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INFO 1 | PARTEA A II-A

MONUMENTALITATEA
CA VARIABILĂ
DE ANCA SANDU TOMASZEWSKI

Monumentul, apracticitatea şi „arta simbolică” LOOS, KANT ȘI HEGEL
Însuşi Loos, cel care a despuiat arhitectura de natura ei artistică, le-a permis
arhitecturii funerare şi monumentelor să şi-o păstreze. Numai lor le era
îngăduit să rămână obiecte de arhitectură ca artă sau poate mai degrabă
obiecte de artă ale arhitecturii. Altminteri, „arhitectura nu aparţine artelor, a
hotărât Loos. Doar o foarte mică parte a arhitecturii aparţine artei: mormântul
şi monumentul. Tot ceea ce serveşte unui scop trebuie exclus din domeniul
artei.” (1) O concepţie aproape, dacă nu de-a dreptul kantiană. (2)
Monumentele sunt într-adevăr obiecte de artă, căci rolul lor principal, acela de
a transmite semnificaţii puternice, este de natură fundamental artistică. Dar

Doar o
foarte mică
parte a
arhitecturii
aparţine
artei:
mormântul şi
monumentul
Adolf Loos

ele sunt totodată obiecte de arhitectură pentru că, deşi în principiu n-au
funcţiune utilitară şi adesea nici spaţiu interior, sunt artefacte tridimensionale
mari şi au de multe ori un rol în organizarea spaţiului public.
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Loos le-a atribuit monumentelor un statut similar „artei simbolice” a lui
Hegel, pentru care arhitectura era mai mult strădania decât capacitatea
de a găsi forma unor semnificaţii simbolice profunde - uneori atât de
profunde, încât îi depăşeau posibilităţile de expresie materială. (3) De

National September
11 Memorial, NY,
2011

aceea îi îngăduie Loos arhitecturii monumentale să apeleze la toate
resursele ei estetice interne şi apoi chiar la artisticitate extraarhitecturală. Monumentele - laice, comemorative sau funerare, izolate
sau integrate în complexuri şi situri - pot fi produse de arta arhitecturii sau
de mariajul arhitecturii cu arta plastică.
Nu cu propaganda politică, nu cu cârdăşia şi lăcomia de bani. Nu sub
controlul mediocrităţii culturale şi amatorismului. Doar în lipsa lor,
concesia lui Loos ar armoniza fericit pe toată lumea cu toată lumea: pe
arhitecţi cu artiştii plastici, publicul cu bunul gust, teza kantiană a
apracticităţii artei şi estetica hegeliană cu spiritul contemporan şi, în fine,
pe administratorii politici cu prestigiul pe care şi-l doresc.
Dar nu suntem încă în paradis. Între comanditari, autori şi public
supravieţuieşte un dezacord greu de depăşit. Ei, autorii, dacă sunt lăsaţi,
se leapădă repede de teme şi mijloace care şi-au pierdut relevanţa. Îşi
alungă teama de accesibilitate, stigmatizată de prejudecăţile de origine
modernistă ale criticii, pentru că monumentul e obligat la adresabilitate
generală. Şi cu publicul se poate ajunge la o înţelegere. Comanditarii
noştri însă, implacabil loviţi de o solemnitate istorică şi patriotardă, nu se
pot desprinde de formele înaripate, liftate, ecvestre, în jilţuri şi musai pe
socluri. Le scapă componentele integrării şi adecvării artei, arhitecturii,

Comanditarilor
noştri, loviţi de
solemnitate
patriotardă,
nedezlipiţi de
formele
înaripate,
liftate, ecvestre
sau ţepene, în
jilţuri sau
păşind cu
demnitate pe
socluri, le scapă
componentele
adecvării artei,
arhitecturii,
peisagisticii,
contextului şi
spiritului vremii

peisagisticii, contextului şi spiritului vremii.
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Le scapă mutaţiile din interiorul statutului de monument de pe triumfalist
pe cotidian, de pe venerare pe apreciere critică, de pe autoritate pe
democraţie, de pe verticală pe orizontală, de pe comemorare pe
celebrare, de pe propagandă pe comuniune, de pe simbol pe sugestii
evocative. Cu alte cuvinte, de pe înfăţişări ţanţoşe pe unele prietenoase,
de pe cele educative pe unele ludice, de pe obeliscuri falice, arce de triumf
glorificatoare şi abstracţiuni autosuficiente, pe alegorii care inspiră,
amuză, emoţionează sau incită curiozitatea publică.
Realitatea românească arată că mentalităţile încă se lovesc de probleme
când e să depăşească renaşterea. Or, pe atunci altfel stăteau lucrurile.
Mai întâi, comanda pentru un monument – care sigur că venea din partea

1. Spomenik,
Iugoslavia
2. Monument to Fallen
Fighters and Victims
of Fascism from
Slabinja
3.Necropolis for the
Victims of
Fascism,Novi Travnik,
Bosnia & Herzegovina
4. Monument to the
Revolution, Grmeč,
Bosnia & Herzegovina

unei puteri cu bani – era, ca şi azi, râvnită de artişti, şi nu numai pentru
onorariu. Ea însemna o recunoaştere a valorii lor, acreditată deja de elita
culturală, cu care elita finanţatoare ţinea pasul sau măcar ţinea cont de
ea. În acelaşi timp, artistul nu avea de plătit niciun preţ moralei. Nici un
critic şi nici un jurnalist nu-l acuza de populism, de prostituţie, de
obedienţă de faţă de putere. Nici măcar comanditarii nu ştiau că e urât ce
fac, plătind unui artist serviciul de a le face lor propaganda. Aşa se
pomenise încă de la Ramses al II-lea şi de la sutele de reprezentări ale lui
Iulius Cezar.
Artistul, la rândul lui, ştia că arta lui era acceptată social. Faptul că
reprezenta condotieri, regi şi episcopi încă nu deranja. După un mileniu
medieval, erau o noutate. Mai ales amplasate în axul pieţelor, ordonau şi
aduceau un plus de frumuseţe spaţiului urban renăscut. Originalitatea şi
spiritul avangardist încă nu existau ca obiectiv artistic, darămite ca
obsesie auctorială. Găseau ele căi de manifestare, atunci când chiar
existau.
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Să se adreseze publicului prin semnificaţii criptice nu-i trecea nimănui
prin cap. Ce mai analogii caricaturale ar fi inspirat ele şi atunci! Artistul
era bucuros să-şi încaseze onorariul, dar şi să fie la unison cu societatea
vremii lui, care îi susţinea celebritatea.
Bref, până în secolul XX, personalităţile pe socluri, călare sau nu, aveau un
rol triplu: 1) să dicteze mulţimii pe cine să venereze, 2) să anime o

Memorialul Deportării
evreilor, Borgo San
Dalmazzo, Italia,
2006, Studio
Kuadra

credinţă comună a oamenilor şi 3) să înfrumuseţeze locul. În condiţiile de
atunci, şi-l îndeplineau cu succes. Astăzi se întâmplă însă că: 1) strădania
de a impune cetăţenilor pe cine să venereze e doar enervantă, când nu e
total ignorată; 2) valorile capabile să coaguleze societatea sunt altele; 3)
gustul estetic s-a schimbat şi noile statui de venerabili răposaţi urâţesc
locul - spre surprinderea primarilor români. Ca să nu mai vorbim despre
amplasamente şi modurile autohtone de amplasare a monumentelor,
decise de cine se nimereşte. Sau să vorbim altădată.

