Mimi.

Acest supliment „de degustare” va fi completat cu

câteva materiale documentare ce pot întregi imaginea

cititorului (poate chiar cunoscător în ale degustărilor...)

asupra acestui segment de turism specializat.

Unul dintre ele este articolul AURELIEI TRIFAN despre

Cricova, pe care îl puteț i citi integral aici:

EPISODUL  10 –  CHIȘINĂU

Considerații despre dotări și
evenimente oenologice
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Cu toată puterea de persuasiune,
încercam să introduc în
somptuozitatea basarabeană câte
ceva din simplitatea locului de unde
veneam, din Kaluga. Evitând cu
prudență mesele copioase, mă
străduiam să arăt că socializarea
este mai importantă pentru mine
decât mâncarea, dar mă lăsam
mereu sedus de vinurile
basarabene, minunate cu adevărat,
categoric refuzam orice vin de
import, considerându-le inferioare în
toate privințele față de cele locale.
Mândria celor născuți în această
zonă viticolă era măgulită atât de
mult de opinia mea în privința
produselor autohtone, încât am
reușit să elimin aproape cu
desăvârșire consumul de vinuri
străine la mesele la care eram
musafir de onoare. Atunci când în
momente solemne se servea
șampanie, eu îmi turnam în pahar
vin basarabean și nu eram deloc
fățarnic, căci chiar nu
suport șampania.

Din fericire, acest nume a devenit în ultimii ani unul

familiar ș i consumatorului din republica România! Ne-am

obișnuit cu imaginea ș i calitatea acestui produs venit din

rep. Moldova, dar e altceva când îl regăsești la sursa lui,

pe dealurile molcome din sudul basarabean, care se

desfășoară tot mai lin spre Marea Neagră...

Despre vinurile produse din vechime între Carpaț i ș i Nistru

se știu multe. Se poate spune că este chiar unul dintre

brandurile moldovene. Interesante sunt notaț i i le unui

reprezentant al ocupantului rus, de acum 200 de ani.
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CRAMELE PURCARI
Din notațiile guvernatorului
Basarabiei – contele Urusov 
 (la Chișinău, în sec. XIX):

Cramele Purcari



Preferința acordată vinurilor
locale a atras după sine urmări
neașteptate. Era suficient să
apreciez vinurile cuiva, că a
doua zi se prezenta la mine
cineva trimis de chelar din
numele proprietarului lăudat,
care-mi aducea câteva sticle de
vin, adesea de o vechime
onorabilă, însoț ite de un bilețel
prin care eram invitat să degust
mai multe soiuri de vinuri
basarabene. Era imposibil să
refuzi, dar nici n-aveam cum să
răspund aidoma generoaselor
daruri, de aceea am decis să
nu manifest nicio
susceptibilitate față de
cadourile venite din toată
inima.
Eu însumi aveam o rezervă de
vinuri cumpărată, riguros
selectată din cele mai alese
pivnițe locale, pe care o ț ineam
într-o minunată pivniță, în care
se intra direct din bucătărie.
Alegeam personal vinurile,
ț ineam ș i un catalog al lor, iar
în scurtă vreme mi-am ordonat
un beci de cunoscător în ale
vinurilor, din care consumam
pe puț in opt sticle în fiecare
zi...

Ca ș i la alte stabilimente de acest fel din Moldova de est,

ș i la Cramele Purcari lucrurile sunt puse la punct, cu mult

peste nivelul actual de la cramele vizitate de mine în

ultimii 4 ani prin Moldova de vest (Cotnari, Odobești, etc.).

Circuitul turistic, protocolul de degustare, magazinul

„dutyfree”, toate funcț ionează impecabil. Ș i nu știu cum,

dar în licorile de la Purcari se simte fin impregnată sarea

adusă de briza marină, ceea ce la vinurile din Dobrogea

nu prea...

Aspectul arhitectonic nu este epatant, păstrând o bună
parte dintre clădirile moștenite din etape pre-sovietice, iar

pivnițele sunt mult mai vechi decât scrie pe placa de la

intrare.

Foarte interesante ni s-au părut precizările asupra

importanței orientării pantelor plantate, calităț i i solului,

influenței oglinzilor de apă de la baza dealurilor ș i, în

acest caz special, distanței față de Marea Neagră...

Dovadă a faptului că, vinul fiind o entitate vie, mediul în

care se nasc ș i cresc părinț i i să i ș i apoi mediul în care se

naște ș i se dezvoltă suportul său lichid, sunt esenț iale

pentru caracterul ș i capacitatea lui de a transmite

povestea Locului ș i a Comunităț i i sale.

Exact ca în cazul arhitecturii – aviz amatorilor de

„implanturi siliconate” de oriunde ș i de nică ieri!
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Ca ş i în cazul celorlalte crame din
Republica Moldova, piaţa noastră
de desfacere a fost Rusia. Circa
90% din exporturi mergeau în
Rusia, până când a venit primul
embargou, din 2006, iar
majoritatea vinificatorilor din
Moldova ș i-au pierdut business-ul
peste noapte. Purcari a pierdut
munca de 15 ani, cu o singură
semnătură birocrată la Moscova.
Până în 2013, am reuş it să ne
punem pe picioare ş i, la acel
moment, 30% din vânzări
ajungeau în Rusia, dar a venit un
nou embargou ş i ne-am pierdut din
nou business-ul. A fost o
învăţătură pentru noi ş i am început
să ne focusăm spre alte pieţe,
printre care ş i România. Cred că
mult timp, potenţ ialul acestei pieţe
nu a fost înţeles pe deplin. Puţ ine
crame din Moldova nu au realizat
că, deş i piaţa românească este
mult mai mică decât cea rusească
ca si populatie, consumul de vin
per capita este de circa 3-4 ori mai
mare, deci per total, piata vinicola
romaneasca se ridica la circa 2/3
din piata Rusiei. Ca tarife ş i
blocaje economice, evident, piaţa
românească este mult mai
deschisă

„O oportunitate gigantică” a fost țara noastră pentru

Purcari, compania de vinuri din Republica Moldova, după
cum a declarat Vasile Tofan , Partner, Horizon Capital, în

cadrul primei dezbateri video din programul de comunicare

profesională transfrontalieră „Integrare Economică
Europeană”. Tema ediț iei a fost „Presiunea asupra

activităț i i economice în era post Covid -19. Rolul bunelor

practici de reglementare ș i control pentru ieș irea din

criză”.

