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Cristina ȚURLEA este colega noastră de breaslă
care ne-a surprins de multe ori cu talentul ei de
artist vizual și care depășește cu mult abilitățile
unui arhitect de rând. La Sibiu am avut prilejul
să ne bucurăm de prezența ei cu două expoziții
pe care le-am vernisat împreună.
Am rememorat de multe ori cauzele pentru care
am fost recompensați de administrația locală,
mai exact de consiliul local sub îndrumarea
doamnei primar Astrid FODOR, cu un spațiu
cochet în plin centrul Sibiului. Cu siguranță
expozițiile de artă și arhitectură pe care le-am
organizat în sediul Primăriei au avut un cuvânt
greu de spus. Din această cauză, arhitecta
reșițeancă Ioana MIHĂESCU, arhitectul sibian
Ion ENE care au avut și ei câteva expoziții,
împreună cu bucureșteanca Cristina ȚURLEA,
merită din partea noastră a membrilor sucursalei
UAR Sibiu multă recunoștință. Spre deosebire de
ceilalți doi colegi, Cristina s-a încumetat și a
reușit să devină și autoare de carte.
Vă reamintesc că Centrul de Cultură
Arhitecturală din Sibiu l-am inaugurat cu o
interesantă expoziție semnată de Cristina
ȚURLEA. Evenimentul l-a avut ca oaspete și pe
soțul ei, renumitul scriitor și jurnalist Stelian
ȚURLEA, pe care nu întâmplător îl amintesc cu
acest prilej. Albumul pe care îl prezentăm în
acest articol a apărut sub îngrijirea lui, merit pe
care țin să-l menționez, deoarece munca de 6 ani
a Cristinei, ani de serioasă documentare, nu s-ar
fi concretizat poate dacă soțul nu i-ar fi fost
alături, ajutând-o la acest album de peste 230 de
pagini, excelent ilustrat care face cinste oricărei
biblioteci profesionale. 
Cristina mi-a donat un album cu dedicație, pe
care îl includ în patrimoniul bibliotecii
sucursalei noastre UAR din Sibiu, găzduită de
Centrul de Cultură Arhitecturală din Piața Mică
nr. 24. Vă invit la sediul nostru să-l răsfoiți și să-
l admirați, după ce trece criza sanitară, iar cei
care doresc să-l dețină personal se pot adresa
direct editurii Meronia:
editurameronia@yahoo.com
www.editurameronia.ro

9 SECOLE DE
ARHITECTURĂ
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BUCUREȘTI (MEDIAFAX) – O carte pe zi: 9
secole de arhitectură în 666 de imagini, de
Cristina Țurlea. Arhitectura palatelor
financiar bancare românești nu diferă prin
nimic de cea a palatelor din Occident.
Editura Meronia a publicat un nou album
superb alcătuit de arhitecta Cristina Țurlea,
autoare a altor trei cărți importante în
domeniu, cum ar fi „Arhitectura şi spaţiile
publice”, „Cronica restaurării Palatului vechi
BNR” – volum nominalizat la Anuala de
arhitectură 2011-, „Centrul istoric financiar-
ban¬car al Bucureştilor”, toate apărute la
Editura Cadmos și parțial Editura Meronia.
Cartea se concentrează pe spaţiul european, în
ultimul mileniu, prezintă detaliat şi
analizează elemente de arhitectură a clădirilor
bancare şi simbolistica lor, precum şi
decoraţiile ornamental-simbolice ce dau
valoare acestor minunate edificii. Au fost
avute în vedere mai mult de 200 de clădiri,
aparţinând unor mari bancheri, industriaşi,
comercianţi, asociaţii profesionale sau sociale
şi, nu în ultimul rând, unor state. Sunt edificii
ce de multe ori reprezintă oraşe, comunităţi,
epoci şi stiluri de arhitectură, dar despre care
se ştiu prea puţine.
Volumul este structurat în patru capitole,
după cum urmează.
Primul capitol prezintă un istoric al clădirilor
financiar bancare pe teritoriul Europei, pe
parcursul ultimului mileniu, clădiri care
intrat în patrimoniul mondial.
Cel de-al doilea capitol se concentrează pe
elemente de arhitectură şi simbolistica lor,
precum: stilul arhitectural, volumetria şi
geometria spaţiilor, fațadele – ritmuri și
registre, colonada şi stilurile acesteia,
intrările, frontoanele și elementele de accent,
ferestre, ancadramente, sisteme constructive şi
elemente de mobilier urban, statui şi fântâni.

Pentru că nu sunt priceput să fac o
recenzie de carte, am cules texte de pe
internet și, pentru că mă pricep în
schimb la fotografie, am pozat albumul
pentru voi în timp ce-l răsfoiam.
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Cel de-al treilea capitol – cel mai amplu – este
dedicat decoraţiilor de arhitectură,
ornamenticii exterioare şi interioare a
clădirilor, atât din punct de vedere
arhitectural, cât şi al simbolisticii lor. Aici se
împleteşte strâns descrierea arhitecturală cu
prezentarea pe larg a simbolurilor, a
dimensiunii de semnificaţie a elementelor
construite, cu ecouri în mitologie şi psihologie.
Cel de-al patrulea capitol este dedicat exclusiv
clădirilor cu destinaţie financiar –bancară de
pe teritoriul României, clădiri ce se regăsesc
adesea pe lista monumentelor istorice.
Deşi prezintă o analiză specifică de
arhitectură, cartea este destinată unui public
larg: de la persoane oarecare interesate de
cultură şi patrimoniu construit, la studenţi,
profesori, până la orice turist care încearcă să
cunoască valorile unui oraș.
Atât modul de abordare, cât şi limbajul folosit,
inclusiv modul de detaliere a anumitor
elemente specifice de arhitectură şi
ornamentică a clădirilor recomandă această
carte pentru promovarea culturii arhitectural-
artistice europene.

Albumul are 240 pagini, format 21/30cm,
cartonat, cu 666 de imagini color.
Cristina Țurlea, „Simboluri în arhitectura
palatelor financiar-bancare. 9 secole de
arhitectură în 666 imagini”, ediție îngrijită de
Stelian Țurlea, Editura Meronia. 240 pag.
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Vestea mi-a venit prin e-mail de la Filiala OAR
Sibiu-Vâlcea, având drept efect o întoarcere a
mea cu gândul în timp, la anii 2012-2015, când
am funcționat ca voluntar în proiectul „De-a
Arhitrectura”. Au fost patru ani plini de
satisfacție și energie pozitivă cu care mă
întorceam după fiecare oră petrecută cu copiii.
Din această cauză nu scap niciun prilej să fac
cunoscut un eveniment legat de acest proiect
unic în felul lui și printre puținele care au un
așa efect sesizabil direct și în care, am
convingerea, merită investit în continuare din
fondurile acumulate din Timbrul de Arhitectură.

MONUMENT,
UNDE EȘTI?

Faptul că un grup de copii sub
îndrumarea celor două colege, arh.
Cristina-Maria MIU și arh. Cornelia
GHEORGHIȘTEANU, a vizitat Sibiul,
căutând un răspuns la întrebarea
„Monument, unde ești?”, mi-a
stârnit și sentimentul de mândrie
locală pe lângă nostalgia amintirilor. 
Pe loc am luat legătura cu Cristina
MIU ca să aflu amănunte despre
inițiativa lor și, bineînțeles, să
particip la vânzarea lucrărilor
realizate de copii. 

Atelierele De-a Arhitectura

Interviu cu arh. Cristina-Maria MIU

I N F O  2  :  D E C E M B R I E  2 0 2 0

DE  ARH .  MIRCEA

ȚIBULEAC
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Ideea lor de a folosi aceste fonduri ca să se
întoarcă în Sibiu mi s-a părut flatantă pentru
noi sibienii, dar mai ales utilă pentru ei. Sibiul
nu a putut fi descoperit cu adevărat în cele
câteva ore cât au poposit ei în toamna trecută în
acest oraș ofertant și în privința patrimoniului
construit.
Imediat i-am spus Cristinei că aș fi foarte
bucuros dacă se va întâmpla acest lucru după
revenirea noastră cât de cât la o normalitate a
vieții sociale, să-i primim la Centrul de Cultură
Arhitecturală din Piața Mică.

Nu mai știu cât a durat convorbirea mea
telefonică cu ea, pentru că mi-a povestit cu
entuziasm, parcă fără să respire, despre
activitatea lor la Centrul de plasament „Casa
Pinocchio” din Băbeni, Vâlcea. Am aflat că există
pe internet o seamă de articole care descriu cu
lux de amănunte activitatea lor împreună cu
copiii din Centrul de plasament. 
Le găsiți pe aceste linkuri:
- articol despre atelierele din programul „Aripi
în viitor”: „Monument unde ești?”, „Structuri
din lemn” și „Silueta de oraș”.
- articol despre cele trei ateliere de amenajari
interioare.
- articol despre atelierul de urbanism.
- articol despre atelierul de scenografie.

Aflând că totul a fost deja
povestit, am avut ideea să-i iau
un interviu în care să aflu
amănunte „din culisele”
activității sale în slujba
programului „De-a Arhitectura”.

D E C E M B R I E  2 0 2 0  |  I N F O  2
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Mircea Țibuleac: Când ți-a venit ideea sau

cum a început colaborarea?

Cristina-Maria Miu: Ideea mi-a venit când, la
cununia civilă a unor prieteni în vara lui 2018, l-
am cunoscut pe directorul centrului dl Mihai
GHEBREA. Mirii fiind crescuți la Casa de copii
ca și dl Ghebrea, fost coleg cu mirele, știind că
lucrez cu clase defavorizate în proiectul De-a
Arhitectura la Ocnele Mari, mi-au făcut
propunerea să încercăm împreună o colaborare
și la Casa Pinocchio.
MȚ: De fapt, ar fi și mai interesant să aflu

mai de la începutul implicării tale în

proiectul De-a Arhitectura și, în mod special,

cum și de ce ai optat ca să ai în palmares și

clase cu copii din mediile defavorizate?

CMM: Am ajuns la Ocnele Mari, nu datorită
faptului că tatăl meu este de loc de acolo, ci
pentru că la începutul activității mele am trimis
și școlii de acolo oferta pentru aceste cursuri
opționale. Oferta mea a ajuns în atenția
doamnei Maria TRUȘCĂ, directorul școlii, un
profesionist implicat și dăruit cu totul misiunii de
dascăl, care nu a stat niciun moment pe gânduri
ca să accepte colaborarea. Altă șansă care s-a
ivit a fost că doamna Cristina PREOTEASA,
prima profesoară cu care am colaborat, mi-a
fost colegă de școală. În primul an am mers în
paralel cu o clasă de la Școala XIII din Râmnicu
Vâlcea. Clasele au fost foarte bune în ambele
locuri. De fiecare dată în acești ani am avut în
paralel 2-3 clase. Excepția a venit în acest an,
pe motiv de pandemie nu lucrez decât cu o
singură clasă.

MȚ: Revenind în prezent, mă interesează în

mod special să aflu cum s-a ajuns la ideea

de a face o deplasare la Sibiu.