Trecutul nemuritor, aripi, eroi şi ţepe
Efortul fiecărei puteri temporare de a-şi impune simbolurile în spaţiul
public este o apucătură abandonată, dar încă remanentă în regiuni
periferice, trecute prin vremuri de izolare. Să luăm exemplul mai vechi al
pieţei care acum se numeşte Charles de Gaulle. E un loc care într-un secol
şi-a schimbat de şapte ori denumirea şi de care se leagă patru
monumente. Iniţial s-a numit Piaţa Jianu, în memoria unui pandur de-al
lui Tudor Vladimirescu. Între războaie s-a numit Piaţa Mihail Eminescu. În
timpul celui de-al Doilea Război denumirea i s-a schimbat în Piaţa Adolf
Hitler, dar n-au apucat să-i facă statuie. După 23 august 1944 a redevenit
până una-alta Piaţa Mihail Eminescu, dar numai pentru vreo trei ani, căci
au urmat 18 ani în care s-a numit Piaţa Generalissim I. V. Stalin, până în
1962.
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Cu toată ura bucureştenilor, lui Stalin i-a fost ridicată o ditamai statuia la
intrarea în parcul Herăstrău. Apoi statuia a dispărut în topitorie, iar piaţa
s-a numit Aviatorilor, în memoria aviatorilor căzuţi în război, care aveau şi
o statuie, dar în alt loc, mai departe. După 1989, i s-a schimbat încă o dată
numele, tot pe criterii politice, cum altfel?: Piaţa Charles de Gaulle. Ea a
primit două monumente.
Mai întâi unul figurativ: statuia generalului, cu spatele la parc – care a
devenit astfel spaţiu second hand. În schimb, personajul scrutează semeţ
giratoriul carosabil şi păşeşte spre el cu hotărâre. Să aibă această
verticală, acolo, darul de a modela spaţiul urban? Sau tema produce la noi
coagulare socială, printr-un simbol istoric comunitar-european? Poate
aduce un plus de agrement artistic celui mai frumos loc de promenadă al

1. Pe promenada
cetății, la Alba
Iulia
2. Omagiu: statuia
unui artist plastic Buzău, autor Bogdan
Lefter. (Dar vai, ce
amplasament!)
3. Spider, Tate
Modern, London, UK
4. Expansion by Paige
Bradley, New York,
USA

bucureştenilor? După gustul cui? Sau e doar plata unei poliţe politice, pe
banii oamenilor şi fără nicio intenţie de a le aduce vreun beneficiu direct,
lor şi spaţiului urban?
Alte cazuri ne îmbogăţesc cultural-geografic şi politic. Revoluţionari şi
preşedinţi chirchizi, vietnamezi sau chilieni vin în continuare să se alăture
lui Atatürc, José Marti (scriitor şi revoluţionar cubanez, pietrificat la Iaşi),
Hristo Botev (poet şi revoluţionar bulgar), Heidar Alievi (fost preşedinte al
Azerbaidjanului, onorat cu bust în parcul Tei) şi alţii care-mi scapă. Ni se
bagă pe cât, de parcă ei n-ar avea dreptul la imagine protejată. Dar, în
fine, e o chestiune de opinie. Poate că pe unii îi mişcă.
Personajele sunt cel mai adesea imortalizate ţepene, în manieră clasică,
de parcă pe ei nu i-a mâncat niciodată în talpă, n-au sughiţat sau n-au
spus nicicând vreo prostie. De parcă Eminescu nu se cherchelea, Creangă
nu scria pornografie şi Caragiale n-a murit după o partidă amorală de sex.
Parcă au fost şi-n timpul vieţii statui. Alteori, bieţii sculptori tocmiţi
încearcă să treacă de secolul al XIX-lea printr-o tratare sculpturală mai
modernistă.
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Ceea ce reuşesc e să-şi ridiculizeze personajele, dar nici aşa nu-i salvează
de apatia publică. Un sondaj arată că jumătate dintre studenţi habar n-au
pe cine reprezintă statuile. Adică nu-i interesează. Dar bătăliile dintre
statui purtătoare de mesaje ale politicii de dreapta, stânga, faţă şi spate
ori de mândrie naţională continuă neabătut. Ne ameninţă noi regi şi eroi,
noi Emineşti şi Ştefan voievozi demonetizaţi până la epuizare, noi doctori

1. Man Hanging Out,
Prague, Czech
Republic
2. The Unknown
Official, Reykjavik,
Iceland

şi scriitori nevinovaţi. E bine că nimănui nu-i pasă, altminteri ar dezbina şi
mai mult societatea.
În secolul XIX românesc, la mobilarea spaţiului public cu monumente
contau mai puţin valoarea lor artistică, agrementarea spaţiului ori
plăcerea publicului. Conta forţa lor mobilizatoare, căci miza era
construirea statului naţional şi modernizarea ţării. Peste ani, tendinţa a
degenerat în discursul propagandistic comunist. Azi însă, pentru tineri,
singurul mesaj pe care îl transmit noile monumente cu vechile expresii e
acela că „bătrânii” tot nu s-au lăsat de năravul demagogiei. Mă refer la
acei tineri care încă nu şi l-au însuşit ei înşişi.
Al doilea obiect de artă urbană din Piaţa Charles de Gaulle e o sculptură
abstractă numită iniţial Revoluţia Română din 1989, apoi repede
redenumită Crucea secolului. Dar oricum s-ar fi chemat, oamenii, săracii,
i-au spus Nasturele, Biscuitul sau Aspirina găurită. Aşa-i trebuie. Aşa le
trebuie şi „cartofului”, „ţepei în fund”, şi neidentificabilelor aripi – pentru
care sigur că nu-i critic pe artişti. Dar aud şi eu ce zic trecătorii de rând, că
artă abstractă primim, dar nu în spaţiul public, pentru că nu vreţi să ştiţi
ce interpretări putem să-i dăm! Şi chiar dacă ne amuză poreclele populare
date sculpturilor abstracte, costă totuşi cam mult această scurtă

Ar fi bine să
ştie decidenţii
noştri că nici
un şef de
partid, nici un
general, nici un
rege şi nici un
simbol abstract
al vreunui
trecut
revoluţionar nu
sunt mai
vrednice de
celebrat decât
geniul creator
al arhitecţilor
şi artiştilor
liberi.

distracţie derizorie. Ar fi bine să ştie decidenţii noştri că nici un şef de
partid, nici un general, nici un rege şi nici un simbol abstract al vreunui
trecut revoluţionar nu sunt mai vrednici de celebrat decât geniul creator
al arhitecţilor şi artiştilor liberi.
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Fantomele din opere
Astfel de iniţiative autiste ale autorităţilor au avut loc şi la Paris - dar între
1755 şi 1830!(4) Actuala Place de la Concorde a fost numită şi redenumită
în cele patru decenii de şase ori. Cât despre monumentele ei, primul a fost
statuia ecvestă a regelui momentului, Louis XV, pe care însă revoluţionarii
au înlocuit-o în 1789 cu ghilotina. Directoratul a făcut apoi, în 1795, un
gest simbolic: a plasat în mijlocul pieţei cu nume de reconciliere un
obelisc adus de la Luxor, un simplu obiect cultural-decorativ, cu intenţia