„Vreau să mulţumesc României pentru tot ceea ce a făcut

pentru noi”, a mai spus Tofan, arătând că au ajuns în

România, abia după cele două embargouri impuse de

Rusia.

Articolul integral poate fi citit AICI.
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Vasile Tofan, „Horizon Capital”

Cramele Purcari

DIN PRESĂ DESPRE PURCARI

Pentru „Purcari”, România a fost o oportunitate gigantică

15 ani de muncă, pierduți
peste noapte

https://www.globalmanager.ro/vasile-tofan-partner-horizon-capital-pentru-purcari-romania-a-fost-o-oportunitate-gigantica/


De Constantin Mimi se leagă
mai multe realizări de excepț ie:

el a folosit la ridicarea

edificiilor vinăriei betonul armat

– pentru prima dată peste Prut,

o acț iune în consonanță cu

trendul european în construcț i i,
dezvoltat în Vechiul Regat de

ing. Anghel Saligny ș i mai mulț i
arhitecț i contemporani lui. Iar

în interbelic, C. Mimi a fost o

perioadă chiar guvernator al

Băncii Naț ionale a Regatului

României unite.

Ne aflăm în comuna Anenii Noi,

satul Bulboaca – le scriem

numele cu plăcere, pentru că
demonstrează continuitate

românească după sute de ani

de ocupaț ie rusească ș i război

anti-identitar crâncen! Sigur că
proprietatea asupra noii

întreprinderi nu ne este foarte

clară – pentru a păstra

resursele economice specifice

„lagărului bolșevic”,

nomenklatura care a gestionat

naț ionalizarea acestor

proprietăț i private a manevrat,

tot ea, dez-naț ionalizarea

pasivelor ș i activelor, tot în

folosul ei!

Spre deosebire de celelalte crame vizitate în această
excursie (Cricova ș i Purcari), această dotare, inedită
urbanistic ș i arhitectural, ne-a prilejuit o experiență mult

mai complexă. În sensul că ne-am luminat ș i asupra unui

aspect de antropologie politică foarte special – în această
Moldovă de est, supusă ocupaț iei unei puteri ce a adus

obiceiuri gastronomice ș i alcoolice stră ine locului,

încurajarea consumului de vin a venit ca o măsură cu

bătaie lungă, spre a descuraja tocmai consumul de votcă,

ș i apoi de bere!

Apoi aici a avut loc o restaurare cu inserturi contemporane

sub o experiență occidental-europeană, ceea ce a

continuat de fapt exact gestul economic fondator, al

guvernatorului local de la finele perioadei țariste –

Constantin Mimi (de la grecescul Michaelis), care ș i-a pus

studiile de oenologie făcute la Montpellier (Franța) în

slujba ridicării acestei zone românești (1893)! Iată cum se

adeverește din nou că aristocraț ia locală a fost motorul

dezvoltării în Moldova de est!
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Fapt este că au existat fonduri să se angajeze designerul

italian Arnaldo Tranti, pentru a se renova ș i îmbogăț i
fondul imobiliar moștenit ș i a se reorganiza producerea,

depozitarea ș i adăugarea funcț iunilor turistice specifice

unui asemenea complex, lucrări finalizate în 2011.

Deci ansamblul cuprinde acum, pe lângă spaț i i le tehnice,

de depozitare ș i producț ie continuă a vinurilor ( 6 hale în

pivnițe ș i altele suprateran), următoarele spaț i i: muzeu,

galerie de artă, ateliere de creaț ie, sală de conferințe, alte

4 să l i de câte 100 de locuri, hotel, spa +piscină,

restaurant, 2 să l i de degustare, arie exterioară pentru

barbecue.

Inserț i i le contemporane sunt cele de întâmpinare ș i cele

care poartă noile funcț iuni de tip turistic, așadar ele sunt

cele care constituie relaț ia ansamblului cu vecinătatea.

Stilul ales este cel purist-minimalist, greu de gestionat în

situl dat, unde existentul vechi de peste un secol este

așezat în rambleu ș i cu prezență marcată prin masă ș i

volum. Arhitectul a reuș it să iasă din paradigma

minimalismului ca scop în sine, utilizând detenta relativ

importantă dintre strada de acces ș i colina cu vechiul

castel.

Vă prezint ș i o sumară analiză
arhitecturală a acestei realizări

inedite, care, după părerea

mea, a fost la un pas să devină
o certă reuș ită. Ș i asta dacă ar

fi ponderat mai atent relaț i i le
volumetrice cu relieful-

construitul-vegetalul existent,

adică tocmai cu Peisajul

Cultural local...

Din fericire, toată Moldova de

est ș i-a păstrat posibilitatea de

a valorifica această bogăț ie,

deopotrivă naturală ș i de

comunitate umană, ș i poate

continua tradiț i i le agriculturii,

zootehniei ș i viticulturii, pentru

a depăș i perioada în care încă
stăpânul primitiv din est mai

spoliază fosta gubernie... Sunt

mlădițele viitoarei dezvoltări

spre a ieș i de pe orbita asiatică
ș i orientarea decisivă către

civilizaț ia occidentală, unde le

este locul tuturor moldovenilor,

de pe ambele maluri ale 

 Prutului!
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În încheiere, vă prezentăm Materialele Conferinței
Internaționale„Identităţile Chişinăului”, ediția a IV-a, 19-
20 octombrie 2017, Chişinău, Republica Moldova,
Culegere de studii, Seria IDN, C7, Chişinău, Editura ARC,
2018, pe care le puteți descărca aici:
https://www.academia.edu/37662478/Identit%C4%83%C5
%A3ile_Chi%C5%9Fin%C4%83ului_Edi%C8%9Bia_a_patra
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COMENTARII
asupra arhitecturii contemporane

A U G .  2 0 2 0  |  A R H .  D O R I N  B O I L Ă

NOTĂ: a fost un drum lung
de la aceste prime revelații
pentru newyorkezi (1928)
despre invențiile formal-
geodezice ale lui Bucky,
până la construirea
miraculosului Pavilion al
SUA la Expoziția Mondială
de la Montreal (1967)! 
Ca urmare a punerii în
operă cu maximă
eficacitate a metalului în
structura domului
geodezic, pavilionul SUA a
costat cca 9 milioane
dolari, iar cel al URSS peste
15 milioane.