CMM: Povestea este mai lungă. L-am cunoscut,
cum spuneam, pe dl Mihai GHEBREA, i-am
povestit despre copii și ce facem cu ei la
Ocnele Mari și în Râmnicu Vâlcea. Zis și făcut.
După ce am povestit fetelor de la De-a
Arhitectura ce avem de gând, am început să
lucram cu copiii din Centrul de plasament încă
din decembrie 2018. Asociația a fost de acord
să oferim ateliere cadou pe care le-am făcut
împreună cu colega mea, dna arh. Cornelia
GHEORGHIȘTEANU. Am făcut Atelierul de
Scenografie, primul foarte drăguț și haios. 
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Apoi am făcut un Atelier de Urbanism, în care
fiind înainte de 1 martie au denumit macheta
„Orașul Mărțișor”. Au desenat la început un
ghiocel pe care l-au transformat într-un râu, pe
lângă el au așezat un ansamblu de clădiri, asta
s-a întâmplat într-o vinere. Au urmat apoi
ateliere de amenajări interioare. Inițial am vrut
să facem ateliere pentru „Căsuțe Ciripite”,
pentru că era aproape de Paște. Plecând
împreună cu Cornelia spre Băbeni, care este la
28 de km de Râmnicu Vâlcea, ne-a sunat domnul
director anunțându-ne că unele persoane ar fi
interesate să investească în amenajarea
Centrului, să completeze lucrurile care mai
lipseau din dotarea acestuia.
Întrebarea mi se adresa mie și Corneliei. Ajunși
în centru și cunoscând copiii voluntari care sunt
foarte pricepuți, ne-a venit ideea să-I implicăm
și pe ei în acest proiect de amenajare interioară
„pe bune”, adică având o finalitate concretă.
Am măsurat, am făcut toate operațiunile:
relevee, concept, desen la scară, machetă, listă
de cantități.
MȚ: Este fascinant ce spui și m-ar interesa în

ce clasă sunt acești copii?

CMM: Fiind Centru de plasament, copiii mai vin
și mai pleacă, dar există totuși un nucleu stabil
din circa 16 copii, care sunt de mult timp acolo și
rămân până la un număr de 20. Nu sunt obligați
să părăsească centrul la 18 ani neapărat, dacă
studiază încă. Vara aceasta am avut o surpriză
plăcută când Teodora a devenit prima studentă
de la Pinocchio, după ce a intrat la facultate la
Pitești. Astfel, ea va rămâne în centru până la
26 de ani, dacă în tot timpul acesta va face
studii. Din câte am înțeles, a obținut și o bursă.
Dintre acești copii sunt care intră la licee bune,
dar sunt și copii care fac școli profesionale sau
licee tehnologice. Tot timpul acesta ei pot
rămâne în centru. 
MȚ: Sunt foarte bucuros de ceea ce-mi

povestești, pentru că știam că au o mare

problemă la 18 ani, când trebuie să
părăsească centrul de plasament. Faptul că
ați decis, cu un efort care trebuie apreciat,

să vă dedicați formării lor complexe, mă face

și mai încântat că pot, pe această cale, să
fac cunoscută activitatea voastră. Am

speranța că va fi un motiv de inspirație

pentru alți colegi arhitecți care o să încerce

o experiență asemănătoare.
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CMM: Sunt copii care merită toată atenția. La Atelierul de Structuri, unde am făcut șevaletele
pentru lucrările grafice care urmau să fie vândute la târgul „Aripi în viitor”, am remarcat cât
sunt de pricepuți, datorită seriozității cu care se implică în ceea ce fac. Văzând acest lucru, am
avut încă un motiv în plus să ne implicăm în formarea lor pentru viitor. La centru este, cum
spuneam, un nucleu permanent de copii cu vârste între 13 și 18 ani. 
MȚ: Când am primit anunțul privind târgul de lucrări, l-am vizitat și am rămas surprins de
calitatea lor grafică pentru niște copii. Acum înțeleg că ei sunt la o vârstă mai mare
decât mă așteptam și este justificată calitatea lucrărilor. Totuși rămâne întrebarea cum
ați reușit să-i motivați și cum de nu au fost inhibați de faptul că nu desenaseră prea mult
înaintea apariției voastre în viața lor?
CMM: Noi în proiect am avut încă de la început un copil voluntar, deoarece la Vâlcea avem și
copii voluntari în proiectul De-a Arhitectura. Ei au participat la ateliere ca „mână dreaptă” a
noastră de când am început. Maria, de exemplu, pictează de la 5 ani, motiv pentru care am
inclus-o în program din start, pentru că ne-am gândit că cei de la Pinocchio vor fi inhibați.
În lucrările pregătite pentru expoziție au fost implicați toți copiii, când unul greșea sau se
încurca, îi veneau ceilalți în ajutor. Tabloul pe care Vera SAVA, colega noastră de la București,
l-a ales ca afiș al evenimentului a fost început de Petronela, desenând un fluture care nu i-a
plăcut. Atunci a venit să o ajute Edi, unul dintre băieți care este extraordinar acum după ce a
căpătat încredere, depășind sentimentul că nu e bun la nimic. 
Declicul în mintea lui s-a produs când i-am pus mașina de găurit în mână la Atelierul de
Structuri și a realizat cât de abil este. Pur și simplu i s-a schimbat și culoarea obrajilor, a
început să râdă, să zâmbească permanent, după ce a realizat că nu este cazul să aibă o
părere groaznică despre el. Edi a pus niște puseuri de alb pe tabloul Petronelei, după care au
venit și ceilalți și au pus niște mânuțe pe el. La final a ieșit un tablou foarte frumos care a
devenit afiș prin prelucrarea Verei. 
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MȚ: Este foarte interesant, dar tot nu mi-ai
spus cum ați ajuns la ideea de a face o
excursie la Sibiu.
CMM: Ideea cu Sibiul a venit atunci când am
participat la concursul de proiecte, după ce
făcuserăm și Atelierul de Amenajări, colegele de
la București, mai exact Corina CROITORU, au
găsit acest concurs și au propus să participăm și
noi cu copiii de la Pinocchio ca să obținem
fonduri, pentru a putea rămâne în continuare în
viața acestora. De fapt, acesta este marele
lucru pe care l-am făcut noi. Am fost prezenți în
viața lor și sperăm să fim în continuare,
petrecând vineri câteva ore în atelierele de
bricolaj. Ne-am apropiat de ei, le-am dat
încredere în forțele lor care nu erau puse în
valoare. Corina a scris proiectul, am participat,
am trecut de preselecție și am ajuns în finală la
evenimentul de la București, sub organizarea
Asociației Comunitare Vâlcea. În proiect era
prevăzut un buget pentru Atelierul de Structuri
din lemn și pentru proiectul „Siluete de Oraș”. În
final, datorită generozității donatorilor, am
strâns mai mulți bani decât era prevăzut în
bugetul proiectului, adică nouă mii de lei față
de șase mii cât era prevăzut pentru materiale,
deplasări, organizarea expoziției.
Fundația Comunitară ne-a propus să extindem
proiectul. Noi ne-am gândit să-l extindem cu
atelierul „Monument, unde ești?” care era un
atelier De-a Arhitectura, aflat în pachetul de
ateliere al asociației. Contribuția noastră a
constat în îmbinarea dorinței copiilor de a face
o excursie cu proiectul, rezultând organizarea
atelierului la Sibiu.
MȚ: O descriere amănunțită a evenimentului
face obiectul articolelor pe care le-ați postat
pe internet și care vor putea fi accesate cu
ajutorul linkurilor incluse în articolul nostru.
Aș vrea să închei cu o veste bună ca o
concluzie la interviul nostru.
CMM: În cinci zile, mai exact în intervalul 2-7
decembrie, s-au vândut 35 de lucrări din totalul
celor 39 expuse. Au fost foarte apreciate. Ca o
curiozitate, am aflat că un băiețel a spart
pușculița lui cu economii ca să cumpere. Au fost
persoane care au spus că le iau ca un cadou de
suflet. Am primit o comandă din Anglia pentru a
fi trimisă unei doamne care colaborase cu firma
engleză, ca un cadou de Moș Nicolae. Am reușit
să o expediez pe data de 5, ca să ajungă în
ghetuțele doamnei. 12



Multe lucrări le-am livrat personal în Vâlcea.
Ne-am întâlnit cu masca de fiecare zi
regulamentare așezată pe figură, afară în aer
liber. Generozitatea lor s-a extins solicitând ca
banii pe care urma să-i încaseze firma de
curierat să rămână tot în fondul strâns din
vânzarea lucrărilor.
MȚ: Mă bucur că am căzut de acord să
facem acest interviu în care să dezvăluim și
lucruri interesante din culisele acestei
acțiuni minunate.
CMM: Mai am ceva interesant înainte de a
încheia interviul. O doamnă din București, căreia
nu o să-i dau numele, a cumpărat și lucrări, dar
și-a adunat și prietenii cu ajutorul cărora au
pregătit pachete pe care Moș Crăciun o să le
aducă copiilor de la Pinocchio, cu geci,
încălțăminte de iarnă și ce o mai fi pe lângă.
Tot acea doamnă, aflând de continuarea
amenajărilor pentru care nu au mai ajuns bani,
după renovarea centrului finalizată în februarie,
a promis că participă la atelierul nostru de
amenajare cu 12 birouri pe care o să le facă
după proiectul nostru. S-au legat foarte multe
lucruri cu ocazia acestui târg!
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MȚ: Îți mulțumesc pentru timpul acordat și,
mai ales, pentru entuziasmul tău cu care ai
povestit pentru că mi-a întărit convingerea
privind valoarea proiectului „De-a
Arhitectura” și pentru că am descoperit și de
această dată câte inițiative benefice pentru
societatea civilă pot deriva din el.
Profit de informația pe care mi-ai dat-o și mă
grăbesc să ajung la bancă pentru a achita
cele două tablouri pe care le-am ales dintre
cele patru rămase disponibile.
Ce copii norocoși! Mă refer la cei 16-20 de
copii de la „Casa Pinocchio” din Băbeni,
care au avut șansa să se întâlnească cu cele
două colege Cristina-Maria MIU și Cornelia
GHEORGHIȘTEANU.

Mai multe lucrări puteți descărca AICI

https://we.tl/t-ReX9xxjT9u


MONUMENTALITATEA
CA VARIABILĂ

D E C E M B R I E  2 0 2 0  |  I N F O  3

D E  A N C A  S A N D U  T O M A S Z E W S K I

E poate un secol de când monumentalitatea în arhitectură, cu vechea ei
configuraţie, a început să se retragă din spaţiile publice. Nici modernismul, nici
democraţia nu se mai acordau cu aerul ei dominator. Şi cum tradiţia modernă
şi democraţia dăinuie, nici monumentalitatea în vechile ei formule nu pare să
aibă şanse de resuscitare. Poate că ar merita un monument comemorativ:
monumentul monumentalităţii.
Nu e şi cazul monumentului în relaţie cu arhitectura. El continuă să existe şi va
exista câtă vreme omenirea va simţi nevoia să evoce, să revalorizeze, să
comemoreze. Numai că şi el, monumentul, şi-a pierdut monumentalitatea. Şi
atunci, atât creaţiei arhitecturale, cât şi operei de artă cu caracter special nu
le-a mai rămas decât să se reinventeze. Ceea ce şi fac.

Monumentalitate şi monument

Vechea
monumenta-
litate ar
merita un
monument
comemorativ:
monumentul
monumenta-
litalităţii

PARTEA I
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La Gârda de Sus, în judeţul Alba, monumentalităţii greoaie, ieşite din scară şi anacronice, i  se adaugă aroganţa şi
lipsa de respect cu care ecranează un monument. În spatele masivului alb se află biserica de lemn din 1792, o siluetă
verticală cu valoare arhitecturală şi istorică, dar lipsită de monumentalitate ostentativă.