Memorialul victimelor
proceselor pentru
vrăjitorie,
Steilneset, Norvegia,
Peter Zumthor
arhitect şi
Louise Bourgeois
artist plastic, 2011

expresă de a nu evoca niciun eveniment politic al Franţei.(5) A fost o lecţie
pe care Parisul şi-a însuşit-o pentru următoarele secole. În paranteză fie
spus, erau, ce e drept, vremuri în care regii şi regimurile erau mai uşor de
înlocuit decât statuile. Nici redenumirile n-au ţinut pasul în cei patruzeci
de ani cu succesiunea d'Anjou – Bourbon – Dauphin - comitet republican împărat corsican - iar Bourbon - iar corsicanul – alţi doi Bourboni şi un
d'Orleans. Dar asta-i altă poveste.
Că societatea contemporană respinge monumentele prin care i se
dictează ce să venereze, precum şi pe cele bântuite de semnificaţii
neasimilate public, se vede şi din soarta sutelor de spomenik –
monumente în sârbo-croată. Douăzeci şi cinci dintre ele sunt sculpturi
monumentale comandate de Tito în anii 1950-80, răspândite în întreaga
Iugoslavie şi abandonate după 1990. Conform declaraţiilor de atunci,
acele forme abstracte care puteau să însemne orice sau nimic, trebuiau să
comemoreze locuri ale evenimentelor din timpul războiului, bătălii sau
lagăre de concentrare. Erau semnificaţii nesupărătoare şi oricum
dispărute după 1990, iar simpla imagine în ruină a sculpturilor nu putea
trezi decât melancolie. Totuşi, câteva spomenik-uri au dispărut, altele
sunt şi acum abandonate şi doar câteva sunt restaurate recent. A persistat
deci o fractură socială şi istorică, care se explică prin contaminarea
semnificaţiei antifasciste inofensive, cu mesajul comunist. De altfel, o
interpretare contemporană susţine că spomenik-urile ilustrau „lupta
internaţională împotriva fascismului şi promovarea unui socialism
modern, progresist”.(6)
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O vreme, şefii instituţiilor culturale care ar fi trebuit să întreţină
monumentele erau foştii pionieri şi utecişti, duşi acolo cu şcoala şi
obligaţi să înghită lecţii de mândrie patriotică şi încredere în viitorul
comunist. Pentru generaţia lor, acolo mai bântuie şi acum fantoma

1,2: World Memorial
to the Pandemic, arh.
Gómez Platero,
Uruguay, neconstruit

comunistă.
Moise credea că evreilor lui le-ar fi trebuit patruzeci de ani ca să intre în
Ierusalim curăţaţi de vechile lor mentalităţi păguboase. Se vede că

3,4,5: Cimitero
monumentale

fantomele care bântuie operele pot fi alungate după treizeci. Şi după
peste 200, rămâne estetica fără fantome a lui Kant.

Memoriale şi monumente funerare
Memorialele şi-au schimbat şi ele radical fizionomia. Însăşi „instituţia
aducerii aminte publice” s-a reconsiderat, permiţând geniului creator să
dez-ritualizeze „arhitectura amintitoare”. Memorialele s-au autonomizat
în raport cu limbajul arhitecturii religioase, celebrante sau triumfaliste,
spre a-şi construi metafore plastice proprii. (7)
Monumentul funerar se diferenţiază de memoriale prin caracterul privat,
derobat de componenta larg socială şi prin mesajul lui restrâns, intim,
personalizat. El e legitimat să-şi păstreze aerul grav - dar nu e obligatoriu.
Nu cimitirul Bellu, ci cel din Săpânţa e mai notoriu. De altfel, concursurile,
saloanele şi târgurile, revistele, expoziţiile şi muzeele de artă sepulcrală,
precum şi realitatea construită, arată diversitatea punerii în scenă a
emoţiilor umane, în relaţie cu marea temă a morţii.
Loos a luat în serios monumentul funerar ca obiect de arhitectură. Pe
vremea lui, şi la noi aflai cu greu un arhitect care să nu fi primit o astfel de
comandă. Între timp, programul funerar aproape că a dispărut din
arhitectură. Deşi e prezentă în literatură şi în toate artele, tema morţii
pare tabu în arhitectura românească. E yucky. Dar, pentru că totuşi
moartea vine, problema de design funerar ne-o rezolvă standard băieţii
din atelierele de pe lângă cimitire. Uneori familia mai angajează şi un
sculptor. După aceea. Ar fi de râs dacă n-ar fi trist.

Note bibliografice: https://we.tl/t-Xu8ifmWejS
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INFO 2

DE CE ȘI CE
ALEGEM:
Arhitect / Arhitect de interior /
Designer de interior / Decorator de
interioare?

AUTOR:

prof. dr. habil. arh.

Beatrice-Gabriela JÖGER

Argument
Ideea acestui articol a pornit de la o
discuție la o cafea cu câteva colege
arhitect. Este important a menționa că
toate avem pregătire de arhitect
(generalist), iar specializarea a venit pe
parcursul vieții profesionale, de circa 20 de
ani sau mai mult. Și așa, dintr-o vie și
amicală discuție în care au început a se ivi
argumente pro și contra specializărilor în
timpul școlii de arhitectură și, mai ales, a
celei de arhitect de interior, s-a conturat și
ideea de a face o prezentare pe acest
subiect în cadrul întâlnirilor SP!C.
SP!C este un Studio de Povești și !dei
Constructive ce a avut ca temă pentru anul
2020 „Arhitectura Manet”. Organizată de
arhitectele Iulia Toader și Delia Didea, SP!C
este o serie de mini-conferințe de
promovare a culturii și a
cercurilor/conversațiilor de tip socratic.
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Conferințele sunt ținute de o gazdă, o
persoană cu autoritate profesională în
domeniul arhitecturii, gata să împărtășească
invitaților selectați o anumită problematică
provocatoare și apoi să discute cu invitații
această problematică, într-o atmosferă
familiară și jovială.
Și astfel s-a decis ca prima conferință să
fie pe această temă, într-un fel introductivă
în marele și complexul subiect al
arhitecturii, cu titlul: Arhitect vs. Designer
de Interior. Pe parcursul documentării și
pregătirii pentru prezentare, mi-am dat
seama că, de fapt, titlul ar trebui să fie mai
degrabă altul: Arhitect vs. Designer vs.
Decorator de Interior.
Am realizat că există o confuzie între
termeni, în definirea lor și a așteptărilor
noastre - specialiști sau clienți - de la
fiecare. Și mi-am adus aminte cum,
întrebată, ca orice copil, ce vreau să mă fac
când voi fi mare, răspundeam cu pompoasa
sintagmă „arhitect decorator de interioare”.
De unde culesesem asta, chiar nu știu! Dar
iată, deci, confuzia deja creată.