D. BOILĂ

În 1927, Fuller a decis să pornească a gândi independent,
detașat de constrângeri tehnice, ceea ce a inclus un
angajament de „a căuta principiile care guvernează universul
nostru și de a ajuta la progresul evoluției umanității, în
conformitate cu ele... găsirea de modalități de a face cât mai
mult cu cât mai puțin, în așa fel ca la final toți oamenii, de
pretutindeni, să poată dobândi maximum din munca lor”.
Până în 1928, Fuller a locuit în Greenwich Village (New York)
și își petrecea o mare parte din timp la populara cafenea
„Romany Marie's”, unde petrecuse, cu câțiva ani în urmă, o
seară întreagă în conversație cu Marie și Eugene O'Neill, și
mai mult ca sigur nu numai despre teatru...
Fuller a acceptat acolo, ca job, decorarea interiorului
cafenelei în schimbul meselor zilnice, oferind prelegeri
informale de mai multe ori pe săptămână, iar machete ale
„Casei Dymaxion” au fost expuse în cafenea.

Richard Buckminster
Fuller (SUA)
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Iată încă un moment sclipitor, de întâlnire între genii
din generații apropiate - despre care nu se învață în
nicio școală de arhitectură!
Bucky Fuller a fost unul dintre designerii americani
absolut neconvenționali, parțial autodidact, cum le
șade bine celor dăruiți din născare! Este unul dintre
motivele care l-au adus în situația de a intra în
contact, fizic, dar mai ales spiritual, cu marele român
și artist universal care a fost Constantin Brâncuși.
Astfel s-a făcut că Bucky l-a întâlnit pe sculptorul
japonez Isamu Noguchi, care totdeauna l-a
recunoscut pe Brâncuși ca maestru și, mai ales, ca
îndrumător spiritual.
Prin genialul gorjean, designerul american a intrat în
legătură profesională cu alt mare creator român, un
adevărat designer din epoca interbelică - inginer
Aurel Perșu - care studia caroserii aerodinamice
pentru vehicule terestre pe când în sud-estul Europei
nu exista școală pentru așa-ceva...
Cei patru creatori și-au unit forțele spre a cuceri noi
spații tehnice, în paradigme de-a dreptul artistice,
aducând tehnologia vremii la înălțimea spirituală a
formelor peren-naturale!

Articol cules, tradus și adnotat de arh. Dorin Boilă

În opinia dnei arh. Ileana Tureanu, „ne aflăm într-un
moment crucial al unei re-setări generale și, poate, cu
această ocazie, prindem și noi căruța, pe care o
pierduserăm…”:

Arh. Ileana Tureanu,
președinte UAR

Isamu Noguchi a sosit în New York în
1929. Constantin Brâncuși, un vechi
prieten al Mariei O'Neill, l-a îndrumat
spre cafeneaua culturală, iar Noguchi
și Fuller au început colaborarea la mai
multe proiecte, inclusiv modelarea
mașinii „Dymaxion”, pe baza muncii
recente a inginerului român Aurel
Perșu, de asemenea recomandat de
Brâncuși.  A fost începutul prieteniei
de-o viață între designerul american și
sculptorul japonez.
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„Cred că este momentul ca și la noi statul să
folosească imensa avuție pe care o are la
dispoziție: specialiștii, arhitecții și inginerii, ca să
găsească posibile răspunsuri pentru o nouă
abordare. Cred că, astăzi, trebuie cu toții să
contribuim la definirea unor principii de viață mai
sănătoase, pentru noi și pentru planetă, apoi să
tragem concluziile. Lumea se dezmeticește repede
și începe să caute soluții. Se vorbește tot mai
hotărât despre regula celor trei R: Reducere,
Refolosire, Reciclare, ca principiu obligatoriu
pentru a minimiza stricăciunile pe care le
provocăm planetei”, a mai arătat arhitecta.
Reducerea se referă la întreg ciclul de viață al
construcțiilor de la concepție, reflectată de
energia consumată și înglobată în materialele
folosite, până la consumul propriu-zis de
energie, la poluare. Refolosirea vizează atât
materialele folosite, cât și spațiile, care trebuie
să asigure o flexibilitate funcțională și o
capacitate de readaptare la nevoi în evoluție și
schimbare. Reciclarea presupune prelucrarea și
transformarea unor materiale, pentru a putea fi
reutilizate în alte forme și scopuri, pentru a
economisi resurse naturale și a diminua povara
poluării.
„Sunt, deja, numeroase exemple în lume care
ilustrează această abordare. Sunt exemple și la
noi, dar, din păcate, scara la care se operează este
foarte mică. Este nevoie de investiții majore ale
statului în cercetare și în programe/concursuri
naționale, care să mobilizeze specialiștii și să le
dea prilejul exprimării creativității. La nivelul
orașului, de asemenea, multe principii trebuie
regândite sau reevaluate. În perioada crizei,
tendința de fugă din oraș a fost evidentă, dar nu
pare realist să mergem cu gândul la orașele-
fantomă. 

„Marile încercări, cum este și această pandemie, ne testează, dar ne și învață. Este momentul să
regândim multe dintre principiile și practicile noastre, este ocazia unei resetări sociale și
profesionale. Legătura orașului cu natura, traficul, poluarea, spațiul comunitar, eco-arhitectura și
risipa de energie nu mai sunt abordări opționale, ci obligatorii și arhitecții, în toate colțurile
planetei, sunt chemați să-și aducă o contribuție majoră pentru găsirea unui mod de viață mai
prietenos cu mediul înconjurător”.
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Despre regula „celor trei R”

Face parte din legitatea catastrofelor ca, dacă nu
distrug, să fie date uitării. Dar se semnalează,
deja, reacții și adaptări la experiențele recente.
Un dezvoltator imobiliar londonez a modificat
cartierul de locuințe dintr-o suburbie a Londrei
astfel încât să se adreseze tinerilor la început de
drum, cu studiouri amenajate cu locuri de lucru
de acasă și spații comunitare la parter, cu prețuri
sub prețul pieței, cu condiția ca locatarii să fie
salariați ai unei companii cu sediul în cartier, care
să nu aibă nevoie, zi de zi, să iasă cu mașina, să
se mulțumească cu alei de biciclete, role, să se
bucure de spațiile verzi centrale. O viață mai
sănătoasă și un oraș mai puțin poluat. Idei
similare au fost promovate de-a lungul ultimilor
100 de ani. A venit momentul să fie reevaluate”, a
mai explicat arh. Ileana Tureanu.