Monumentalitatea s-a definit, în termeni de formă şi fond, ca măreţie prin
care o autoritate se prezenta lumii. Comanditarul consacrat al arhitecturii
monumentale a fost în mod constant puterea, fie reprezentanta
divinităţii, fie cea politică. Şi asta vreo şase-şapte mii de ani.
La un moment dat însă, prin secolul 19, a început un uşor proces de
demitizare a monumentalităţii.  Categoriile proprii ale marii arhitecturi -
grandoarea, verticalitatea, capătul de perspectivă, centralitatea şi leii,
simetria şi vulturii bicefali, marmura şi aurul omniprezente - au început să
fie batjocorite pe la colţuri de câţiva nonconformişti. La Paris, de
exemplu, în loc să se pregătească un edificiu gătit frumos pentru un
eveniment internaţional important, s-a decis ridicarea unei ciudăţenii din
metal, urâtă, industrială, doar cu înălţime monumentală, dar şi aceea
improprie pentru un program fără vechime şi rang. În plus, nu elogia pe
nimeni şi mai nimeni nu înţelegea ce voia să spună.
Modernismul a continuat acţiunea de demonetizare a simbolisticii
tradiţionale, abolind din arhitectură atât conotaţiile, cât şi tot limbajul
consacrat. I-a luat locul un limbaj denotativ strict, care nu desemna decât
funcţiuni utilitare. Cel puţin ca intenţie, pentru că adesea, din greşeala
maeştrilor, mai exprima şi sensuri subtile, dar numai pentru iniţiaţi. În
general însă, simbolistica explicită şi univocă a monumentalităţii a fost
înlocuită de o semantică enigmatică, dar deschisă eventualelor
interpretări. 
Cu timpul, în partea a doua a secolului 20, lucrurile s-au întors de-a
dreptul pe dos în privinţa ierarhiilor cunoscute. Programe de arhitectură
destinate dintotdeauna monumentalităţii - palate, primării şi lăcaşuri de
cult - au căpătat atitudini senine, fie colocviale, fie introvertite, în timp ce 

Simbolistica
explicită şi
univocă a
monumentali-
tăţii a fost
înlocuită cu o
semantică
enigmatică,
dar deschisă
interpretărilor
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Monumentalitatea
la interval de
2500 de ani

1. Calea
Procesiunilor din
vechiul Babilon

2. Machetă după
planurile lui Speer
pentru
remodelarea
Berlinului, 1939



arhitectura prozaică a „comercialităţii” - centre de afaceri, malluri, clădiri
de birouri, structuri olimpice - se întreceau în dimensiuni mari şi atitudini
afirmative.
Doar dictaturile, la vremea lor, n-au prins de veste sau n-au ţinut cont de
această mutaţie. Au comandat din nou arhitecţilor monumentalitatea fără
echivoc, cu aceeaşi anvergură menită să intimideze. Iar arhitecţii, pentru a
transmite mesajul primitiv al dictaturii, au mai ales o dată limbajul
clasicist, doar sever epurat.
Adesea a depăşit modernismul limitele. De pildă, tratarea dintotdeauna
privilegiată a clădirilor publice recunoscute ca repere culturale şi sociale -
volume unicat, izolate, izometrizate, pe care comunităţile le doreau puse
în valoare ca monumente ale oraşului - a fost transferată asupra blocurilor
de locuinţe pentru mase. Stăteau ele acum înalte şi demne ca
monumentele, dar clonate cu zecile, cu sutele, dominând suburbii,
sugerând nimic altceva decât economia din sărăcie şi eficienţa de criză.
După război, acelaşi program banal, dar în formă de ansambluri de
blocuri, a crescut în dimensiuni până la o scară gigantică.
Pentru că modernismul întrecuse măsura - şi la propriu şi la figurat -
contrareacţia postmodernă a susţinut revenirea la unele ierarhii, dar în
niciun caz la monumentalitatea tradiţională. Dimpotrivă,
postmodernismul a mers mai departe, ironizând-o copios, cu toate
detaliile ei. A făcut-o însă cu tandreţe, de dragul publicului. În schimb, ca
şi moderniştii ready made-ului, au vrut să arate că orice obiect banal, într-
o anumită conjunctură, poate fi considerat artă. Ba chiar şi monument, a
vrut să arate Philip Johnson cu pendula bunicii (AT&T).
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Programele de

arhitectură ale

puterii şi non-

monumentalitatea

lor în

sec.20

3. Biserica

Mortensrud,

Jensen & Skodvin,

Oslo,

1998

4. Primăria din

Säynätsalo,

Finlanda, 1952,

arhitect Alvar

Aalto



Omenirea s-a schimbat şi ea. Drumul de la subordonarea şi ignoranţa
începuturilor a trecut prin pătimaşe credinţe religioase şi sociale şi a ajuns
într-o eră agnostică şi deziluzionată de politică. O fi bine, o fi rău? O fi şi
bine şi rău. 
Ca să fie salvate măcar construcţiile, douăsprezece mii de lăcaşuri de cult
din Germania au fost supuse reconversiei funcţionale - în biblioteci,
restaurante, columbarii, cinematografe, muzee, locuinţe particulare, săli
de muzică, şcoli de dans etc. Instituţia bisericească, serviciul de
monumente şi noii utilizatori par mulţumiţi. Şi dacă la o sută de biserici
standard laicizate apare una nouă, de dimensiuni decente şi cu o estetică
contemporană, lumea tot mulţumită pare. Credinţa unei mari părţi a
publicului n-are nevoie de cantitate, iar monumentalitatea n-are nevoie
de hipertrofie pentru a celebra discret aspiraţii umane intime. 

Vulturii bicefali, colonadele din ordinul colosal şi tot arsenalul expresiv al
monumentalităţii par căzute definitiv în desuetudine. Se menţine şi azi
relaţia orizontală dintre programe, atitudinea arhitecturii lor şi public:
pentru ca duhurile să nu le mai bântuie, sediile puterii şi-au neutralizat
fizionomiile, pe când programe populare au liber să-şi impună cu semeţie
prezenţa. Marea arhitectură monumentală a trecutului era menită atunci
să tezaurizeze valori care păreau veşnice, cum ar fi gloria suveranului,
dominaţia divinităţii, victoria în bătălii şi alte lucruri grozave. Azi, toată
simbolistica lor triumfalistă s-a stins în melancolia semnificaţiilor istorice.
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Arhitectura monumentală reloaded

Înlocuirea
semnificaţiilor
monumentelor.

 Oraşul vechi
Saint-Dié-des-
Vosges era dominat,
înaintea
bombardamentelor,
de turla bisericii,
un simbol
tradiţional al
comunităţilor.
Oraşul reconstruit,
în viziunea lui le
Corbusier, urma să
fie dominat de un
alt  "monument",
simbolizând
locuirea colectivă
în maşini de locuit
economice.



Li s-a recomandat oamenilor să pună în locul credinţelor pierdute opţiuni
culturale. Franţa s-a conformat prima. Parisul s-a afirmat din nou în mod
răsunător, prin câteva gesturi simbolice care anunţau direcţii de viitor. De
exemplu, pentru a celebra o sută de ani de la apariţia acelei prime
structuri „urâte”, au construit o clădire de cultură monumentală prin
amplasament şi dimensiuni, dar ostentativ „urâtă”. Semăna cu o rafinărie.
Dar Franţa e Franţa şi noblesse oblige. Dacă americanii pragmatici şi lipsiţi
de prejudecăţi ierarhice, celebrau în continuare pisoare, bufete
Biedermeier, mall-uri şi sedii de firme, Franţa finanţa din bani publici
clădiri mari cu valoare culturală, ca să dea un exemplu de
responsabilitate. Mulţi l-au criticat pe Mitterand că şi-a construit o axă
scenografică spre a-şi proiecta imaginea pentru posteritate. Europeni cu
prejudecăţi.
De mult mai mult succes s-a bucurat shoppingul. Unii cârcotaşi, cum ar fi
Bernard Shaw, spuneau: they know the price of everything and the value
of nothing. Nu-i nimic. Dacă oamenii cred în valoarea banilor ca odinioară
în universalii, divinizează staruri din fotbal ca odinioară pe sfinţi şi adoră
moda vestimentară ca pe icoane, de ce n-ar fi şi un nou sediu Dolce &
Gabbana un monument de tip nou? În fond, celebrează lumina, spaţiul şi
culoarea cam ca o catedrală.
Publicul trăieşte acum în cultura celebrităţilor, fie ele în modelling,
cinema, fotbal, muzică sau arhitectură, dar în orice caz nu în politică. Se
lasă cu plăcere manipulat de publicitate, dar respinge propaganda. Şi
totuşi, chiar dacă nu sunt prea iubiţi de public, politica şi conducătorii vor
continua să existe, şi laolaltă cu ei, şi arhitectura pentru putere. 
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Li s-a recomandat oamenilor să pună în locul credinţelor pierdute opţiuni
culturale. Franţa s-a conformat prima. Parisul s-a afirmat din nou în mod
răsunător, prin câteva gesturi simbolice care anunţau direcţii de viitor. De
exemplu, pentru a celebra o sută de ani de la apariţia acelei prime
structuri „urâte”, au construit o clădire de cultură monumentală prin
amplasament şi dimensiuni, dar ostentativ „urâtă”. Semăna cu o rafinărie.
Dar Franţa e Franţa şi noblesse oblige. Dacă americanii pragmatici şi lipsiţi
de prejudecăţi ierarhice, celebrau în continuare pisoare, bufete
Biedermeier, mall-uri şi sedii de firme, Franţa finanţa din bani publici
clădiri mari cu valoare culturală, ca să dea un exemplu de
responsabilitate. Mulţi l-au criticat pe Mitterand că şi-a construit o axă
scenografică spre a-şi proiecta imaginea pentru posteritate. Europeni cu
prejudecăţi.
De mult mai mult succes s-a bucurat shoppingul. Unii cârcotaşi, cum ar fi
Bernard Shaw, spuneau: they know the price of everything and the value
of nothing. Nu-i nimic. Dacă oamenii cred în valoarea banilor ca odinioară
în universalii, divinizează staruri din fotbal ca odinioară pe sfinţi şi adoră
moda vestimentară ca pe icoane, de ce n-ar fi şi un nou sediu Dolce &
Gabbana un monument de tip nou? În fond, celebrează lumina, spaţiul şi
culoarea cam ca o catedrală.
Publicul trăieşte acum în cultura celebrităţilor, fie ele în modelling,
cinema, fotbal, muzică sau arhitectură, dar în orice caz nu în politică. Se
lasă cu plăcere manipulat de publicitate, dar respinge propaganda. Şi
totuşi, chiar dacă nu sunt prea iubiţi de public, politica şi conducătorii vor
continua să existe, şi laolaltă cu ei, şi arhitectura pentru putere. 
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Iar dacă jurnalismul face din activitatea lor, altădată ocultă, show-uri la
televizor, de ce n-ar face şi arhitecţii din clădirile puterii un nou tip de
alegorii? În loc de atitudinea autoritaristă să exprime metafore ale
democraţiei, în loc de măreţie - responsabilitate, în loc de elitism – valori
comunitare. Într-o clădire ca primăria din Säynätsalo, de exemplu, există
spirit, nu bântuie spirite.
În fine, societatea nu şi-a pierdut niciodată apetitul pentru structurile
mari şi imaginile puternice. Şi atunci, har Domnului, i s-au dat. Arhitectura
n-a mai bombănit maliţiozităţi despre suficienţa publicului - a tot făcut-o
şi la ce i-a folosit? De astă dată a luat lucrurile aşa cum sunt şi s-a repliat.
Charles Jencks avea o teorie prin care susţinea că locul vechii arhitecturi
monumentale l-a luat clădirea iconică. 
Aceasta era reprezentată cu succes de monştri marini à la Frank Gehry,
schelete şi cochilii à la Calatrava, anatomii virile à la Foster şi Nouvel, roci
minerale à la Koolhaas, cristale sedimentate à la Herzog şi de Meuron,
castraveţi, ţigări, meteoriţi, supozitoare şi orice poate asocia spontan
ochiul şi creierul omului simplu şi le produce bucurie. Orice, numai să fie
desacralizat şi depolitizat. Apoi, tot iconuri au fost şi structurile
industriale onorate cu funcţiuni nobile. Păi, dacă societatea preferă
liberele expresii artistice ale starurilor în locul simbolurilor colective
expirate, normal că s-a dat liber la iconuri fără iconografie, la cursa
tehnologiilor, la programe cum n-au mai existat, la un tip de monumental
încărcat cu valori ale momentului. 
Bineînţeles că multă lume a avut rezerve. A intervenit şi o criză economică
ce a temperat ceea ce Jencks numea „the wow factor”. De fapt, el
rezolvase o problemă: fusese numai bun să înlocuiască bătrânele fantome
care inspiraseră monumentalul. Apoi s-au accentuat alte politici, cum ar fi
cea a sustenabilităţii, aşa că mulţi arhitecţi s-au lăsat reorientaţi către
activităţi nespecifice dar mai responsabile. Acum îşi omoară timpul până
va trece virusul. 
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Amorul fatal al
oamenilor pentru
spectaculos e
satisfăcut de imagini
şi filmuleţe cu
minuni senzaţionale
din vremurile bune,
când exploda
Dubaiul, Shanghaiul
şi altele asemenea.
Dar probabil că va
determina şi un nou
tip de monumental,
unul imersiv sau prin
realitate augmentată
sau te miri în ce alt
fel, care poate fi creat
indoor şi până apare
vaccinul.