Casă arh. Victor Horta
Bruxelles, 1900
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1. Probleme
În primul rând, am încercat să văd de unde
provin problemele. Și am văzut că, deși cei
trei termeni descriu profesii și niveluri de
educație diferite, delimitarea între arhitect
de interior/designer și designer/decorator
este uneori neclară. Asta ține de multe ori
de o folosire incorectă a
termenilor/titulaturilor din lipsă de
informare și chiar de o traducere
neadecvată. Iar apoi... Designer sună mai
bine... iar Arhitect de Interior este o
specializare/un termen foarte nou(ă) la noi
și încă nu este total înțeles pe deplin nici
de către unii colegi de breaslă.
Trebuie să spun că am constatat cu tristețe,
în ultimii ani, că absolvenți arhitecți de
Interior se promovează în media (inclusiv
cea online) ca designeri. Vom vedea din
cele ce urmează că asta constituie, de fapt,
o minimizare a capacităților și
competențelor lor, după cinci ani de studii
universitare.
Este adevărat, însă, că nici la nivel
european sau mondial lucrurile nu sunt
perfect clarificate, deoarece din punctul de
vedere al exercitării profesiei există 50%
recunoaștere și necesitate de calificare
minimă ca arhitect/designer de interior și
50% exersare liberă a unei diversități de
profesii.
În cele ce urmează voi încerca să
descâlcesc ițele, mai ales în ceea ce
privește țara noastră, să vedem de unde a
pornit totul și ce se întâmplă acum.
Aceasta cu ajutorul a unui pic de
lingvistică... și a ceva istorie...

1.1. Un pic de lingvistică...
Cred că în mare parte confuzia pornește de
la faptul că în limba engleză To Design = A
Proiecta ceva. Ceva-ul poate fi un obiect
sau un proces (astăzi, din ce în ce mai mult
această din urmă accepțiune a cuvântului
este utilizată în toate domeniile).
Arhitectul proiectează - obiecte (clădiri,
obiectele din acestea etc.), chiar mari, în
principiu – deci, este, de fapt, un designer.
Ca să mărim confuzia, la foarte multe școli
de arhitectură anglo-saxone sau în scrieri
academice se folosește în mod curent
termenul de designer cu privire la ceea ce
noi (în limba română) numim arhitect.

Casa Battlo
Antoni Gaudi
Barcelona 1906
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1.2. ...și ceva
istorie
VERSAILLES
Ca să vedem cum a apărut această
ramificare, această specializare în
profesia de arhitect, ne putem uita la ce se
întâmpla acum câteva sute de ani... nu
foarte multe, doar vreo 3-4...
Și am luat ca exemplu de atunci Palatul
Versailles, cunoscut de toată lumea.
Ei bine, pe lângă comanditar - Le Roi Soleil
Louis XIV, care a venit cu necesitatea, dar
și cu banii - ca să se realizeze acest
magnific complex a lucrat ceea ce azi am
numi o echipă interdisciplinară: arhitecți
(mulți), pictori (care se ocupau și de
decorațiunile interioare!) și, bineînțeles, o
groază de grădinari sub conducerea lui Le
Nôtre.

Coordonatorul acestei echipe era
arhitectul. El avea acea pregătire de
mare amploare intelectuală ce reunea
fabrica et raciocinatio [1] (știa
geometrie și perspectivă, arte, științe și
filosofie, așa cum ne spun de la Vitruviu
la Alberti marii teoreticieni ai
arhitecturii) și era capabil a coordona
întreaga lucrare, inclusiv și ceea ce am
numi astăzi master-planul de dezvoltare
a orașului Versailles, localitate care a
crescut exponențial odată cu mutarea
curții Franței aici. Dar ocupându-se de la
urbanism la arhitectura clădirilor și la
coordonarea întregului, pentru interior,
arhitectul dădea liniile generale, ceilalți,
decoratorii, având un oarecare grad de
libertate creatoare. Plus, să nu uităm,
intervenția gustului beneficiarului(ilor)!
[1] P. Gros, Vitruve et la tradition des traités d’architecture:
fabricaet ratiocinatio, Rome, École françaisede Rome, 2006.
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FRAȚII ADAM
Circa un secol mai târziu, un arhitect
scoțian, Robert Adam, și fratele lui, John,
încep a realiza proiecte complete și
complexe, nu doar coordonând și ceea ce
numim Artele decorative, ci realizând
proiectele pentru aceste obiecte. De la
stucatura tavanelor la modelul covorului de
pe pardoseală (care sunt în oglindă!), la
mobilier și la tapițeria acestuia (de multe
ori realizată din tapiserie) cu tematica și în
gama cromatică cerută de arhitect. Deci,
frații Adam au fost, de fapt, arhitecți,
designeri de interior și de mobilier și
decoratori.

Arh. Robert Adam (1728-1792)

Saltram House
Osterley Park House. Londra, 1767

1768, Plympton, Devon, Anglia
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PRODUCȚIA DE SERIE
Totodată, la sfârșitul secolului al XVIII-lea
și începutul secolului al XIX-lea invențiile și
inovațiile tehnice duc la ceea ce s-a numit
„revoluția industrială”. Aceasta duce la
creșterea populației urbane, implicit o
cerere de locuințe și de mobilare a
acestora. Dar majoritatea nu își permitea
lucruri scumpe, cu obiecte unicat.
Muncitorii și chiar mica burghezie aveau
nevoie de produse nu prea scumpe, ci de
obiecte (mai) ieftine, de serie. Iar
producătorii de mobilă, sesizând
oportunitatea și pentru a-și vinde marfa,
încep a realiza cataloage cu obiecte de
mobilier, de multe ori chiar sugerând
variante de aranjamente și combinații
pentru încăperi cu diverse funcțiuni. Și
astfel apare mobilarea tip.

Pe de altă parte, chiar în interiorul acestei
categorii care apela la mobilierul de serie
existau diferențieri, astfel că se punea
problema: dacă eu vreau și îmi permit, de ce
să nu fie această mobilare personalizată?
Iar această personalizare o realizează, în
primul rând, „stăpânele casei”, deci femeile,
în grija cărora se afla, de obicei, întreaga
organizare a gospodăriei.
După anul 1870, apar și primele cursuri
despre cum ar trebui să fie amenajată o
locuință. Acestea erau predate de foarte
multe ori chiar la colegii (în SUA), însă în
cadrul unor programe de economie sau de
gospodărie care urmăreau, în primul rând, o
eficientizare a utilizării spațiului, o igienă
îmbunătățită, corectă, și abia apoi factorul
estetic.
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Dat fiind interesul arătat pentru noua
specializare, școlile de arhitectură încep și
ele să ofere licențe în „decorațiuni
interioare” sau în „arhitectură de interior”,
văzute drept încă o deschidere a facultăților
de arhitectură către femei.
În SUA, primul program a fost înființat în
1892 la Școala de Arhitectură a Universității
din Pennsylvania. Iar de atunci încolo
istoria acestei specializări este extrem de
complexă și mult prea extinsă pentru a fi
expusă într-un articol.
Între timp, arhitecții noului stil - Art
Nouveau/ Secession/ Jugendstil/ Liberty/
Neoromânesc/ Modernismo catalan,
proiectează complet și complex!
Câteva imagini ilustrative ce nu au nevoie
de niciun comentariu.
Horta, Gaudi, Hoffmann (Stoclet,
Purkensdorf), Van de Velde, Wright,
Antonescu.