Dialogul edililor cu locuitorii, stingher și
birocratic

Potrivit acesteia, „ar fi trist să nu învățăm nimic
din această criză”: „Este clar faptul că impactul
COVID-19 va fi unul de lungă durată și că va
continua să transforme modul în care trăim în
anii ce vor veni. Dacă vom rămâne numai cu
frustrările și însingurarea, este numai vina
noastră. Cred și sper ca arhitecții să aibă un rol
important de jucat în remodelarea modului nostru
de viață, în crearea de locuri și spații pentru
comunități în viitor”. 



În opinia arhitectei, „necazul este că dialogul
edililor cu locuitorii este încă foarte stingher și
birocratic, fiind o problemă de educație”. „Dar
arhitecții par să găsească atât mesaje interesante,
cât și modalități de a le face cunoscute, originale.
Am văzut, de exemplu, că, de curând, arhitecții au
ieșit, din nou, cu caiacul pe Someș, să militeze
pentru un parc natural de 200 de hectare, care ar
putea funcționa între Florești și Cluj-Napoca. Dacă
asemenea proiecte, sper că mai sunt și altele, ar
reuși să se transforme în realitate ar dovedi că
putem învăța ceva din ceea ce pățim. Și că merită
să sperăm”, a mai spus Ileana Tureanu.
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De multe ori, comisiile de urbanism au fost
înlocuite de flerul primarului, clădirile publice s-
au amplasa, în funcție de priveliștea asupra
orașului ale diferitelor cabinete ministeriale,
uneori concursurile de arhitectură au fost
înlocuite de concursuri de împrejurări. Nici măcar
planurile urbanistice generale nu par să mai fie
indispensabile. Școala vieții a preluat, adesea,
competențele universităților de profil. Nu cred că
legile lipsesc, ci aplicarea lor cu onestitate, bună
credință, rigoare, profesionalism și în interesul
cetățenilor”, a mai comentat președintele UAR.

Cum ne-a spintecat pandemia viața

Nimic nu prevestea năpasta mondială: „Anul
acesta a început cu concursul pentru desemnarea
echipei care să reprezinte România la Bienala de
Arhitectura de la Veneția, a cărei temă a anticipat
evoluția globală. Paradoxal, tema Bienalei: Cum
trăim împreună?, propusă de curatorul Hashim
Sarkis, viza nevoia de apartenență la un grup, la o
entitate. Așa cum susținea curatorul, a trăi
împreună se referă la condiția umană, să locuim
împreună ca ființe omenești, în pofida
individualismului nostru înnăscut, tânjind să ne
apropiem unul de celălalt, să ne conectăm
spiritual, emoțional, atât în mediul real, cât și în
cel digital. În loc să găsească răspunsuri la
această întrebare generoasă, anul 2020 ne-a dat
o lecție istorică de însingurare, izolare,
virtualizare, o lecție de iubire prin absență, prin
ne-socializare. Dacă-ți iubești părinții, atunci nu-i
vizitezi!; Dacă-ți iubești familia, atunci n-o aduni
laolaltă!; adio îmbrățișări, adio săruturi, adio
șoapte. Dacă iubești, te izolezi și trăiești închis în
casă… cu calculatorul, evident!”.

Legi avem, aplicarea e problema

„În opinia mea, nu legile lipsesc, la noi! Avem legi
cu duiumul: legi care se bat cap în cap, legi care se
infirmă reciproc sau se ignoră, poți să câștigi după
o lege, dar pierzi aceeași speță, judecat după o
altă lege. De multe ori, legile intră în detalii și
mărunțișuri, dar nu impun principii, se modifică de
la o zi la alta, e greu să știi varianta valabilă și, cel
mai rău, legile se aplică sau nu se aplică…”, a
răspuns arh. Ileana Tureanu, chestionată în
legătură cu legislația din România.
„Acum câteva zile, la inaugurarea renovării (într-o
variantă Sheherezada) unuia dintre proiectele
emblematice ale arhitecturii contemporane
românești, în prezența autorităților statului,
proprietarul a anunțat că n-a folosit niciun
arhitect sau inginer, că și-a ascultat numai
instinctul… A fost aplaudat! De mai bine de 100 de
ani, amenajarea teritoriului și construcția orașelor
era vegheată și reglementată de un minister
dedicat. Astăzi, cred că n-a mai rămas decât un
serviciu, undeva, într-un minister. 



Potrivit unui comunicat de presă emis de Bechtel, firma a
fost selectată pentru a „supraveghea și crea utilități
eficiente din punct de vedere al resurselor și un sistem de
transport foarte avansat pentru a conecta orașele cognitive
ale NEOM”, printre alte proiecte.
Domeniul de aplicare al contractului va implica „integrarea
utilizării durabile a terenurilor, proiectarea urbană
inteligentă și mobilitatea multi-modală” precum și
„construcția simultană în mai multe locații care necesită
soluții extraordinare de inginerie pe un teren provocator”.
„Bechtel” President & Chief Executive Officer, Brendan
Bechtel, a declarat într-un comunicat: „NEOM este unul
dintre cele mai complexe proiecte din istoria înregistrată a
construcțiilor și suntem mândri să facem parte din el.
Viziunea pentru un ecosistem futurist, inovator și durabil
este unică și îndrăzneață și credem că NEOM va schimba
modul în care noile orașe sunt dezvoltate prin generațiile
viitoare.

Dincolo de beția de cuvinte și
meme ale noii limbi de lemn, acest
articol prezintă din nou tendința
corporatist-energofagă din
domeniul marilor proiecte de
investiții, care constituie deja
principala cale de a risipi resursele
materiale și energetice la nivel
planetar!
Și tocmai pentru că deja este vorba
de nivelul planetar, ar trebui ca
toți profesioniștii din domeniile
conexe să ia atitudine în aceste
probleme. Poate că e mai greu de
perceput, dar acest gen de
„proiecte”, cu toate anexele și
„codițele” lor pe palierele
orizontale, consumă în mod
nedurabil resurse sustrase, de
fapt, de la mii de alte operații
posibile, care ar echilibra
habitatul, producția sustenabilă și
agricultura eficientă în sute de
zone deficitare ale centurii
tropicale de pe planetă (inclusiv
din Arabia).
La o minimă analiză a acestui tip
de investiție, realizăm că e vorba
de un nou proiect faraonic, specific
societăților „închise și fără viziune
durabilă” – tocmai în răspăr cu
afirmațiile bombastice din
comunicatele de presă relative la
proiectul NEOM... În acest caz,
eroarea urbanistică are amploarea
egalată doar de mărimea pungilor
de petrol pe care se bazează
financiar...