Textul este rescris după un
articol din revista
„Arhitectura” din 2012

Programe şi

monumente-icon 2020

7. Dancing & Harmony

Tower, Daniel Libeskind

la CityLife Shopping

District Milano, 2020
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de arh .  Ioana Mihăiescu

Părintele Cimponeru plecase din Reşiţa, după 15

de ani de slujire la Catedrala „Adormirea Maicii

Domnului” din cartierul vechi al oraşului, denumit

Muncitoresc (acolo unde începuse, acum aproape

250 de ani, industria la Reşiţa). Era anul 2007 şi el

trebuia să înceapă, printr-un concurs de

împrejurări despre care nu voi vorbi aici, un nou

drum într-un alt judeţ, la o altă parohie, lângă alte

destine.

Alesese după multe gândiri şi răzgândiri Lugojul,

oraşul soţiei sale, un municipiu frumos, cu iz 

Despre Biserica „Sfinții Arhangheli”
LUGOJ - JUDEȚUL TIMIȘ

patriarhal, aflat pe malul Timişului. Primise fără oprelişti

acceptul Arhiepiscopiei Timişoara să fie paroh în

cartierul Iosif Constantin Drăgan (personalitate a

locului), cu condiţia să-şi găsească şi un lăcaş de cult în

care să slujească sau să-şi construiască prin efort

propriu unul. 

Cartierul era destul de modest, amplasat la ieşirea din

Lugoj, pe Calea Buziaşului, cu multe case pe parter

adunate pe marginea străzilor, cu oameni binevoitori,

dar strâmtoraţi, cartier fără lăcaş de cult ortodox.
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S-a uitat contrariat şi amuzat la mine, şi mi-a
spus:
- Dar, doamna Ioana, noi avem deja biserică!
- Unde părinte?
- Vă uitaţi la ea!, spuse dânsul arătându-mi
centrala termică...
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A încercat părintele să găsească un spaţiu cât de mic în care să

slujească, dar nu a reuşit să descopere nici măcar unul privat în care

să-şi înceapă activitatea. În cele din urmă, undeva la marginea

cartierului, a descoperit o clădire abandonată, dar cu acte în regulă

aparţinând Primăriei Lugoj, ce fusese ani de zile centrala termică pe

cărbune a cartierului (Str. Buziaşului, nr. 36). Era o clădire prismatică

din cărămidă, simplă, acoperită cu un planşeu din beton şi o terasă

pe care înflorise un copăcel, cu câteva goluri modeste pe faţade, o

uşă metalică în 2 canate şi 2 coşuri de fum mutilate, din cărămidă,

de o parte şi de alta a faţadelor laterale.

Clădirea fusese golită la interior de dotări şi finisaje, ploua fără

restricţii în ea, tâmplăria era total degradată şi tencuielile căzute. Nu

avea nimic atractiv şi de aceea nimeni nu râvnea să o ia în grijă.

Părintele Cimponeru a abordat proprietarul, respectiv Primăria Lugoj,

a cerut permisiunea folosirii clădirii în scopul cultului şi... i s-a

acordat pentru clădire o atribuire prin concesiune pentru doar 25 de

ani. Nimeni nu a crezut că este un plan serios, în afară de părinte şi 6

enoriaşi sufletişti ai locului, trecuţi de prima tinereţe, cu care a

realizat şi primele lucrări - de asanare teren, reparaţii şi mici

consolidări.

Această poveste nu mi-a dezvăluit-o părintele atunci, în anul 2014,

când m-a sunat. M-a rugat, alături de buna doamnă Stepanescu, o

susţinătoare a intenţiilor dânsului, să vin la Lugoj şi să încerc să îl ajut

să prelucrăm o biserică.

Am coborât din maşină pe terenul pustiu, fără vegetaţie, fără alei, cu

noroaie proaspete în care mă afundam şi mă străduiam să văd unde

este biserica. Nu mi se dezvăluia în faţa ochilor decât o centrală

termică urâtă şi stingheră, undeva în planul din spate al terenului. M-

am bucurat în sinea mea, că voi face o biserică nouă, căci ştiam că

este mult mai minunat (a se înţelege simplu) şi mai plenar să faci

totul de la început, decât să lucrezi pe ceva existent.

Părintele, subţiat la trup, aproape de nerecunoscut, m-a întâmpinat

cu zâmbetul lui primitor, mi-a urat bun venit şi mi-a mulţumit că am

acceptat să vin să îl ajut. L-am întrebat dintr-o respiraţie care este

suprafaţa terenului pe care îl deţine, cât doreşte să fie de mare

biserica şi unde doreşte să o amplasăm.



De data aceasta grimasa de uimire, derută şi

stupefacţie m-a dominat pe mine. O centrală

termică? Niciodată nu am avut o astfel de temă de

proiectare! Cum să fac o biserică dintr-o centrală

termică?!!! 

Aşteptările mele s-au prăbuşit pentru câteva

secunde, dar pentru că aveam exerciţiul oricărei

excentricităţi venite din partea beneficiarilor, am

intrat în jocul deschis de părinte. Ne-am apropiat de

obiectiv, l-am inspectat pe dinafară, iar părintele,

într-un gest generos de bine primire, m-a invitat să

intru.

Uşa anostă din metal s-a deschis şi... în interior,

chiar era un lăcaş de cult! Pereţii albi, curaţi purtau

un şirag de icoane şi o mică pictură parietală

realizată chiar de părinte, o solee era amenajată în

zona altarului, sala cu pardoseala din marmură

deschisă la culoare era mobilată cu scaune simple

dar elegante, stranele se aliniau cuminţi lângă

pereţi, într-un cuvânt era o bisericuţă navă, cu

însemnele ortodoxiei peste tot. Numai cupola

lipsea, „cerul de deasupra”, pe care nu şi-a câştigat-o

la propriu, nici acum! 

Spaţiul avea căldură, apă, canalizare şi energie

electrică, deci era aliniat la contemporaneitate.

Am hotărât atunci că trebuie să-l ajut pe părinte

necondiţionat şi total altruist. 

Ce poveşti frumoase poţi scrie cu arhitectura! De

aici au urmat toate etapele de concepere,

prelucrare fără a afecta interiorul clădirii, discuţiile

şi negocierile pe soluţii, conlucrarea cu expertul şi

ceilalţi colaboratori, documentaţiile, avizele şi toate

etapele unui proiect.

După ce aproape toată această muncă de

„laborator” era spre terminare, părintele a primit o

vizită a cadrelor tehnice de la Arhiepiscopia

Timişoara. 
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Inocent, le-a vorbit despre planurile sale, despre

proiectul bisericii, despre colaborarea cu o arhitectă

din Reşiţa şi despre nerăbdarea lui de a începe

construcţia.

Dânşii au fost total rezervaţi, i-au amintit că nu poate

face oricine un proiect de biserică, că au echipa

dumnealor de proiectare, că tot ce se va face acolo

trebuie profund studiat şi că până la a începe

construcţia mai este o cale luuungă, luuungă!

Aveam 28 de ani vechime în proiectare, mai făcusem

biserici şi aveam o serie bună de clădiri realizate. Cu

o stânjeneală nespecifică lui, părintele m-a sunat şi,

cerându-şi nenumărate scuze, mi-a povestit

întâmplarea şi mai ales faptul că nu voi putea face eu

acea lucrare.

Poate a fost o încercare. I-am spus:

- Părinte, scopul dumneavoastră este să aveţi un

lăcaş de cult. Nu contează că am lucrat la el, nu

contează că mi-am dedicat o parte din timp acestei

încercări deosebite, dacă trebuie să mă retrag, mă

retrag, dar important este că dumneavoastră trebuie

să ajungeţi la capătul drumului! Lucraţi cu cine vi se

sugerează şi ajungeţi la acest capăt de drum!

Biserica - etapă Biserica acum

Părintele Cimponeru și clopotul primit



Poate aceste cuvinte l-au încurajat. A apelat direct la regretatul

Mitropolit Nicolae, i-a povestit întâmplarea (în scris) şi dânsul,

după ce a văzut proiectul, l-a binecuvântat şi l-a lăsat să termine

cu mine lucrarea începută.

Pentru identificarea clădirii cu un lăcaş de cult ortodox s-au

demolat cele 2 coşuri de fum laterale, s-a realizat o extindere cu

un pridvor deschis, pronaos şi 2 turle care flanchează intrarea în

biserică. Corpul naosului s-a acoperit cu o şarpantă în 2 ape, s-au

prelucrat ferestrele laterale şi s-au realizat 3 căi de evacuare ale

lăcaşului precum şi rampă pentru persoanele cu dizabilităţi.

Pereţii exteriori s-au tencuit şi au primit haină albă de zugrăveală,

cu ancadramente şi intarsii discrete de travertin delicat, ocru.

Terenul s-a împrejmuit cu un gard transparent din confecţie

metalică, stâlpi şi parapet mic din bolţari de cărămidă. Curtea s-a

pavat parţial cu dale pentru acces pietonal şi carosabil accidental

şi s-a amenajat integral peisager.

În faţa obiectivului, s-au realizat o parcare bitumată, pentru 8

maşini. Pe perimetrul împrejmuirii s-au realizat două turnuri de

clopotniţă cu eşafodaj metalic. Din unul dintre ele se aude clar

sunetul clopotului primit cadou de la o clopotniţă romano-

catolică dezafectată din oraş.

Hramul bisericii este dublu: „Sfinţii Arhangheli” şi „Constantin şi

Elena”. Lucrarea s-a finalizat în 2017, la 21 mai. În toată perioada

celor 3 ani de execuţie a lucrării, slujbele s-au desfăşurat fără

întrerupere.

Nu ştiu dacă a fost o inaugurare oficială a lucrărilor, nu am fost

invitată. Doar într-o zi, după o vreme, cu pasul mărunţit, cu

zâmbetul pe buze, parcă mai diafan ca la început, părintele mi-a

adus câţiva trandafiri pe care mi i-a oferit stângaci, vădit

emoţionat. 

Mulţumesc Părinte, unul dintre trandafiri stă şi acum presat la fel

de stângaci şi de mine între filele unui album...
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Ansamblu 

Clopotniță exterioară

Detaliu 
turlă
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San Diego are 1 .260 .000 locuitori , fiind situat pe malul

Oceanului Pacific . Oraşul este centrul administrativ al

districtului cu acelaşi nume , fiind totodată şi un mare port

militar , cu aerodromuri civile şi militare .

În drum spre San Diego , am trecut , la intrarea în oraş pe

partea stângă , pe lângă o biserică splendidă , parcă poleită

cu argint , cu două turle ca două turnuri-fleşe ascuţite către

văzduh ! Am înţeles că este biserica mormonilor din districtul

San Diego , retrasă mult de la autostradă . Cele două turnuri

argintii ascuţite parcă împung cerul .

Oraşul este destul de întins , având o densitate echilibrată .

Desigur , există şi în San Diego un downtown cu imobile de

birouri mai înalte , dar cea mai mare parte a orașului este

compusă din zone rezidenţiale , mai vechi sau mai noi .

Districtul San Diego are probleme cu emigranţii ilegali care

forţează în permanenţă graniţa cu Mexicul . Este , de altfel ,

problema grea cu care se confruntă întreg statul California .

Sute de mii de mexicani şi alte naţii , cărora guvernele lor şi

piaţa muncii nu le oferă nicio şansă , vin din țările vecine cu

California la sud , din zona Americii Centrale , trec ilegal

frontiera în S .U .A . , încercând să muncească undeva la negru . 