Palatul Stoclet. Arh. Josef Hoffmann
Bruxelles 1905-1911
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Revenind la întrebarea multiplă: Ce este un
arhitect de interior? Ce este un designer de
interior? Ce este un decorator de interior? putem spune că, din cele văzute până acum,
cele trei se intersectează, uneori se și
suprapun parțial și, de fapt, până la urmă,
ar trebui să lucreze toți în echipă pentru
realizarea unei clădiri complexe și
complete. Clădire al cărei autor este
arhitectul.

2. Cum se
ajunge un...
M-am gândit că cel mai simplu pentru a
înțelege diferențele dintre cele trei/patru
meserii ar fi să pun într-un tabel, în paralel,
Cum se ajunge un... prin câteva lucruri de
bază:
• nivelul de studii;
• ce anume studiază/programa;
• cum își exercită acea meserie competențe și responsabilități;
• ce fel de certificare/atestare au.
Tabelul îl puteți descărca aici:
https://we.tl/t-9NnJCjpp6f

Observăm că o caracteristică generală
este faptul că toți trebuie să fie, întrun fel, și artiști - ne referim la
rezolvarea creativă, dar și la
introducerea în proiecte a unor
elemente de artă sau
manufacturiere/artizanale, realizate
chiar de ei.
Se poate observa și diferența
principală între arhitect și arhitect de
interior prin studiile detaliate asupra
materialelor și elementelor de interior
și artistico-scenografice (bineînțeles,
în afară de faptul că arhitecții de
interior nu studiază deloc urbanism sau
peisagistică).
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Trebuie menționat un lucru important:
arhitectul poate realiza, în măsura dorinței,
priceperii și experienței sale, proiecte de
arhitectură de interior; profesia de arhitect
de interior nu interferează în niciun fel cu
acest drept al arhitecților.
În ceea ce privește certificarea, ceea ce
este prezentat în tabel este valabil pentru
România, cu mențiunea că există cursuri de
scurtă durată (săptămâni sau luni) oferite
de unele entități private sub titulatura de
„Cursuri de design”, când ele ar trebui să se
numească „Decorațiuni interioare”, dar,
cum spuneam și la început, design sună mai
bine. Și așa ne pomenim cu amatori care
după aceste cursuri de câteva săptămâni
(sau luni, în cazurile fericite) obțin un
Certificat de Designer și se promovează ca
atare.
Din păcate, titlul de „Designer” nu este
reglementat nicăieri în lume, drept pentru
care poate fi și este folosit în mod intensiv
și extensiv.
În unele țări, există titulatura de designer
de interior având atribuțiile arhitectului de
interior.

Nietzsche-Archiv
arh. Henry van del Velde, Weimar 1903
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Ca să revenim la întrebările: Ce este un
arhitect de interior? Ce este un designer de
interior? Ce este un decorator de interior? iată o sinteză a celor de mai sus:
• Arhitectul poate crea, restaura și remodela
clădiri și ansambluri de clădiri cu orice
funcțiune, coordonând o echipă
multidisciplinară care realizează un proiect
complex, de la înscrierea în oraș și/sau sit
la construcția efectivă și la funcționalizarea
și amenajarea interiorului;
• Arhitectul de interior poate transforma
spațiul cuprins sub o anvelopantă generală,
având sau propunând orice funcțiune și
intervenind - în echipă cu inginerii - inclusiv
din punct de vedere structural;
• Designerul de interior poate planifica
ocuparea funcțională a unor spații aflate
într-o clădire, pe care însă nu le poate
modifica;
• Decoratorul de interior poate face
schimbări și amenajări estetice la un spațiu
dat.
Deci, trebuie să îți alegi specialistul potrivit
în funcție de ceea ce dorești/ai nevoie.

Casa Wright
arh. Frank Lloyd Wright
Chicago, 1889
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Casa Cyru Iliescu
arh. Petre Antonescu
Pța. Cantacuzino, București

3. Arhitectul
de interior
Voi susține aici cauza arhitecților de
interior, mai ales pentru a sublinia și
diferenția rolul lor față de arhitecți.
În practică, existau și înainte de 1989
arhitecți care erau specializați doar pe
anumite probleme (planificarea teritoriului,
urbanism, peisagistică, arhitectură de
interior, mobilier etc.), specializarea fiind
realizată în urma practicării meseriei în
echipele complexe de la institutele de
proiectare de stat. După 1990 și ca urmare
a re-liberalizării profesiei, arhitecții au avut
mai multe oportunități de a practica
meseria în complexitatea ei (de la urbanism
la proiectare detaliată de interior), fapt ce
este valabil în continuare.
Apariția specializărilor în urbanism,
peisagistică și arhitectură de interior a
venit ca o adaptare la cerințele
contemporane de practicare a arhitecturii la
nivel internațional, a complexității
crescânde a proiectelor și a numeroaselor
inovații din diversele subdomenii ce
necesită o documentare permanentă
imposibil de urmărit multidirecțional de o
singură persoană.

3.1. Pregătire: arhitect de
interior vs. arhitect

Casa Wright
arh. Frank Lloyd Wright
Chicago, 1889

Graficele alăturate reprezintă o comparație
a pregătirii arhitecților de interior și a
arhitecților din punctul de vedere al
specializării lor. Se poate observa un mare
corp comun de 30 de discipline comune și
specifice echivalente - care reprezintă
61,2% respectiv 58,8% din total. Bineînțeles,
diferențierea este făcută prin disciplinele
specifice care la Interior aprofundează
detaliile proiectării de interior (38,8%), iar
la Arhitectură aprofundează partea de
construcție și abordează proiectarea de
urbanism (41,2%).
Disciplinele specifice arhitecturii de interior
au fost introduse în planul de învățământ
după o documentare atât asupra
programelor unor școli similare din alte
state europene (Marea Britanie, Franța,
Spania, Germania, Italia), cât și a
necesităților profesiei, necesități ce au
rezultat din specializarea prin practică a
generațiilor precedente.
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3.2. Când să alegem un
arhitect de interior?
La un proiect complex - acolo există
întotdeauna nevoia de proiectare în detaliu
a părţii de arhitectură de interior, atât din
punct de vedere tehnic, cât şi estetic, iar
acest lucru se poate face în cadrul unor
echipe multidisciplinare sub îndrumarea
arhitectului ce semnează întregul proiect.
La un proiect ce necesită intervenție doar la
interior - și aici vorbim de posibilitatea unei
refuncționalizări complete, de la intervenții
de recompartimentare a spațiului
(bineînțeles cu expertize și ingineri alături)
până la cele mai mici detalii.