Ne-am ajutat clienții să modeleze
istoria Regatului Saudit cu multe
proiecte-cheie și suntem onorați să
fim un partener în construirea
viitorului său." În trecut, Bechtel a
lucrat la o varietate de proiecte
complexe de infrastructură în Arabia
Saudită, inclusiv orașul Industrial
Jubail și metroul din Riyadh.

BECHTEL PUNE BAZELE UNUI
MEGA-ORAȘ „INTELIGENT”
ÎN ARABIA SAUDITĂ

Firma americană de inginerie-construcții Bechtel a
semnat un contract pentru „Neom”, o viitoare
structură de 500 miliarde de dolari „smart city-region",
care va fi implementată în ceea ce este în prezent o
zonă montană pustie, cu peisaj deșertic, de-a lungul
Coastei Arabiei Saudite la Marea Roșie.
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Randare 3D a mega-orașului propus. Imagine oferită de proiectul
„Neom”



GREȘELI FLAGRANTE
1. Tip de structură urbanistică adecvat numai zonei temperate a planetei. Soluțiile anti-
deșertificare, de design durabil și uman, ale lui Buckminster Fuller din anii 1960-1970 ne
lasă nostalgici! (nu și pe actualii proiectanți, care nu cunosc bibliografia obligatorie).
2. Inadecvare a tipului arhitectural de construcții înalte la modul de viață comunitară din
zonă. Această realitate ilustrează cel mai limpede faptul că o asemenea structură „utopică”
tinde să construiască voluntarist, ca în vremea falansterelor, o viață urbană ruptă de
context, o impunere a unui sistem social bazat pe o resursă neregenerabilă, transformată
în sinecură perpetuă - prin intermediul unei „asistențe sociale” suspecte - sistem în care
singurii producători de plusvaloare și mișcare material-financiară sunt exteriori
organismului social local și utilizează ca motor economic tot unica resursă petrolieră!
3. Îngustarea spectrului funcțional doar pe activități terțiare și cuaternare, deci de la prost-
început o canalizare pe consum intensiv, lipsa unei mixări a serviciilor cu habitat + micro-
producție industrială și vegetală, care să mai reducă din consumul exclusiv de materiale și
hrană transportate de la mari distanțe...

CONCLUZIE
Semnificația numelui, în limba română, este singura adecvată la acest nou experiment /
inginerie social-financiară.
Vom avea și aici un complex de viitoare ruine înnisipate, care vor face deliciul arheologilor
de peste 1.000 de ani, dacă vor mai exista arheologi pe vremea aia...

arh. Dorin BOILĂ
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O pictură murală cât 780 de arbori!

Locuitorii
Varșoviei respiră
un aer mai curat
grație unei noi
picturi murale,
care decorează
zidul unei clădiri
din oraș.

Lucrarea, parte a proiectului „City Forests” al companiei americane Converse, este rezultatul unei
colaborări între artiștii polonezi Dawid Ryski și Maciek Polak, viziunea acestora fiind executată de
experții în picturi murale de la Good Looking Studio. 
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„Ingredientul secret” se află în vopseaua folosită. 

Este vorba despre o vopsea catalitică, mai exact, care, sub influența luminii, transformă
substanțele poluante din atmosferă în nitrați inofensivi, îmbunătățind astfel calitatea aerului.
Situată vizavi de stația de metrou Politechnika, într-o zonă intens circulată, pictura are o
capacitate de purificare a aerului egală cu cea a 780 de arbori, susțin reprezentanții Converse.
Potrivit acestora, orice suprafață acoperită cu această vopsea se transformă, practic, într-un
purificator de aer.
Conceptul artistic aduce la un loc elemente urbane și natura, sub sloganul „Create Together For
Tomorrow", pentru realizarea picturii fiind aleasă special o zonă fără panouri publicitare.
„În orașul meu de vis al viitorului, panourile publicitare nu există și toată lumea a renunțat la
mașini pentru biciclete. Viziunea mea pentru un viitor mai bun este reflectată de proiectul nostru.
Îl văd ca pe o simbioză între oraș și natură, care se completează reciproc, într-o manieră
perfectă”, spune Ryski.
O altă lucrare de acest gen realizată în cadrul proiectului se află în Bangkok, Thailanda. În centrul
picturii create în parteneriat cu artiștii Teerayut Puechpen, cunoscut ca TRK, și Sorravis Prakong
se află două mâini, simbol al unității, iar impactul acesteia asupra aerului este similar cu cel al
plantării a 150 de arbori.
Obiectivul proiectului este acela de a produce în total artă purificatoare cât 3.000 de arbori. Pe
lista Converse se află încă 11 orașe pentru care sunt planificate picturi murale similare, și anume:
Sydney, Manila, Sao Paulo, Jakarta, Belgrad, Lima, Santiago, Johannesburg, Melbourne, Bogota și
Panama.

Centrul Istoric al Brăilei, care este declarat monument
istoric de categoria A, cu valoare naţională, va fi
reabilitat cu fonduri europene în valoare de 18
milioane de euro, în cadrul unui proiect câştigat pe
Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul
are o valoare de 17.931.781,34 lei, din care 2%
reprezintă bani din bugetul local, 13% din bugetul
naţional şi 85% din fonduri europene, şi vizează
reabilitarea a 14.685 mp spaţii verzi şi 21.695 mp străzi,
potrivit informaţiilor făcute publice de Primăria Brăila.
Denumit “Regenerare zone urbane degradate
sector I”, proiectul este finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4
– Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Prioritatea de investiţii 4.2 – Realizarea de acţiuni
destinate îmbunătăţirii mediului urban. În ceea ce
priveşte spaţiile verzi se vor realiza lucrări de
peisagistică, prin amenajarea spaţiului verde cu
gazon, flori, arbori şi arbuşti şi modernizarea
aleilor pietonale, se vor monta instalaţii electrice
de iluminat exterior şi de supraveghere video,

// SpațiulConstruit.ro - aug. 2020 //

Proiect cu fonduri europene pentru refacerea Centrului
Istoric al municipiului Brăila

vor fi realizate instalaţii de irigaţii, iar spaţiile
de relaxare vor fi dotate cu mobilier urban,
bănci, coşuri de gunoi şi foişoare. Asupra
străzilor se va interveni cu lucrări de asfaltare
şi modernizare, de reabilitare a trotuarelor,
de amenajare a spaţiilor verzi aferente
trotuarelor, de evacuare a apelor pluviale în
reţeaua de canalizare şi de realizare a
elementelor de semnalizare rutieră.