V I Z I T Â N D  C A L I F O R N I A

ARC PESTE ATLANTIC

SAN DIEGO AUTOR:

Gheorghe IONAŞCU 

14 august - 14 septembrie 2008
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Din păcate , marea majoritate a acestor emigranţi sunt oameni

care nu ştiu carte , analfabeţi , care nu ştiu deloc limba engleză ,

dar nici limba lor corect , iar ca pregătire , majoritatea nu au

nicio meserie . Din aceste motive , ei nu se pot integra

comunităţilor americane , nici chiar cu sprijin de la autorităţi . 

Autorităţile grănicereşti californiene au construit , la un

moment dat , o porţiune de zid de-a lungul frontierei , întrucât

nu mai puteau stăvili altfel migraţia ilegală , în zona respectivă .

Democraţii , aflaţi la data respectivă în opoziţie , au speculat

imediat acţiunea , pretinzând că statul American face cortine

de fier şi ziduri la graniţa cu vecinii . 

San Diego are un mare port turistic şi comercial , dar şi o zonă

militară , unde acostează nave oceanice mari , inclusive port-

avioane . 

Aeroportul internaţional din San Diego este foarte solicitat de

aeronavele care decolează sau aterizează încontinuu .

În drum spre San
Diego, am trecut, la
intrarea în oraş pe
partea stângă, pe lângă
o biserică splendidă,
parcă poleită cu
argint, cu două turle
ca două turnuri-fleşe
ascuţite către văzduh
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PARCUL BALBOA

Aici , în San Diego , există un splendid parc cu construcţii şi

amenajări peisagistice excelente , parcul Balboa , care datează

de prin anii 1930 , când aici a avut loc o mare expoziţie

internaţională . La intrare , după spaţiul mare pentru parcare ,

pe un teren cu profil agitat şi denivelări speculate artistic , a

fost amenajată o grădină zoologică , cu tot felul de animale şi

păsări . Din păcate , nu am putut vizita această gradina

zoologică . Poate data viitoare .

Clădirile din parcul propriu-zis sunt realizate într-o arhitectură

clasicistă şi câteva într-un baroc târziu , arhitectură tipică

începutului de secol al XX-lea , având foarte multe

basoreliefuri , stucaturi de piatră , marmoră şi ipsos , statui de

marmură , dar şi de bronz , bazine cu apă şi nuferi , fântâni

arteziene şi incinte intime , dar publice , flancate de colonade ,

cu aranjamente florale dispuse în compoziţii geometrice , cu

porţiuni de gard viu , care ordonează aleile de acces şi de

promenadă .



Peste tot domină palmierii de toate speciile , nuanţele verzi şi

înălţimile , care completează sau încununează , în mod fericit ,

decorul veşnic estival .

În afară de parc , complexul cuprinde câteva construcţii

impresionante , precum :

- un teatru - Casa del Prado , cu faţada sculpturală , în

întregime în stil baroc ;

- o fostă primă hală de expoziţie , datând din anii 1930 ,

realizată integral din lemn , în lamele depărtate , care fac

pereţii să respire , doar acoperişul fiind etanş , hală închisă

acum pentru conservare ;

- Muzeul de Istorie Naturală , după cum se spune , excelent ca

exponate , pe care , datorită timpului avut la dispoziţie , nu am

putut să-l vizităm ;

- o estradă în aer liber , cu peste o mie de locuri pe gradene , cu

o scenă corespunzătoare , cu utilaje moderne de audiţie ,

destinată unor concerte de muzică rock , blues şi alte stiluri

moderne , la care sunt invitaţi cei mai vestiţi cântăreţi ;

- clădirile unor restaurante şi baruri unde lumea îşi

organizează aniversările sau petrecerile prilejuite de nunţi ,

evenimente diverse şi alte sindrofii ;

- cofetării şi patiserii , inclusiv magazine de bijuterii şi textile

sau artizanat .

În spatele zonei amenajate de parc se află un teren foarte

accidentat , cu râpe şi bogat în vegetaţie , care , cu destui bani

şi multă imaginaţie , ar putea fi amenajat pentru alte distracţii

şi dotări în viitor . Printre palmieri , la anumite intervale , vezi

aterizând avioane care coboară lin către pistele aeroportului

din apropiere . Bazinul de apă cu nuferi plutind , care se află

între vechiul pavilion din lemn , şi aleea centrală a staţiunii

ordonează compoziţia geometrică a ansamblului îmbogăţit de

vasele de marmură , balustradele şi ornamentele diverse din

jur .

Peste tot domină
palmierii de toate
speciile, nuanţele verzi şi
înălţimile, care
completează sau
încununează, în mod
fericit, decorul veşnic
estival

27



UN PREMIU „EUROPA NOSTRA”
P E N T R U  A SO C I A Ț I A  S I B I A N Ă  „ MONUMEN T UM ”

P A G . 2 8

După cum speram, toți cei care am votat pe situl
Europa Nostra pentru ong-ul românesc aflat în
concurs european (împreună cu alte 20 de
proiecte), acesta a câștigat anul acesta unul
dintre cele două mari premii ale organizației
„Europa Nostra”, care luptă din 1963 pentru
patrimoniul material și imaterial european.
Anul trecut am prezentat în Buletinul nostru
expoziția Asociației MONUMENTUM deschisă la
sediul Direcției Județene de Cultură Sibiu. O
inițiativă privată, înființată în 2012 în județul
nostru de către arh. Eugen Vaida, ca o acțiune
aproape disperată față de situația incredibilă a
patrimoniului din România, pentru care luptă
mai mult arhitecții, artiștii, colecționarii
particulari, și față de care statul și comunitățile
ce adăpostesc piesele de patrimoniu manifestă
o indiferență aș zice anti-identitară.
Premiul s-a acordat inițiativei cu rezultate
remarcabile „Ambulanța pentru Monumente”, 

I N F O  6 T E X T & F O T O :  A R H .  D O R I N  B O I L Ă

pornită în 2016, pe baza experienței acumulate
în salvarea și reabilitarea obiectelor și clădirilor
cu valoare istorică, patrimonială, cele care dau
seamă de istoria tradițiilor și a comunităților,
substanța a ceea ce analizează antropologia
culturală. Pornită inițial în sudul Transilvaniei
(zona cu influențe de colonizare săsească), cu
susținerea Fundației Prințului Charles, AFCN și
ARTTA, inițiativa și-a deschis filiale în zonele
Banat, Muntenia, Moldova de nord, Arad, Sălaj,
Oltenia de vest.
Cu acest prilej, vreau să rememorez un moment
fondator de același calibru, pornit în anul 2009
tot din Sibiu: atunci, în septembrie, s-a ținut în
sala mare a sediului Episcopiei evanghelice din
Piața Huet un colocviu inițiat de arh. Șerban
Sturdza și Fundația Pro Patrimonio, din aceleași
frustrări de arhitecți-oameni de cultură, care
știu valoarea identitară a patrimoniului acestei
țări. 



Ce a fost cel mai interesant aspect a fost
mărturia lui Șerban Sturdza despre modalitatea
de intervenție rapidă, dincolo de birocratismele
specifice statului: el ne relata cum, plângându-
se lui Raed Arafat de imobilismul și inacțiunea
în domeniul moștenirii arhitecturale, acesta i-a
replicat –„ faceți ceva de tipul ambulanței
medicale!”

Metodă de intervenţie: proiectul 60 de biserici de
lemn se desfăşoară în sistem de tip SMURD, de
intervenţie punctuală, urgentă şi cu caracter strict de
conservare şi protejare imediată. 
Noi funcţiuni: muzeu, centru comunitar, capelă de
cimitir, etc.
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Proiectul „60 de biserici de lemn” , început în
2009 la iniţiativa arhitectului Şerban Sturdza, a
pornit atunci cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor
din România şi al Fundaţiei „Pro Patrimonio”.
Cele două organizații au demarat intervenţii de
urgenţă pentru de bisericile de lemn din judeţele
Sibiu, Hunedoara, Gorj şi Vâlcea, majoritatea
biserici de cimitir, deseori abandonate, toate
clasate ca monument istoric şi aflate în stare
gravă de degradare structurală și artistică.

ÎN CONTEXT, IATĂ UN EXTRAS

DIN SITUL PROPATRIMONIU:

Denumirea 60 de biserici de lemn sugerează
amploarea fenomenului; în realitate, rezerva de
biserici de lemn identificate și luate în atenție este
mult mai mare. Din 2014, organizația Europa
Nostra, care susține activ patrimoniul cultural
european, sprijină etapizat programul de salvare
a  bisericilor de lemn, pe baza unei justificări din
punct de vedere al urgenței, potențialului de
utilizare, valorii de patrimoniu și interesului
turistic. Regim de proprietate: proprietarii de
biserici sunt parohiile sau, în anumite cazuri,
administraţia locală.

Probleme: complexitate (număr foarte mare,
răspândire naţională), finanţare insuficientă,
necesitatea creării unor echipe interdisciplinare care
depăşesc specialitatea arhitecţilor (restauratori de
icoane şi pictură murală, biologi etc.), uneori
comunicare dificilă cu proprietarii.
Concluzia organizației Europa Nostra: rata de
distrugere și/sau dispariție a bisericilor de lemn este
mai mare decât ritmul nostru de intervenție de
urgenţă şi conservare.
Acțiunile de tip SMURD au loc cu multă muncă
voluntară din partea preoților și a tinerilor, cu
fonduri din donaţii particulare şi cu implicarea
localnicilor drept-credincioși. Toate aceste operaţii
de salvare au şi o componentă socială, care
urmăreşte reintegrarea bisericii ca obiect valoros de
patrimoniu în viaţa parohiei, prin redeschiderea,
utilizarea şi întreţinerea constantă a clădirii.
Organizaţia internaţională World Monuments Fund
a inclus ansamblul bisericilor de lemn din nordul
Olteniei şi sudul Transilvaniei în programul „Watch
2014”, ca recunoaştere a pericolului iminent ce
ameninţă aceste clădiri de patrimoniu şi ca
recunoaştere a valorii culturale și economice pe care
o au pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor.
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COMENTARII
asupra arhitecturii contemporane

D E C E M B R I E  2 0 2 0  |  A R H .  D O R I N  B O I L Ă

Ingels este de părere că putem să ne bucurăm de o înaltă
calitate a vieții chiar și atunci când vom împărți aceeași
planetă 10 miliarde de oameni, așa cum se preconizează,
dacă abordăm chestiunile legate de mediu într-un mod
atotcuprinzător.
Prin proiectul Masterplanet, Ingels își propune să proiecteze
un stil de viață mai sustenabil, urmărind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, protejarea resurselor planetei și
adaptarea la schimbările climatice.
Masterplanul cuprinde două categorii, fiecare divizată la
rândul său în cinci secțiuni. Astfel, avem pe de o parte cinci
sectoare cu o contribuiție semnificativă la nivelul poluării -
transport, energie, alimentație, industrie și gestionarea
deșeurilor - și pe de altă parte cinci piloni ai unui stil de viață
sustenabil - biodiversitate, apă, poluare, sănătate,
arhitectură și urbanism.

Bjarke Ingels, fondatorul
biroului de arhitectură
Bjarke Ingels Group (BIG),
lucrează la un
masterplan, numit
sugestiv Masterplanet,
care „să demonstreze că
este posibilă o prezență
umană sustenabilă pe
planeta Pământ cu
tehnologiile existente”, a
dezvaluit cunoscutul
arhitect danez într-un
interviu pentru publicația
TIME.

Masterplanul Bjarke Ingels
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Răspunsul global la pandemia de coronavirus a
demonstrat că este posibil să acționăm într-o manieră
similară și pentru combaterea crizei climatice, explică
Ingels. Potrivit acestuia, o abordare unificată la nivel
global este crucială și arhitecții mai degrabă decât
politicienii și activiștii au competențele necesare pentru
a elabora un plan de lucru.
Pivot al proiectului Masterplanet este crearea unei
singure rețele electrice care să alimenteze toate țările
lumii cu energie regenerabilă, rezolvând astfel
problema actuală a alimentării inconsistente. Proiectul
mai prevede construirea de orașe plutitoare pentru
comunitățile aflate sub iminenta amenințare a creșterii
nivelului mării.
„Credem că poate fi un instrument util pentru a
acumula inițiative într-o manieră practică, pragmatică”,
spune Ingels.
Acesta intenționează să publice o primă formă a
masterplanului pentru Pământ anul viitor (2021).