Sustainable Mixed-Use Complex
Cairo, 2014
Arh. Vincent Cellebaut

3.3. De ce să alegem un
arhitect de interior?
Pentru că prin educația sa, după cum am
arătat mai sus, arhitectul de interior este
pregătit să lucreze atât independent, cât și
într-o echipă complexă.
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Proiect de diplomă.
Armășoiu Bianca

3.4. Impactul avut de
prezența arhitectului de
interior:
• Creșterea calității arhitecturii de interior Pe fundalul vederii de ansamblu a
proiectului, va putea proiecta în detaliu
partea de arhitectură de interior, din punct
de vedere tehnic și estetic în cadrul unor
echipe complexe, sub îndrumarea
arhitectului ce semnează întregul proiect
sau ca autor/coordonator de proiect în
cazul în care acesta se adresează doar
interiorului unei clădiri.
• Consolidarea breslei arhitecților Abordarea proiectelor de interior dintr-o
perspectivă mult mai documentată, prin
cunoștințe de specialitate dedicate
spațiului interior în vederea obținerii unor
rezultate superioare din punct de vedere al
calității.
• Interacțiunea mult mai eficientă cu
celelalte specialități (instalații, structuri
etc.).
• Educarea pieței - Clientul va înțelege
importanța unui proiect complet de
arhitectură de interior și îl va solicita
proiectantului.

Diplomă. Șincarenco Cristina. 2020
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4. Concluzii
Prezentul articol dorește a lămuri (pe cât
posibil) atât existența pe piața de servicii
din domeniul arhitecturii și a amenajărilor
de interior a mai multor tipuri/categorii de
specialiști, cât și a ceea ce intră în
competențele fiecărei categorii.
Diversificarea este binevenită, atât timp cât
fiecare categorie își prezintă corect
beneficiarilor/clienților competențele și
limitările. Acest lucru este benefic și pentru
clienți, pentru ca, pe de o parte, să nu aibă
așteptări peste măsură, iar pe de altă parte
să se poată îndrepta către tipul de
specialist de care are nevoie. Poate că nu
este necesar a angaja un arhitect pentru o
schimbare estetică a casei, un decorator
sau un designer o pot realiza și ei, dar, da,
este necesar a apela la un arhitect sau un
arhitect de interior când este vorba de
transformări exterioare și/sau interioare ale
spațiului ce necesită un complex de
operațiuni și eventuale autorizări.
Așa cum la o clădire, deși un arhitect știe în
mare cum trebuie rezolvate structura și
instalațiile, dar lucrează în echipă cu
ingineri care întocmesc proiectele detaliate
pentru fiecare specialitate, așa trebuie, cel
puțin pentru proiectele complexe, de mare
anvergură, să colaboreze cu arhitecți de
interior sau cu designeri de interior pentru a
rezolva și interiorul clădirii în cele mai mici
detalii.
Concluzia ar fi deci că, pentru fiecare
proiect în parte, trebuie să alegi
specialistul/echipa potrivit(ă) acestuia, în
funcție de cerințe și complexitate.

"Diversificarea este
binevenită, atât timp cât
fiecare categorie își
prezintă corect
competențele și limitările"

Surse imagini:
https://we.tl/t-U5B4gYfx4v

Șincarenco Cristina. 2020
24

IANUARIE 2021 | INFO 3

ARHITECTUL NICOLAE
GEORGESCU
(1892-1987)

ARHITECȚII NICOLAE
GEORGESCU ŞI LUCIAN
TEODOSIU.
Premiul II pentru Palatul
Comunal din București –
concurs nefinalizat.
Arhitectura, 1926, p. 59

AUTOR

Arhitectul Nicolae (Niculae, Nicu) Georgescu s-a născut la București, pe 17

Sidonia TEODORESCU

noiembrie 1892. A urmat școala primară în București între anii 1899-1903 și
Liceul „Matei Basarab”, absolvind în 1911, an în care s-a înscris la Școala
Superioară de Arhitectură din București, pe care a urmat-o cu întrerupere
din cauza războiului și pe care a finalizat-o în 1919, când a obținut diploma
de arhitect.
În perioada 1916-1918, a fost mobilizat şi trimis pe frontul de la Mărăşeşti,
făcând parte din regimentul 40 Călugăreni, cu gradul de soldat. În paralel,
absolvă Școala Militară de Geniu din Iaşi, primind în 1917, gradul de
sublocotenent, în regimentul 1 Căi Ferate, de unde a fost demobilizat la
sfârșitul anului 1918.
În anul 1919, s-a angajat ca arhitect salariat la Societatea Construcţia
Modernă din Bucureşti, unde a funcţionat până în 1923 (1924), când a
demisionat, deschizându-şi propriul birou de arhitectură, pe care l-a
condus până în anul 1938. În atelierul condus de acesta, a desfăşurat „o

Căpitanul de rezervă arhitect
Nicolae Georgescu
(Colecţia maestrului sculptor
Petre-Dedy Georgescu, nepotul
arhitectului).
Susa foto: Comandor dr. Marian
Moșneagu, op. cit., 2015, p. 46

intensă activitate profesională, întocmind proiectele a numeroase clădiri
publice, multe dintre acestea contând printre lucrările monumentale, ce
înfrumuseţează atât Bucureştiul, cât şi oraşele regiunilor noastre” (Duiliu
Marcu, Arhiva Uniunii Arhitecților din România, Dosar Nicolae Georgescu).
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A fost bibliotecar al Societăţii Arhitecţilor
Români (1924, 1925, 1928-1930), secretar al
Comitetului de Redacție al revistei Arhitectura
(1924-1925), colaborator al revistei
Arhitectura, membru titular al Societăţii
Arhitecţilor Români, membru în Consiliul
Corpului Arhitecților din România, constituit
în 1932 (între anii 1932-1935).
Între anii 1938-1939, a fost arhitect-șef la
Societatea Construcții Civile din București,
după care a fost mobilizat și concentrat la
diferite unități militare până în anul 1944, cu
gradul de căpitan.
Între anii 1943-1949, a lucrat diferite proiecte,
împreună cu alți arhitecți colaboratori.
În 1949, s-a angajat la Întreprinderea Şantier
M1 din Bucureşti, în calitate de arhitect-şef.
După 1950, a lucrat la Institutul de Proiectări
pentru Construcții (I.P.C.), devenit apoi
Institutul de Proiectări pentru Construcţii şi
Materiale de Construcţii (I.P.C.M.C.),
proiectând construcții civile și industriale.
Ca o recunoaştere a meritelor sale deosebite,
a fost decorat cu Crucea Comemorativă de
Război în anii 1916-1918, cu Medalia Victoria
şi cu Ordinul Steaua Republicii clasa IV,
pentru activitatea profesională în domeniul
arhitecturii, iar în 1936, cu Coroana României
în gradul de cavaler.