Hruba respectivă se află în Centrul Istoric al Brăilei, care este declarat monument istoric de categoria A, respectiv
cu valoare naţională, alături de ansamblul “Piaţa Traian”, care datează de la începutul secolului al XVIII-lea,
ansamblul “Strada Mihai Eminescu” din secolul al XIX-lea şi Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din secolul
al XIX-lea.
Grădina Mare este locul unde se păstrează cel mai bine urmele celui mai mare sistem defensiv construit
vreodată de-a lungul Dunării, respectiv un lanţ de hrube cu caracter militar, care se întindea pe sub clădirile din
Centrul Vechi al oraşului până la Dunăre. Hrubele au fost construite de turcii care au stăpânit Brăila vreme de
aproape trei sute de ani şi erau folosite drept căi subterane secrete, pentru transportul armamentului, bogăţiilor
şi alimentelor direct către Dunăre. 

„Urmează ca acest Acord să fie validat de către Consiliul Local al Municipiului Blaj şi Consiliul Judeţean Alba.
Valoarea investiţiei, care va fi suportată în cote egale din bugetul local al Municipiului Blaj şi bugetul Judeţului
Alba, este de 2.904.000 lei (fără TVA)”, a precizat edilul.
Obiectivul ar urma să fie proiectat şi executat până la 1 decembrie 2021. “La finalul anului 2021, Blajul va avea cel
mai modern Heliport din judeţul Alba. Acesta va fi utilizat atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte şi va deservi
Spitalul Municipal Blaj, dar şi toate urgenţele din zona Târnavelor şi din judeţul Alba. Realizarea Heliportului la
Blaj se înscrie pe lista parteneriatelor dintre Municipiul Blaj şi Consiliul Judeţean Alba, care au contribuit la
dezvoltarea durabilă a întregii zone a Târnavelor şi la creşterea calităţii vieţii în comunitatea noastră”, a mai spus
Rotar.

O hrubă din Centrul Istoric al Brăilei,
veche de 200 de ani, va fi transformată în
Spaţiu multifuncţional, prin fonduri
europene, în cadrul unui proiect câştigat
de Consiliul Judeţean Brăila împreună cu
Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”.
Proiectul se desfăşoară sub titlul “Brăila –
Tărâmul pescăresc de altădată”, a fost
depus pe Programul Operaţional de
Pescuit şi are o valoare de 1.350.000 lei.
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HRUBĂ TRANSFORMATĂ ÎN SPAŢIU MULTIFUNCŢIONAL

Consiliul Judeţean Alba şi Primăria municipiului Blaj
vor să realizeze, în parteneriat, un heliport, în
valoare totală de peste 2,9 milioane lei, care ar urma
să fie utilizat atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte şi să deservească Spitalul Municipal Blaj, dar
şi toate urgenţele din zona Târnavelor.

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a
anunţat că a semnat, împreună cu preşedintele CJ Alba,
Ion Dumitrel, Acordul de Asociere pentru realizarea în
comun a unui aerodrom pentru elicoptere, un obiectiv
de investiţii de interes municipal şi judeţean.

Heliport amenajat la Blaj printr-un parteneriat cu
Consiliul Judeţean Alba



Consiliul Judeţean. Scopul nostru este să eficientizăm activitatea instituţiei şi să reducem timpul de rezolvare a
solicitărilor cetăţenilor”, a arătat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc.
Potrivit CJ Mureş, în cadrul acestui proiect intitulat “Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor
pentru cetăţeni la nivelul Consiliului Judeţean Mureş” se scanează aproximativ 300 de bibliorafturi săptămânal,
activitatea urmând a fi finalizată în cursul anului 2021.
„Prin acest portal online se doreşte simplificarea procesului de solicitare/emitere pentru 10 tipuri de documente
emise de Consiliul Judeţean Mureş în exercitarea competenţelor ce îi revin, respectiv: Certificate de urbanism,
avize pentru certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, prelungire autorizaţii de
construire, prelungire certificate de urbanism, avize de oportunitate, avize pe documentaţii de urbanism,
acorduri prealabile pentru execuţia de lucrări în zona drumurilor judeţene sau autorizaţii de amplasare şi
execuţie în zona drumurilor judeţene”, a mai arătat CJ Mureş.

“În urma întocmirii acestui plan, vom putea spune care sunt traseele din Deltă pe principalele braţe ale Dunării,
dar şi pe rutele Crişan-Maliuc, Crişan-Caraorman, ce tipuri de nave, cu ce fel de propulsie, câte curse vor putea
face, ce mărimi vor avea aceste nave, astfel încât transportul în Deltă să fie cât mai prietenos cu mediul”, a
afirmat preşedintele ADI, Ilie Petre.
El a spus că planul se doreşte a fi o soluţie şi pentru diferenţa mare de fluxuri de călători dintre sezonul rece şi
cel estival, în contextul în care navele care circulă în timpul iernii au un număr mic de călători şi un consum foarte
mare. “După ce acest plan va fi încheiat, plan care include şi analiza de mediu, vom putea trece la viitoarele
investiţii, respectiv achiziţii de nave, organizări de porturi şi vom accesa fonduri europene”, a precizat
preşedintele Petre.

Consiliul Judeţean Tulcea a semnat contractul de realizare a Planului de
mobilitate în Delta Dunării, acesta fiind primul pas pentru punerea în
practică a unui Plan de transport de pasageri şi mărfuri în Rezervaţie, a
declarat preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
pentru instrumentul financiar Investiţii Teritorial Integrate – Delta
Dunării (ITI-DD), Ilie Petre.

Planul va fi întocmit în următoarele zece luni şi va fi finanţat prin ITI-DD, iar la
finele acestuia autorităţile tulcene vor putea trece la achiziţia navelor care
vor asigura transportul între localităţile din rezervaţie.

Consiliul Judeţean Mureş a anunţat că a demarat
operaţiunile de retrodigitalizare a arhivei instituţiei,
care presupune scanarea a 3.500.000 file din arhiva
instituţiei în cadrul unui proiectului cu finanţare
europeană, în valoare de 3 milioane de lei.