Ingels este cunoscut pentru
proiectele sale spectaculoase de
arhitectură. Cel mai recent dintre
ele este CopenHill, o centrala
electrică care încălzește locuințele
cetățenilor folosind chiar deșeurile
generate de aceștia, prevazută cu o
inovatoare pistă de schi pe
acoperiș.
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„Cu toții am experimentat în această perioadă o nouă viziune
asupra vieții cotidiene: noua percepție asupra muncii, a
timpului liber sau a relațiilor personale, toate au dus la o
schimbare în viața urbană. Dacă până ieri eram obișnuiți să
proiectăm spații publice pentru a facilita socializarea, astăzi
vedem că ne îndreptăm spre o segregare, s-a văzut o scădere
majoră a cererii în vederea spațiilor de socializare din cauza
fricii, a lucrului de acasă, accelerării migrației spre comerțul
online, toate acestea lăsând incert viitorul străzilor noastre”, a
declarat Sorina Brașoveanu, Arhitect și co-fondator al
biroului DAABS ARHITECTS din Barcelona, Asistent
Universitar în cadrul Universitat Internacional de Catalunya,
în cadrul Dezbaterii video EuroUrbanism de pe 29 iulie.
Potrivit acesteia, o temă foarte importantă este reprezentată
de spațiile comerciale și transformarea accelerată a
mobilității urbane: “Aș vrea să menționez trei orașe în care s-
a produs o accelerare în ultimele trei luni. Parisul, în care s-
au introdus 650 de kilometri, iar timpul de execuție s-a
redus, în timp ce la Milano sau Barcelona s-au închis dintr-o
dată 44 de străzi, ceea ce a generat 30.000 de mp de spațiu
public. Vorbim de crearea a 60 de itinerarii sigure, iar alte 34
consolidate doar la cererea rezidenților, vorbim de o
societate care a inteles necesitatea spațiului public”.

Arh. Sorina Brașoveanu: 

„În perioada aceasta s-au
suprapus acești trei
parametri destul de
importanți în mediul
urban – sănătatea,
revoluția digitală și
sustenabilitatea”

Sănătatea, revoluția
digitală și sustenabilitatea



“Guvernul României, la iniţiativa Ministerului Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri, a adoptat joi, 22 octombrie
2020, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni
turistice de interes naţional, respectiv local şi pentru
modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.
852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice. În urma verificării
îndeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autorităţilor
administraţiei publice locale şi, totodată, ţinând cont de
potenţialul turistic, dar şi resursele naturale şi antropice,
comuna Ocna Şugatag (judeţul Maramureş) a fost atestată
ca staţiune turistică de interes naţional, iar alte 12
localităţi, respectiv Anina (judeţul Caraş-Severin), Cavnic
(judeţul Maramureş), Dorna-Arini (judeţul Suceava),
Ghioroc (judeţul Arad), Gura Siriului (judeţul Buzău),
Sadova (judeţul Suceava), Săcele (judeţul Braşov),
Sânnicolau Mare (judeţul Timiş), Sighetu Marmaţiei (judeţul
Maramureş), Ştei (judeţul Bihor), Tuluceşti (judeţul Galaţi),
Vatra Moldoviţei (judeţul Suceava), cât şi zona turistică a
comunei Borş (judeţul Bihor), au fost atestate ca staţiuni
turistice de interes local“, se menţionează în comunicat.

Pe termen lung şi mediu, atestarea
localităţilor respective ca staţiuni
turistice de interes naţional sau
local, după caz, va crea un impact
pozitiv. Acestea vor putea fi
promovate cu noul statut şi astfel
vor avea şanse mai mari în
atragerea de finanţări
nerambursabile, în condiţiile în
care unele programe impun acest
criteriu, influenţând şi creşterea
circulaţiei turistice.
De asemenea, având în vedere
efectul multiplicator al turismului
în sectoarele economice conexe,
precum transporturile,
construcţiile, agricultura,
artizanatul şi comerţul cu
amănuntul, realizarea unor
proiecte de dezvoltare a turismului
în aceste staţiuni va genera un
impact benefic din punct de
vedere economic şi, în egală
măsură, va contribui creşterea
calităţii vieţii pentru rezidenţii
acestor zone, dau asigurări
reprezentanţii MEEMA.
Până la acest moment, în România
sunt atestate 52 de staţiuni
turistice de interes naţional şi 87
de interes local.

Noi localităţi  atestate ca
staţiuni turistice de interes
naţional şi local

Comuna Ocna Şugatag din judeţul Maramureş a fost
atestată ca staţiune turistică de interes naţional, iar
alte 12 localităţi au fost atestate ca staţiuni turistice
de interes local, potrivit unui comunicat al Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

33



şi în cadrul zonelor studiate să permită
accesul echipelor tehnice şi utilajelor
acestora pentru efectuarea în bune
condiţii a realizării forajelor geotehnice
necesare elaborării proiectului – în
conformitate cu prevederile Legii
255/2010“, se arată într-un comunicat
trimis de municipalitatea clujeană.
Potrivit sursei citate, lucările de forare
vor fi realizate în perioada octombrie-
decembrie 2020. 
“Obiectivele principale ale proiectului
sunt următoarele: 1. Îmbunătăţirea
atractivităţii sistemului de transport
public durabil metropolitan în vederea
accesării rapide a oportunităţilor socio-
economice din zona de studiu aflată pe
axa est-vest a municipiului. 2.
Sprijinirea aspiraţiilor de creştere
economică şi a creşterii ocupării forţei
de muncă prin asigurarea unei
capacităţi de transport îmbunătăţite
pentru deservirea axei est-vest a zonei
metropolitane. 3. Reducerea
impactului activităţilor de transport
(poluarea aerului şi zgomotul) asupra
mediului în cadrul zonei de studiu prin
asigurarea unei axe de transport
durabil, care să contribuie la re-
distribuţia modală de la transportul cu
autoturismul personal“, se mai arată în
comunicat. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă începerea
lucrărilor de foraje geotehnice pentru realizarea
trenului metropolitan şi a metroului în oraş şi în
comunele limitrofe.
“Primăria Cluj-Napoca, în calitate de autoritate
contractantă, anunţă demararea lucrărilor tehnice
pentru realizarea forajelor geotehnice în cadrul
proiectului “Tren Metropolitan Gilău – Floreşti –
Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida” –
etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid
Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan,
inclusiv legătura dintre acestea şi a studiilor conexe
viitoarelor obiective de investiţii”. Conform
procedurilor specifice, echipele tehnice se vor
deplasa în zonele studiate pentru a efectua lucrările
necesare acestei faze. Solicităm cetăţenilor ce deţin
cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului 
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Primăria Cluj-Napoca începe lucrările de
foraje geotehnice pentru tren
metropolitan şi metrou



Proiectul drumului expres Baia Mare –
Jibou, evaluat la aproximativ 350 de
milioane de euro, urmează a fi realizat în
parteneriat de Consiliile Judeţene din Sălaj
şi Maramureş, cele două administraţii
judeţene intenţionând să obţină o
finanţare europeană prin Planul Naţional
de Relansare şi Rezilienţă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj,
Dinu Iancu Sălăjanu, s-a întâlnit, la Baia
Mare, cu preşedintele Consiliului Judeţean
Maramureş, Ionel Bogdan, pentru a discuta
despre proiectul viitorului drum expres
Baia Mare – Jibou, care va fi realizat în
cadrul unui parteneriat între cele două
administraţii.
“Îi mulţumesc colegului meu Ionel Bogdan,
preşedintele Consiliul Judeţean
Maramureş, pentru invitaţie şi pentru
deschiderea arătată faţă de implementarea
proiectelor de infrastructură rutieră, care
vor duce cu siguranţă la dezvoltare
economică şi bunăstare pentru sălăjeni şi
maramureşeni. Proiectul drumului expres
Baia Mare – Jibou este doar un prim pas
spre o colaborare de lungă durată a celor
două administraţii liberale. De asemenea,
vreau să-i mulţumesc ministrului
Transporturilor, domnul Lucian Bode,
pentru susţinerea acestui proiect”, a scris
Dinu Iancu Sălăjanu într-o postare pe
contul de Facebook al instituţiei.
Potrivit sursei citate, în prima fază
parteneriatul va fi aprobat în şedinţele
celor două consilii judeţene, apoi va fi
depusă cererea de finanţare pentru
realizare din fonduri europene a studiului
de fezabilitate, estimat la circa 3,5 milioane
de euro, iar în faza următoare, proiectul,
evaluat la aproximativ 350 de milioane de
euro, urmează să 
fie finanţat tot din 
bani europeni, prin 
Planul Naţional de 
Relansare şi 
Rezilienţă. 

Proiectul a început în mandatul lui Ilie Bolojan şi e
continuat de succesorul său, Florin Birta. Consiliul
local va aproba, joi, indicatorii tehnico-economici
care se ridică la suma de circa 7 milioane de euro,
valoarea totală a investiţiei, din care construcţii plus
montaj, aproximativ 6,15 milioane de euro, fără
TVA. “Lucrăm acum la reactualizarea studiului de
fezabilitate a Drumului expres Oradea-Arad care va
lega cele două autostrăzi principale ale României.
Pentru a nu ajunge în situaţia altor oraşe din ţară
care atunci când a trecut autostrada pe lângă ele nu
au reuşit să se conecteze la ea, noi venim cu acest
proiect al pasajului pe strada Meşteşugarilor, stradă
care va fi una dintre principalele porţi de intrare în
oraş din legătura cu Autostrada Transilvania şi cu
Drumul expres“, a declarat primarul Florin Birta.
Drumul de legătură va avea o lungime de 940 m,
exceptând giraţiile de la cele două capete. Pe o
lungime de 300 de metri se va construi un viaduct
care va trece peste şoseaua de centură a
municipiului, peste linia de cale ferată Oradea-Arad
şi, dincolo de aceasta, peste strada Corneliu Baba.
Strada Meşteşugarilor va deveni stradă cu patru
benzi, câte două pe sens, pornind de la baza
pasajului şi până la legătura cu Calea Aradului.
Potrivit primarului, finanţarea proiectului va fi
asigurată prin buget local, dar se va căuta o soluţie
de accesare de fonduri europene sau
guvernamentale.
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Pasaj suprateran în Oradea
Parteneriat între Consiliile
Judeţene din Sălaj şi Maramureş

Un pasaj suprateran va lega Oradea de nodul rutier
unde se întâlnesc Drumul expres Oradea-Arad şi
ieşirea de pe Autostrada Transilvania, a anunţat
primarul municipiului Oradea, Florin Birta.



Mai multe investiţii din fonduri publice şi
private sunt în derulare în oraşul Borşa, intrat
din anul 2018 în categoria staţiunilor turistice
de interes naţional, zona devenind atractivă
indiferent de sezon, a declarat primarul Sorin
Timiş.

“Borşa a devenit staţiunea de interes naţional în
anul 2018, după o pregătirea care a durat cinci
ani de zile (…). Este staţiune turistică recunoscută
la nivel naţional şi internaţional încă din anul
1942, treptat a tot evoluat şi s-a dezvoltat, iar în
prezent derulăm cea mai mare investiţie în
domeniul turismului din ultimii 30 de ani, şi
anume construcţia unei pârtii de schi olimpice,
instalaţie de transport pe cablu, lac de
acumulare, tunuri de zăpadă artificială şi
instalaţie de nocturnă, o investiţie evaluată la 18
milioane euro. Investiţiile au continuat în ultimii
ani într-un ritm alert, atât investiţi publice, dar şi
private. Avem în prezent 2.500 de locuri de
cazare, peste 500 de locuri de servire a mesei în
restaurante şi pensiuni, dar şi foarte multe
obiective turistice recunoscute în ţară, dintre
care aş aminti Cascada Cailor din Munţii
Pietrosul Rodnei, Lacul Iezer care privit de la
mare înălţime are conturul hărţii României (…),
cele două atracţii turistice ecumenice,
Mănăstirea Pietroasa şi biserica monument din
lemn Sfinţii Mihail şi Gavril“, a spus Sorin Timiş.