Fratele său, Pascal Georgescu (1905-1975), absolvent al
Facultății de Arhitectură din București în 1933, a fost arhitect
în Direcția Lucrări Noi a Municipiului București, în 1939 a
fost numit arhitect-șef la Sectorul 1 Verde, după ianuarie
1941 a fost desemnat arhitect-șef coordonator al Capitalei,
între 1949-1953, a activat ca director general arhitect pe
șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră, apoi, arhitect-șef
al regiunii Constanța. În 1961, Pascal Georgescu era arhitect
proiectant șef la Institutul Proiect București, iar la începutul
anilor ’60 a activat în București, ca arhitect proiectant
principal la Institutul de Proiectări Construcţii Tehnice
(I.P.C.T.), apoi, între 1969-1975, a fost arhitect-șef al regiunii
Pitești (Comandor dr. Marian Moşneagu, „Locotenentul de
rezervă Pascal Georgescu” în Document. Buletinul Arhivelor
Militare Române, Anul XIX, nr. 2(72)/2016, pp. 88-91). La
moartea arhitectului Pascal Georgescu, dr. arh. Radu
Patrulius îl caracteriza astfel, în revista Arhitectura: „Despre
acest coleg care ne-a părăsit de curând nu se va vorbi poate
niciodată pe măsura talentului său. El și-a dedicat aproape în
întregime activitatea orașului București. Era încă tânăr student
când își ajuta fratele - arhitectul Nicu Georgescu - la realizarea
palatelor comunale ale timpului: primăriile din b-dul Banu
Manta și Piaţa Amzei. [...] De prin 1930 a lucrat sute de locuințe,
case de oaspeți, ca și concursuri de breaslă: ansamblul Ucea,
Teatrul Național din București, Piața Bălcescu, Monumentul
Eroilor Libertății etc. Revista Arhitectura i-a publicat realizări ca:
sediul I.P.C.T.-ului, case de cultură, printre care cea din
Medgidia, locuințe tip pentru mediul sătesc, blocuri cu puține
etaje etc.” (Dr. arh. Radu Patrulius, „Arhitectul Pascal
Georgescu (1905-1975)”, în Arhitectura, nr. 1, 1976, p. 8)

Cu inginerul Ion Săbăreanu, fost
primar la Primăriei sectorului I
Galben, arhitectul a colaborat
între anii 1936-1939, amândoi
fiind membri ai Partidului
Național Liberal (Nicolae
Georgescu a activat în cadrul
P.N.L., între anii 1936-1939). La
comanda acestuia, au fost
realizate Blocul Edilitar Comunal
Piața Amzei și Hala din Parcul
Domeniilor, proiectate de
arhitectul Nicu Georgescu.

Conacul moșiei Domnești-Pufești. Proprietatea ing. Ion Săbăreanu.
Arhitectura, 1931-1933, p. 91
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Dintre cele mai cunoscute lucrări ale arhitectului Nicolae Georgescu,
proiectate în atelierul propriu menţionăm:
- 1927-1938 - Primăria Sectorului 1, Bd. Banu Manta nr. 9 (fostă
Primăria Sectorului Verde), realizată în urma câştigării unui concurs,
în colaborare cu arhitectul George Cristinel - monument istoric cod
LMI 2015: B-II-m-B-18073;
- 1935-1936 - Direcția Județeană de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 1 şi Teatrul „Ion Creangă”, str. Piaţa Amzei nr. 13 (fostă
Primăria Sectorului Galben cu sală de teatru şi clădiri administrative),
antrepriza ing. C. M. Vasilescu. Proiectul Blocului Edilitar Comunal
Palatul Primăriei de Verde.
Arhitectura, nr. 1, ianuarie-martie, 1941
(număr jubiliar), p. 197

Piața Amzei cuprindea la parter 60 de prăvălii cu instalație modernă,
un teatru comunal de 900 de locuri, două judecătorii de ocol, o
bibliotecă populară comunală, 100 de birouri comerciale la etaje
(Arhitectura, 1935, nr. 3-4, pp. 22-23).
- 1933-1934 - Halele şi Piaţa Domenii (Halele „7 Noiembrie” din
Parcul Domeniilor) - Antrepriza Societatea Edilitatea;
- 1925 - casa Morărescu-Adria, Parcul Bonaparte, în colaborare cu
arh. Lucian Teodosiu;
- 1923 - locuință, str. Olteni nr. 27 (împreună cu arh. Grigore Cerkez,
demolată în 1986);
- 1924 - casa prof. Em. Antonescu;
- 1925 - casa J. Czernovitzer, str. Sf. Ștefan nr. 26 (în colaborare cu
arh. Lucian Teodossiu);
- 1926 - Dispensar în incinta Institutului Național de Endocrinologie
C. I. Parhon (fostul Sanatoriu Saint Vincent de Paul), str. Căpitan
Gheorghe Demetriade (fostă Aleea Gherghel);

Imobilul Radu Teodorescu,
str. Popa Tatu nr. 22

- 1927 - vilă pe Bd. Victoriei, Sibiu (a găzduit sediul Consulatului
Suediei la Sibiu în perioada interbelică), în stil neoromânesc;
- 1929 - casă/vilă, Calea Dorobanților nr. 49;
- 1931 - casa Jean Petrescu, str. Cornelia;
- 1933- imobilul de locuințe Radu Teodorescu, str. Popa Tatu nr. 22;
- 1933 - Cercul Militar din Cluj (Casa Armatei);
- 1933 - conacul Ion Săbăreanu din Domnești-Pufești, județul
Vrancea;
- 1934 - imobil de locuințe, Calea Moșilor nr. 115, inginer Edgar
Herivan;
- 1934 - imobilul de locuințe Al. Procop Dumitrescu;
- 1934-1937 - Monumentul Infanteriei - sculptor Ion Jalea, arhitecți
Nicolae și Pascal Georgescu, amplasat în Piața Salonului Oficial al
Artelor (Șoseaua Kiseleff).
„Din nefericire, în anul 1940, măsurile dictate de procesul de
sistematizare a Pieţei Victoriei în concordanţă cu finalizarea Palatului
Consiliului de Miniștri și a amplasamentului statuii ecvestre a regelui

Noul Palat al Primăriei de Galben - arh.
Nicolae Georgescu, antrepriza C. M.
Vasilescu. Arhitectura, nr. 1, ianuariemartie, 1941 (număr jubiliar), p. 210

Ferdinand Întregitorul, pe vatra Pavilionului Artelor, demolat în acest
scop, Monumentul Infanteriei a fost condamnat să dispară.

27

Fabrica de geamuri din Scăeni. Arhitectura, 1959, nr. 1, p. 38

Soclul a fost demolat, iar piesele metalice, deși

- 1925 - Concurs pentru Camera de Comerț și

demontate și depozitate, au dispărut în timpul celui

Industrie din Timișoara (în colaborare cu arh. Lucian

de-al Doilea Război Mondial” (Marian Moșneagu,

Teodossiu, Arhitectura, 1925, pp. 87);

„Căpitanul de rezervă arhitect Nicolae Georgescu,

- 1925 - Proiect pentru Facultatea de Farmacie din

coautor al Monumentului Infanteriei”, în Document.

Bucureşti cu arh. Lucian Teodossiu (Arhitectura,

Buletinul Arhivelor Militare Române, Anul XVIII, nr. 4

1925, pp. 88-89);

(70)/ 2015, pp. 51).

- 1925 - Primăria din Făgăraș (în colaborare cu arh.