„Scanarea arhivei instituţiei înseamnă simplificarea
procedurilor de consultare a documentelor. În cadrul
aceluiaşi proiect a fost semnat contractul pentru
realizarea unui portal online prin intermediul căruia
cetăţenii vor putea solicita şi apoi primi electronic
avizele şi autorizaţiile urbanistice emise de către 
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Arhiva Consiliului Judeţean Mureş va fi digitalizată integral

Contract încheiat de CJ Tulcea pentru întocmirea
„Planului de mobilitate în Delta Dunării ”



Transportul în Delta Dunării a fost de mai multe ori motiv de divergenţe între operatorii economici, în contextul
în care activitatea de transport persoane cu ambarcaţiuni de până la 20 de persoane nu este reglementată prin
acte normative.
Periodic, Ministerul Transporturilor scoate la licitaţie activitatea de transport persoane şi mărfuri în Deltă, iar
contractele sunt câştigate de societatea Navrom Delta SA, care are un parc cu opt nave, cu capacităţi de la 20
până la 300 de pasageri.
În timpul sezonului estival, zeci de bărci acostează pe faleza Dunării şi oferă servicii de transport în Deltă
turiştilor, legalitatea şi oportunitatea acestora fiind contestată de operatorii economici care promovează
ecoturismul şi care susţin că ambarcaţiunile cu motoare clasice afectează biodiversitatea şi pun în pericol
siguranţa călătorilor.
ADI este o asociaţie formată din entităţi publice şi private care are drept obiectiv emiterea avizelor de
conformare a cererilor de finanţare cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă (SIDD) a Deltei Dunării,
aprobată în anul 2016 de Guvern. De asemenea, ADI ITI-DD acordă gratuit consultanţă eventualilor beneficiari ai
ITI-DD.
ITI-DD este singura investiţie teritorial-integrată care se implementează în România în actuala perioadă de
programare. Acest mecanism financiar nou la nivel european presupune alocarea unor fonduri din mai multe
programe operaţionale unei zone delimitată geografic, cu un anumit specific, în vederea dezvoltării şi are un
buget total estimat de 1,114 miliarde de euro din fonduri europene, la care se adaugă finanţarea naţională.

Consiliul Judeţean Tulcea a semnat contractul de realizare a
Planului de mobilitate în Delta Dunării, acesta fiind primul pas
pentru punerea în practică a unui Plan de transport de pasageri şi
mărfuri în Rezervaţie, a declarat preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru instrumentul financiar
Investiţii Teritorial Integrate – Delta Dunării (ITI-DD), Ilie Petre.
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Judeţul Bistriţa-Năsăud, primul din ţară cu
strategie de branding

Planul va fi întocmit în următoarele zece luni şi va fi finanţat prin ITI-DD, iar la finele acestuia
autorităţile tulcene vor putea trece la achiziţia navelor care vor asigura transportul între
localităţile din rezervaţie. “În urma întocmirii acestui plan, vom putea spune care sunt traseele
din Deltă pe principalele braţe ale Dunării, dar şi pe rutele Crişan-Maliuc, Crişan-Caraorman, ce
tipuri de nave, cu ce fel de propulsie, câte curse vor putea face, ce mărimi vor avea aceste
nave, astfel încât transportul în Deltă să fie cât mai prietenos cu mediul”, a afirmat preşedintele
ADI, Ilie Petre.
El a spus că planul se doreşte a fi o soluţie şi pentru diferenţa mare de fluxuri de călători dintre
sezonul rece şi cel estival, în contextul în care navele care circulă în timpul iernii au un număr
mic de călători şi un consum foarte mare. “După ce acest plan va fi încheiat, plan care include
şi analiza de mediu, vom putea trece la viitoarele investiţii, respectiv achiziţii de nave,
organizări de porturi şi vom accesa fonduri europene”, a precizat preşedintele Petre.
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a organizat, joi seara, evenimentul de lansare a brandului
judeţului, fiind primul din ţară care a construit o astfel de strategie de promovare, iar printre
invitaţii de onoare s-au numărat actorul Adrian Titieni şi producătorul britanic Charlei Ottley.
Strategia de branding include un slogan – “Judeţul Bistriţa-Năsăud – Poarta Transilvaniei”, un
logo sub forma unei porţi în culorile tricolorului şi un film de prezentare a judeţului, unde
povestea acestor locuri este spusă de actorul Adrian Titieni, originar din Bistriţa. Preşedintele
CJ Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a spus, la lansarea brandului, că laitmotivul strategiei de
promovare a fost cuvântul “acasă”.



“Este primul judeţ din România care are o strategie de branding. A fost unul dintre obiectivele mele
atunci când am candidat pentru prima dată, în 2012, la această funcţie, de preşedinte al Consiliului
Judeţean. (…) Laitmotivul a tot ceea ce am făcut este cuvântul “acasă” şi cred că fiecăruia dintre noi ne
vibrează sufletul atunci când vorbim despre casa noastră, care înseamnă foarte mult: locul în care ne-am
născut, în care am crescut, în care ne-am îndrăgostit pentru prima dată, în care trăim“, a spus Moldovan.
La rândul său, Adrian Titieni a apreciat că acest prim pas este unul foarte important în promovarea
judeţului Bistriţa-Năsăud.
“Mă bucur să fac parte din proiectul de branding al judeţului Bistriţa-Năsăud. (…) Acest important gest,
de branduire a judeţului, eu îl calific ca un lucru şi ca un fapt important, un prim pas într-o înşiruire de
alţi necesari paşi. Primul a fost făcut şi cred că este foarte adevărat că primul pas al unui drum de o mie
de paşi a rezolvat o jumătate din ecuaţie“, a declarat Titieni.
Producătorul britanic Charlie Ottley, care a inclus judeţul Bistriţa-Năsăud în ultimul episod al
documentarului “Wild Carpathia“, a felicitat echipa care a realizat filmul de prezentare a judeţului
Bistriţa-Năsăud şi consideră că acest tip de acţiuni pot face din România o destinaţie recunoscută la nivel
internaţional.
“Este uimitor ce face judeţul Bistriţa-Năsăud şi această nouă campanie şi strategie de turism sunt,
pentru mine, o gură de aer proaspăt, să vezi oamenii atât de implicaţi. Dacă fiecare judeţ şi regiune din
România ar fi atât de pro-active în promovarea turismului, cred că România s-ar descurca bine în acest
domeniu, atât pe plan naţional, cât şi internaţional“, a afirmat Ottley.
Pentru sloganul de promovare a judeţului, Consiliul Judeţean l-a preluat pe cel creat pentru municipiul
Bistriţa în urmă cu nouă ani, printr-un proiect cu finanţare europeană – “Poarta Transilvaniei”.
Pentru a putea folosi acest slogan, care este marcă înregistrată, Consiliul Judeţean a obţinut joi acceptul
Consiliului Local Bistriţa, care a votat un proiect de hotărâre în acest sens în cadrul şedinţei ordinare. 