Deoarece oraşul Borşa a fost inclus în
categoria staţiunilor de interes naţional,
cofinanţarea proiectelor din bugetul local este
redusă. “Avantajul calificativului de a fi staţiune
de interes turistic naţional e în primul rând
unul economic. Pentru toate investiţiile
finanţate din bugetul de stat sau fonduri
europene, cofinanţarea pe care trebuie să
punem ca autoritate locală este mult diminuată
(…). Fondurile europene care se pun la
dispoziţie pe noul program 2021-2027, aproape
80% din sumele puse la dispoziţia dezvoltării
turistice se vor orienta spre staţiuni turistice de
interes naţional urbane, adică, din oraşe, fapt
ce pentru Borşa e un mare avantaj, fiind
singura staţiune de interes urban din judeţul
Maramureş, dar şi una dintre puţinele din
nord-vestul României“, a declarat Sorin Timiş.
Potrivit acestuia, Borşa a devenit atractivă
pentru turiştii atât pe timpul verii, cât şi iarna.
“În ultimii ani, stratul de zăpadă din Munţii
Pietrosul Rodnei a fost ceva mai redus şi în
felul acesta se pot practica drumeţiile şi-n
perioada de iarnă pe versanţi. Totuşi, fiind
vorba de altitudini şi zone alpine care ating pe
alocuri peste 2.000 de metri altitudine, trebuie
să fii echipat corespunzător şi să ai o anumită
experienţă. Nu oricine poate să ajungă în
Pietrosul Rodnei, dar sunt şi trasee turistice
uşoare cum ar fi cele spre Lacul Ştiol, cele spre
Pasul Prislop, spre Cascada Cailor, trasee care
sunt practicabile şi iarna, iar numărul turiştilor
e foarte mare. Pe un singur an (2019 – n.r.), cel
mai mic număr de turişti care au ajuns la
Cascada Cailor este de 1.500, iar cel mai mare
număr este de 4.000 de persoane. Asta
înseamnă că poteca spre Cascada Cailor este
mai mult un bulevard, decât o simplă potecă de
munte. În Pasul Prislop, numărul turiştilor este
mult crescut datorită investiţiei şi reabilitării
drumului naţional (DN 18 Borşa- Iacobeni –
n.r.), care facilitează trecerea din zona
Bucovinei în Maramureş prin Pasul Prislop, iar
peisajul este unul de vis, atât toamna, dar şi
iarna, când zăpada acoperă întreaga zonă
forestieră din pasul montan“, a mai spus Sorin
Timiş. 

Investiţii în oraşul Borşa
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“Avem la dispoziţie peste 300.000 de euro, cu care să
pregătim documentaţii tehnice în baza cărora, începând de
anul viitor, să putem reabilita sau executa drumuri
judeţene în judeţ. Putem întocmi proiecte cu valori
cuprinse între minimum 10 şi maximum 45 milioane de
euro, care să rezolve lucruri importante: accesiblitate mai
bună şi impact economic semnificativ asupra dezvoltării
judeţului“, a declarat Ilie Bolojan.
Preşedintele CJ a prezentat o hartă rutieră a judeţului cu
valori diferite de trafic, în baza cărora au fost identificate
cele mai frecventate drumuri din judeţ. În urma studiilor
de trafic, a reieşit că Zona Metropolitană a Oradiei are
drumurile cele mai circulate, motiv pentru care acestea vor
beneficia de fonduri europene pentru rezolvarea
problemelor de trafic.
Potrivit lui Bolojan, cele cinci drumuri de centură vor fi
construite în comunele Oşorhei (5,8 km lungime, valoare
estimată a proiectului 59 milioane lei), Nojorid (8,4 km,
valoare estimată 46 milioane lei), Sântandrei (5 km, valoare
estimată 42 milioane lei, acesta urmând să facă joncţiunea
pe viitor cu două şosele importante, şi anume Autostrada
Transilvania şi respectiv Drumul Expres Oradea – Arad),
Biharia (5,6 km, valoare estimată 43 milioane lei) şi
Sânmartin (4 km, 70 milioane lei).

Pentru primele trei, Bolojan a
explicat că, în următoarele două
săptămâni, CJ Bihor va prelua
aceste proiecte, prin hotărâri de CJ
şi ale comunelor implicate (pentru
care deja SF-urile au fost executate
de ZMO), urmând să fie clasificate
ca drumuri judeţene, pentru ca
ulterior să fie întocmite
documentaţiile tehnice pentru
accesarea de fonduri europene
pentru toate cele cinci drumuri.
Ultimele două proiecte, pentru
centurile din Biharia şi Sânmartin,
vor fi, foarte probabil, prinse spre
finanţare pe o axă în viitorul
program pentru conectarea mai
bună a reşedinţelor de judeţ către
zonele metropolitane, derulat de
Primăria Oradea.
“Estimăm că valoarea acestor trei
proiecte se va ridica la circa 40 de
milioane de euro, cu exactitate
vom vedea după proiectele
tehnice. Avem un acord al
primăriilor din aceste localităţi
pentru parteneriat. Imediat după
depunerea cererii de finanţare
vom demara procedurile de
licitaţie pentru selectarea unei
companii care să realizeze
proiectele tehnice, având un
avantaj că studiile de fezabilitate
sunt realizate. Iar anul viitor, să
demarăm procedura de licitaţie
pentru execuţia acestor lucrări“, a
declarat Bolojan.

Centuri ocolitoare în comune
din Zona Metropolitană Oradea
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a
anunţat că urmează să fie realizate, prin fonduri
europene, cinci centuri ocolitoare în comune din jurul
municipiului Oradea, trei proiecte fiind preluate de CJ
pentru a fi depuse împreună spre finanţare.
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„Am prezentat clujenilor acum, la începutul
unui nou drum, câteva dintre prioritățile
actualului mandat. Alături de numeroasele
proiecte aflate deja în derulare, am inițiat și
o serie de proiecte extrem de ambițioase,
multe dintre ele în premieră absolută pentru
țara noastră. Prin intermediul acestora
urmărim satisfacerea unor nevoi reale ale
comunității și creșterea calității vieții
clujenilor”, a spus Alin Tișe.

Președintele Consiliului
Județean Cluj a prezentat
patru proiecte în premieră
națională
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Președintele Consiliului Județean Cluj,
Alin Tișe, a prezentat pe 4 noiembrie, în
cadrul unei conferințe de presă
susținute online, o serie de proiecte
prioritare ale actualului mandat la
conducerea forului administrativ
județean.

Primul dintre proiectele nou-
anunțate, “Clujul Milion“, este unic în
România și vizează plantarea de către
Consiliul Județean Cluj, în baza unui
acord de parteneriat deja semnat cu
U.S.A.M.V. Cluj, a nu mai puțin de
1.000.000 de arbori, în întreg județul
Cluj, în zonele care au cea mai mare
nevoie de împădurire. Costurile vor fi
minimale, U.S.A.M.V. urmând a
furniza gratuit materialul dendrologic.

Un alt proiect anunțat cu acest prilej, “Velo Cluj“,
presupune realizarea într-o primă etapă, cu
finanțare din bugetul multianual al Consiliului
Județean, a 100 de km de piste de biciclete, pe trei
trasee principale ce leagă Cluj-Napoca de unele
dintre cele mai importante zone turistice ale
județului, Cheile Turzii și Muntele Băișorii.

“Toate școlile clujene, racordate la apă, canalizare și
internet“ reprezintă un alt proiect prioritar prin
intermediul căruia Consiliul Județean urmărește
racordarea integrală, în 2021, a tuturor unităților
școlare din județ, la aceste utilități indispensabile
derulării unui învățământ de calitate. În contextul în
care toate școlile și grădinițele din județ dispun deja
de apă și toaletă în clădire, se va urmări ca acest
procent să fie atins, cu finanțare de la Consiliul
Județean și în ceea ce privește accesul la apa
potabilă și la internet de mare viteză.

Cel de-al patrulea proiect nou anunțat se referă la
crearea în comuna Ciurila, satul Sălicea, a “Centrului
Sportiv Metropolitan Cluj“. Urmând a beneficia atât
de finanțare de la Compania Națională de Investiții
cât și din bugetul Consiliului, prin intermediul
proiectului va fi construit, pe o suprafață de 7 ha
pusă la dispoziție de Primăria Ciurila, un complex
sportiv multifuncțional unic în România și care va
dispune de numeroase facilități.



Administraţia Bazinală de Apă
Mureş, executantul lucrării, s-a
arătat dispusă să facă modificări
aşa cum au cerut ONG-urile, mai
ales că din suma de 26,6 milioane
de lei prevăzută iniţial s-au cheltuit
circa 1,5 milioane de lei.
“Proiectul de apărare la inundaţii
costă 26,6 milioane de lei şi
urmăreşte reamenajarea Canalului
Morii şi a pârâului Trandafirilor
trebuia suportat din fondurile
ANAR. Amenajarea avea ca scop
apărarea împotriva producerii
inundaţiilor în perioadele cu
cantităţi însemnate de precipitaţii
şi realizarea unui peisaj urban
corespunzător. Centrul pentru
Mediul Construit împreună cu
Clubul Nautic Reghin şi Asociaţia
UnDa Verde au iniţiat o petiţie
online prin care acuzau că sunt
desfăşurate lucrări utilizând soluţii
învechite: casetări din beton, tăieri
şi distrugeri masive a vegetaţiei,
iar abordarea aceea era împotriva
Directivei cadru a UE privind apa.
Lucrarea a fost sistată, banii s-au
pierdut. Ne dorim reluarea
proiectului, ne dorim să găsim
soluţii agreate de către toate
părţile implicate, este o lucrare
importantă pentru municipiu. Prin
aceasta am reuşi să stopăm
deversările necontrolate prin
ridicarea malurilor s-ar crea o zonă
de agrement, am scăpa de acele
mirosuri neplăcute. Am primit
vestea că proiectul de finanţare
depus de arhitectul Klaus Birthler,
membru în Centrul pentru un
Mediu Construit a fost declarat
câştigător”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei Reghin,
Imola Grama.

“Proiectul care se dorea executat de către Administraţia
Bazinală de Apă Mureş era de generaţie veche şi relua
acelaşi greşeli pe care statele dezvoltate le făceau acum 60
de ani şi anume betonarea de maluri ca soluţie unică. Sunt
aspecte foarte importante şi nu a fost analizate. Noi am
contestat proiectul iniţial şi am ajuns la un consens cu
Apele Române şi cu Primăria Reghin, care ne-au cerut să
venim cu soluţii alternative. Am observat o lipsă se
planificare urbană, o lipsă de comunicare între specialişti
(…) Am depus un proiect de finanţare pentru Active
Citizens Fund România prin care se finanţează aceste
activităţi împreună cu platforma Apele Unite ale României
şi Asociaţia ‘Ivan Patzaichin – Mila 23’. Urmărim să avem la
Reghin un proiect-pilot la nivel naţional, primul proiect
care intervine cu sisteme bazate pe natură pentru
protecţia la inundaţii şi protecţia malurilor“, a declarat
arhitectul Klaus Birthler, din partea Asociaţiei UnDa Verde
– Centrul pentru un Mediu Construit.
Arhitectul a spus că proiectul-pilot va ţine cont de toate
aspectele, economie durabilă, aspect social şi aspect de
mediu. “Urmărim să sprijinim acest demers prin specialişti
internaţionali, care fac asta de circa 20 de ani. Am primit
vestea bună că proiectul este câştigător, deci ne putem
permite să aducem aceşti experţi şi să începem o
colaborare cu Apele Române şi cu Primăria Reghin”, a spus
Birthler.