Potrivit edilului, clădirea în care a funcţionat cu ani în urmă Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală va fi
modernizată şi reabilitată, aici înfiinţându-se o bibliotecă modernă şi un muzeu, iar fostul spitalul de boli
infecţioase va fi transformat într-un centru cultural recreativ.
“În centru cultural-recreativ se vor desfăşura activităţi educaţionale pentru persoanele de orice vârstă. Va fi
amenajat cu săli în care vor exista ateliere de pictură, modelism, şah, vizionare filme şi expoziţii pentru
promovarea creaţiilor artistice. În apropierea centrului va fi amenajată o grădină, prin transformarea terenului
degradat şi neutilizat din vecinătatea clădirii într-o zonă verde. Locuitorii oraşului vor putea desfăşura în acest loc
activităţi de recreere. Vor fi amplasate aici locuri de joacă, zone de odihnă, un amfiteatru, turn de observaţie, o
terasă panoramică şi un foişor“, precizează Septimiu Ţurcaş.
De asemenea, pentru iubitorii de sport se va înfiinţa un teren de minigolf, iar în apropiere vor fi amplasate mese
de şah şi aparate pentru exerciţii fizice. Toate aceste facilităţi vor fi puse la dispoziţia locuitorilor oraşului şi
vizitatorilor în mod gratuit.

49

Un centru cultural-recreativ cu bibliotecă, muzeu, grădină, teren de
minigolf, locuri de joacă şi un amfiteatru va fi realizat la Şimleul Silvaniei,
prin transformarea a două foste unităţi spitaliceşti şi amenajarea unor
terenuri degradate, în cadrul unui proiect cu finanţare europeană în
valoare totală de aproape cinci milioane de euro.

Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, a anunţat luni, pe contul
său de Facebook, semnarea contractului de finanţare pentru proiectul
“Complex multifuncţional Măgura“, cu o valoare de 23.778.253 lei şi o perioadă
de implementare de trei ani.

Proiect de cinci milioane de euro pentru un centru
cultural-recreativ la Şimleul Silvaniei



După ce va fi finalizat – în cursul acestui an, potrivit constructorului – accesul în cetate va fi permis pe aici, astfel
încât să înceapă lucrările pentru podul mobil – pe latura de est (actuala intrare)“, au arătat, într-un comunicat de
presă, reprezentanţii Compartimentului de relaţii publice al Primăriei Făgăraş.
Conform aceleiaşi surse, până în prezent au fost restaurate bastionul Cuptorului şi bastionul Toboşarului, în
curtea exterioară au fost realizate reţelele de apă pluvială şi menajeră şi montaţi hidranţii şi au fost executate
săpături la viitoarele ateliere meşteşugăreşti. Totodată, bolta de la fosta pulberărie de pe latura de sud a fost
reconstruită “de la zero”. De asemenea, în prezent, se munceşte şi la refacerea acoperişului.
Lucrările de restaurare a Cetăţii au început în mai şi ar urma să se încheie în 2022. Valoarea investiţiei este
aproximativ 30 de milioane de lei. Atestată din secolul al 15-1ea, Cetatea Făgăraşului este singura fortificaţie din
ţară care mai este înconjurată de apă.

Primăria municipiului Făgăraş a anunţat, marţi, că au
început lucrările de construcţie a podului de stejar de pe
latura de nord a Cetăţii, primul dintre cele două din
obiectivul turistic, şi care ar urma să se finalizeze până la
sfârşitul anului.
“Au început forările pentru construcţia podului de pe latura
de nord a Cetăţii Făgăraş. Acesta este primul dintre cele
două pe care le va avea edificiul la finalizarea restaurării.
Sunt foraţi 14 piloţi la o adâncime de peste 10 metri, urmând
să se armeze şi să se betoneze. Deasupra lor va fi montată o
grindă, apoi se va construi podul din lemn de stejar. 

“Este prima construcţie de acest fel dintr-un cartier al oraşului, dar şi din sud-estul ţării şi vom continua astfel de
proiecte. Am demarat deja procedurile în vederea construirii de noi parcări subterane, supraterane şi la nivel în
mai multe zone ale oraşului. Problema locurilor de parcare este una ce mă preocupă permanent şi am încercat
să găsesc soluţii. Dovadă stau cele peste 10.700 de noi locuri de parcare construite în ultimii patru ani“, a precizat
Ionuţ Pucheanu.
Construcţia este de tip parter plus trei etaje, 16 dintre cele 214 locuri de parcare fiind pentru persoanele cu
dizabilităţi. De asemenea, parcarea dispune de 46 de spaţii de depozitare individuale.
Parcarea este dotată cu sisteme pentru eficienţa energetică (iluminat LED cu senzor de proximitate şi aprindere
în cascadă), panouri solare de producere a apei calde, spaţii încălzite, sisteme de control al accesului, sistem de
monitorizare video şi 20 puncte de încărcare electrică pentru maşini nepoluante.
În prima etapă sunt atribuite 180 de locuri de parcare celor care locuiesc în zonă.Suprafaţa construită a parcării
este de 1.937,67 metri pătraţi, cu o arie desfăşurată de 7.905,23 metri pătraţi. Valoarea investiţiei a fost de 14,5
milioane lei, suma incluzând dotările, îmbunătăţirea terenului de fundaţie şi devierea reţelelor.

Prima parcare multietajată cu teren de sport din
municipiul Galaţi, dar şi din sud-estul ţării, a fost
inaugurată pe 14 septembrie, investiţia fiind de peste
14 milioane de lei, a declarat primarul Ionuţ
Pucheanu.

Potrivit acestuia, noua construcţie se află în cartierul
Mazepa, are 214 locuri de parcare şi 46 de spaţii de
depozitare individuale, iar pe terasa de la ultimul nivel a
fost amenajat un teren de sport modern.
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La Galaţi a fost inaugurată prima parcare multietajată cu
teren de sport din sud-estul ţării

Au început lucrările la primul dintre cele două poduri ale
Cetăţii Făgăraş
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