Proiect-pilot unic la nivel
naţional
Mai multe organizaţii neguvernamentale de protecţia
mediului au reuşit să acceseze o finanţare norvegiană
şi vor demara, în municipiul Reghin, un proiect-pilot
unic la nivel naţional pentru protecţia împotriva
inundaţiilor şi protecţia malurilor pe baza unor sisteme
bazate exclusiv pe natură.
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Finanţarea norvegiană a
fost accesată după ce o
serie de organizaţii de
mediu au stopat o lucrare
de apărare împotriva
inundaţiilor în valoare de
26,6 milioane de lei,
efectuată de către Apele
Române pe Canalul Morii şi
pe pârâul Trandafirilor din
municipiul Reghin, care
erau prevăzute să fie
casetate cu ziduri din beton.



“Scopul atelierului este acela de a consulta
comunitatea, pentru a descoperi ce îşi doresc
cetăţenii Municipiului Baia Mare. În funcţie de
ideile lor, se doreşte identificarea celor mai
bune soluţii pentru aceste spaţii. Orice părere
contează! Cele cinci terenuri – Colonia
Topitorilor, Ferneziu, Romplumb, Craica şi
Urbis, toate în cartierul Ferneziu (un fost
cartier industrial n.red). Acesta este primul
atelier digital dintr-o serie de activităţi în
cadrul proiectului SPIRE Baia Mare. Poluarea
solului cu metale grele este o problemă
importantă în Municipiul Baia Mare, proiectul
experimentând soluţii ecologice de regenerare
de mediu, economică şi socială“, a spus Ana
Maria Avram.
Potrivit acesteia, prima sesiune a atelierului
digital va loc joi, 19 noiembrie, începând cu
ora 10.00, într-un format exclusiv online prin
intermediul platformei ZOOM.
Purtătorul de cuvânt al instituţiei a mai
menţionat că prin acest proiect unic, Baia
Mare intră în rândul oraşelor europene
inovative odată cu lansarea proiectului “UIA
SPIRE BAIA MARE”.
“Este printre primele oraşe europene care are
curajul să demareze proceduri de
decontaminare pentru solurile poluate cu
metale grele folosind soluţii bazate pe natură.
În trecut au existat probleme reale legate de
poluarea solului în diferite zone ale 

Primul atelier digital
dedicat ecologizării 

Administraţia
municipiului Baia
Mare va organiza
primul atelier digital
menit să ajute la
transformarea
ecologică naturală a
cinci terenuri care
vor fi incluse într-un
proces de 
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municipiului, iar proiectul îşi doreşte să rezolve
aceste probleme şi să îi implice activ pe cetăţeni în
implementarea soluţiilor identificate, dar şi în
dezvoltarea oraşului. Parteneriatul naţional este
coordonat de Municipiul Baia Mare şi este format
din următorii parteneri naţionali: Urbasofia, Indeco
Soft, ARIES Transilvania, Zona Metropolitană Baia
Mare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca şi Clusterul Green
Energy“, a punctat Ana Maria Avram.

Imaginea satului tradiţional
şi patrimoniul construit
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita,
Borboly Csaba, a declarat că instituţia pe care o
conduce susţine prin programe şi evenimente
imaginea satului tradiţional şi patrimoniul
construit. Borboly Csaba a subliniat că
transmiterea mai departe a acestei moşteniri
reprezintă o responsabilitate şi de aceea
Consiliul Judeţean întreprinde toate demersurile
necesare pentru ca monumentele să fie incluse
în Planul Urbanistic General, astfel încât prin
intermediul proiectelor să poată fi realizate
lucrări de restaurare şi reabilitare.
Potrivit acestuia, Consiliului Judeţean a
construit o bază de date centralizată, care este
actualizată permanent şi care poate fi un
instrument util pentru elevi, profesori, pentru
specialiştii în domeniu sau pentru turişti.
Astfel, prin intermediul a două platforme online
– https://tinutulsecuiesc-360.ro/index_ro.php şi
https://epitettorokseg.ro/?lang=ro – orice
persoană interesată poate avea acces la
informaţii referitoare la peste 50 de locuri din
zonele Ciuc, Odorhei şi Gheorgheni.
Turul virtual oferă posibilitatea de a vizita un
anumit loc sau monument, fără condiţionarea
de spaţiu şi timp, putând fi observată dinamica
platformei prin faptul că sunt disponibile
imagini cu anumite monumente înainte de a fi
restaurate şi după restaurare.
Preşedintele Consiliului Judeţean a lansat şi un
apel către populaţie şi specialişti ca prin ideile şi
propunerile lor să contribuie la promovarea
patrimoniului Harghitei

decontaminare experimentală în cadrul
proiectului SPIRE, a informat purtătorul de
cuvânt al instituţiei, Ana Maria Avram.

ȘTIRI PRELUATE DE LA AGENȚIA AGERPRES



Întrucât experienţa în domeniu este una
încă redusă în România, autoritatea locală
invită agenţii economici şi/sau persoanele
fizice să se înscrie la concurs atât în nume
propriu, cât şi în colaborare cu entităţi
europene din domeniu, astfel încât
soluţiile propuse să fie cât mai
aprofundate şi realizabile, având în vedere
clima din Capitală.
Soluţiile propuse vor fi analizate de o
comisie din care vor face parte specialişti
în domeniu, inclusiv grupuri de expertiză
propuse ca urmare a parteneriatului
încheiat de Primăria Sectorului 4 şi
Ambasada Ţărilor de Jos în România.
“Una dintre marile probleme cu care ne
confruntăm în Bucureşti este legată de
poluare şi de calitatea aerului. E datoria
noastră să găsim soluţii. (…) Sper că vom
avea propuneri interesante ca urmare a
acestui concurs de soluţii şi să ne apucăm
cât mai repede de treabă pentru ca mediul
în care trăim să fie curat, îngrijit şi sigur“, a
declarat primarul Daniel Băluţă.
Un prim pas în acest sens a fost făcut la
începutul lunii septembrie, când un astfel
de perete verde a fost construit pe una
dintre faţadele Colegiului Naţional “Octav
Onicescu”. Este vorba despre o mini-
grădină verticală, de aproximativ 150 de
mp, realizată pe un suport special, cu
sistem de irigare integrat, din plante
perene, rezistente la căldură, frig şi
umezeală accentuată. Plantele compun un
micro-ecosistem, care reţine praful şi
reduce poluarea.
Green Deal este planul european de
reducere a emisiilor de gaze de seră cu
55% până în 2030. În acelaşi timp, Green
Deal îşi propune ca, până în 2050, Europa
să devină prima zonă neutră din punct de
vedere climatic. România este parte a
Green Deal, pentru implementarea căruia
beneficiază de mari oportunităţi de
finanţare, precizează Primăria Sectorului 4.

Primăria Sectorului 4 lansează un concurs
internaţional de soluţii pentru realizarea de
“pereţi verzi” pe faţadele şcolilor, blocurilor
şi ale instituţiilor publice, din fonduri
europene.
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“Pereţi verzi” din
fonduri europene

“Primăria Sectorului 4 lansează Concursul
internaţional de soluţii pentru realizarea de
‘pereţi verzi’, pentru a accesa fondurile
Pactului Ecologic European (Green Deal).
România poate primi consistente sume
nerambursabile, prin mecanismul european,
apt de a asigura implementarea Pactului
Ecologic. Autorităţile publice din România pot
primi aceste sume, ce se ridică până la 800
milioane de euro, dacă îşi asumă prin
proiecte cât se poate de riguroase realizarea
de transformări în domenii cum ar fi energia
verde, eficienţa energetică, digitalizarea,
conservarea şi recuperarea biodiversităţii
etc“, precizează Primăria Sectorului 4.
“Pereţi verzi” se referă la creşterea
suprafeţelor de spaţii verzi prin plantarea pe
verticală, pe faţadele şcolilor, ale blocurilor şi
ale instituţiilor publice, de plante specifice
climei şi zonei.
Primăria lansează acest concurs ce are ca
scop nu doar înfrumuseţarea oraşului, ci şi
scăderea facturilor de utilităţi ale populaţiei
cu până la 30% împreună cu alte măsuri, cum
ar fi anveloparea blocurilor.



Aveți aici un mic exemplu dintr-o serie
imensă de articole, prezentări, chiar
eseuri, care au împânzit în ultima jumate
de an siturile online de specialitate ale
breslei noastre, mai ales în lumea țărilor
dezvoltate. Este vorba de încă una dintre
urmările recentelor confruntări politice
din Statele Unite ale Americii, acutizată
de campania electorală prezidențială.
Aceste aspecte, numai aparent benigne,
ale unei evoluții a filosofiei și practicii
proiectării de urbanism și arhitectură, au,
pentru comunitățile noastre din Europa
de Est, un ecou aparte.
Noi, spre deosebire de toți absolvenții
marilor universități de pe ambele maluri
ale Atlanticului, avem în minte și în suflet
cicatricile nevindecabile datorate
perioadei comuniste în care am crescut,
și am învățat, cu lacune mari de
informație-documentare, și această
meserie. Noi suntem foarte sensibili la
derapajele ideologice, care vin acum, iată,
tocmai din „cetățile” arhitecturii
„progresiste”!
Am putea să îi avertizăm pe inventatorii și
propagatorii acestor noi fațete ale unei
vechi ideologii, precum și pe auditorii-
studenții-învățăceii acestora (cu adevărat
inocenți în neștiința lor de carte de
istorie...), că aceste poncife, haștaguri și
lozinci aruncate în piața publică, despre
„viața negrilor contează”, „talentul
negrilor este ocultat”, „drepturile
minorităților de orice fel sunt cele mai
importante”,sunt UN NOU RASISM!
Cine vrea să vadă asemenea ideologie
pusă în practică și rezultatele la care s-a
ajuns, poate să viziteze oricând țările
subdezvoltate din Europa de Est și Asia,
cu popasuri la Auschwitz, Memorialul
Sighet, Cimitirul de la Katyn și toate
muzeele ororii din Cambodgia, Vietnam,
Laos și celelalte asemenea! Acolo unde
„arienii au contat”, „numai clasa
muncitoare a contat”, etc., etc.
Aviz amatorilor, dar și profesioniștilor!

Arh. Dorin Boilă

Back in August, we spoke with Malene Barnett,
founder of The Black Artists + Designers Guild (BADG),
about the work BADG is doing to counter the lack of
representation of Black talent and culture in the
design industry. Now, as part of the organization’s
work to center and uplift Black voices, it’s getting
ready to launch The Obsidian Virtual Concept House
in January 2021, which is sponsored by Elle Decor,
House Beautiful, Veranda, Town & Country and
California Home + Design. The Obsidian Virtual
Concept House is a futuristic home founded on an
enlightened way of being and dwelling designed for
Black families, by Black families. It’s about envisioning
a new future that emphasizes the home as a
sanctuary where family and work life are intertwined
and rest, safety, nourishment, spirituality and joy are
centered. It was designed by 22 BADG “creators,” all of
whom draw from their own expertise, perspective and
research. The Obsidian Project committee includes
BADG members Malene Barnett, Leyden Lewis, Nina
Cooke John, Kelly Finley, Everick Brown and Kiyonda
Powell. And, the team behind the project interviewed
and spoke with many Black families to best
understand the diverse communities. We spoke with
Kelly Finley, one of the Obsidian Project committee
members, and she emphasized that by bringing
together this variety of creators, the virtual concept
house connects the African diaspora as different
aspects of the house interact and play with each
other. The project centers the Black community and
its varied cultures, drawing styles and techniques
from the past and mixing them with those from the
present and future. The result is a space where those
from the African diaspora can feel at home and safe.
This is a space designed to honor history and allow
the project’s creators to celebrate the ways they
dream of community and the future of the built
environment.The home is set in 2025 and is illustrated
through state-of-the-art renderings and visuals that
focus on innovation, technology, sustainability and
futurism — all while highlighting the multiplicity of
Black family identities. The 3D virtual structure uses a
site based in Oakland, California, which was designed
by Obsidian architectural team Leyden Lewis of
Leyden Lewis Design Studio and Nina Cooke John of
Studio Cooke John.

Obsidian Virtual Concept House
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