- Vile/ case ale familiei proprii, Bd. Banu Manta 79-

Lucian Teodossiu, proiect premiat, Arhitectura, 1925,

79A.

pp. 88);

A participat la numeroase concursuri publice, unde

- 1926 - Concurs pentru Palatul Comunal (Primăria)

obţine premii, astfel:

din București (în colaborare cu arh. Lucian

- 1924 - Concursul Internatului de băieţi pentru

Teodossiu), clasat al II-lea (Arhitectura, 1926, pp. 58-

orașul Năsăud - Premiul al II-lea, la care echipa

59), concurs la care s-au prezentat 26 de proiecte.

Nicolae Georgescu - Lucian Teodossiu a câştigat

- 1926 - Concursul pentru Palatul Academiei

singurul premiu (juriul a clasificat un singur proiect,

Române, la care s-au prezentat 10 proiecte, dintre

din 8 proiecte prezentate, cel al echipei Nicolae

care s-au acordat următoarele premii: premiul II -

Georgescu - Lucian Teodossiu, care a obținut

20.000 lei - Duiliu Marcu, premiul III - 100.000 lei -

premiul II, în valoare de 20.000 lei, iar premiul I și

Gheorghe Negoescu și despăgubiri arhitecților: Ioan

premiul III nu s-au mai acordat). Proiectul avea

Șt. Burcuș - 70.000 lei, A. H. Lorenz - 50.000 lei și

mottoul „Coşbuc” (Arhitectura, 1924, pp. 79-81);

Nicolae Georgescu și Lucian Teodosiu - 50.000 lei.

- 1925 - Palatul Camerei de Comerţ și Industrie din

Acest proiect nu se va materializa.

Iași (în colaborare cu arh. Lucian Teodossiu) -

- 1946 - Concurs pentru refacerea Teatrului Național,

Premiul I (proiectul cu mottoul „Moldova”,

pe locul unde fusese demolat în 1945, după

Arhitectura, 1925, pp. 83-85);

bombardamentele germane din 1944.

Proiect pentru Facultatea de Farmacie din Bucureşti cu arh. Lucian Teodossiu.
Arhitectura, 1925, p. 88
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„În final, se decide contopirea premiilor I, II şi III, acordându-se trei
premii ex aequo următoarelor echipe: Nicolae şi Pascal Georgescu;
Alexandru Zamfiropol, Valentin Iorga, cât şi celei formate din
Margareta şi Eugen Dumitriu, Haralamb Georgescu, Mircea Lecca,
urmând ca echipele să colaboreze pentru găsirea unei soluţii
comune” (Alexandru Panaitescu, „Un veac și jumătate de concursuri
de arhitectură. 1859-1990”, în Arhitectura, nr. 5-6/2019, p. 85).
După 1950, în cadrul I.P.C.I. (Institutul de Proiectare a Construcțiilor
Arhitecții Nicolae Georgescu şi Lucian
Teodossiu. Premiul I pentru Camera de
Comerţ şi Industrie din Iaşi.
Arhitectura, 1925, p. 83

Industriale) și I.P.C.M.C., a proiectat numeroase construcții
industriale - fabricile de ciment din Medgidia şi Bicaz, fabricile de
cărămizi din Mureşeni, Roman, Doaga, atelierele de prefabricate de
la Turda şi Braşov, crame industriale la Valea Călugărească şi Tohani,
clădiri şcolare, hală comercială în Râmnicu Sărat.
Din octombrie 1958, devine arhitectul-șef al sectorului de arhitectură
la I.P.C.I. şi apoi, la I.P.C.M.C., unde a coodonat proiectarea a 3.500
de apartamente din Bucureşti - ansamblul Pieptănari, ansamblul
Mărăşeşti-Şincai (Bd. Cantemir) - 1961 și completarea ansamblului

Blocul Edilitar Comunal Piața Amzei.
Proiect arhit. Nicu Georgescu, antrepriza
ing. C. M. Vasilescu.
Fațada teatrului. Arhitectura, 1935, nr.
3-4, p. 23

de blocuri din jurul Sălii Palatului (blocurile 15, 16, 18A și 18B).
Pentru ansamblul de 2500 de apartamente pe Magistrala Nord-Sud
București, coordonează proiectul în cadrul I.P.C.I., șef de atelier și șef
al ansamblului fiind arhitectul Bogdan Cotaru.
În 1959, în calitate de arhitect-şef al atelierului de arhitectură al
I.P.C.I., împreună cu arhitectul George Cristinel - șef de colectiv proiectează Fabrica de geamuri din Scăeni.
Este autor al proiectelor de sistematizare pentru oraşele Sf.
Gheorghe şi Ucea (azi, Victoria).
Pentru meritele sale, în 1961, acad. prof. arh. Duiliu Marcu,
președinte la vremea aceea al Uniunii Arhitecților din R.P.R., îl
propune pe arhitectul Nicolae Georgescu pentru obţinerea unei

Arh. N. Georgescu și G. Cristinel. Sala
festivă a Primăriei de Verde.
Arhitectura, nr. 1, ianuarie-martie, 1941
(număr jubiliar), p. 197

pensii de merit, printr-o scrisoare adresată Secretariatului General al
Consiliului de Miniștri al R.P.R.
În 1971, Nicolae Georgescu, fost ucenic în studenție al arhitectului
Cristofi Cerchez, scrie capitolul dedicat acestuia în volumul „Mari

Principalele surse documentare

arhitecți”, împreună cu Cristina Cerchez Colbazi, fiica arhitectului

ale acestui articol au fost

Cristofi Cerchez (Editura Meridiane, București), dovedind pasiune

dosarul aflat în arhiva Uniunii

pentru studiul arhitecturii înaintașilor săi.

Arhitecților din România,
realizat în anul 1961, pentru
acordarea unei pensii de merit
arhitectului Nicolae Georgescu

Nicolae Georgescu rămâne, pentru arhitectura din România, unul
dintre cei mai importanți, talentați și prolifici arhitecți, principalele
sale realizări fiind concursurile publice, deseori premiate, edificiile
publice, devenite repere ale arhitecturii interbelice, casele și
imobilele cu apartamente, alături de alte tipuri de lucrări, civile și

și revistele Arhitectura, studiate

industriale, stilurile abordate fiind eclectismul de școală franceză,

în Biblioteca Uniunii Arhitecților

stilul neoromânesc, modernismul cu influențe Art Deco, expresia

din România.

clasicizantă sau funcţionalismul specific programelor de arhitectură

Bibliografia poate fi consultată

rezolvate.

aici: https://we.tl/t-cRuEDgHbdI
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ARC PESTE ATLANTIC
VIZITÂND CALIFORNIA

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

SAN BERNARDINO

AUTOR:

EPISODUL 7

Gheorghe IONAŞCU

De ziua Americii, pe 4 iulie, am făcut o excursie la munte.
Am fost în Munţii San Bernardino, din sudul Californiei, în
Pădurea Naţională San Bernardino. După ce am ieşit din
Pasadena, flancată la est de Munţii San Gabriel, am luat-o
către sud, trecând pe lângă Grădina Botanică, am traversat
oraşul San Bernardino (circa 205.000 de locuitori), care se
întinde pe o mare suprafaţă plată, la piciorul masivului
montan, având, în majoritate, case cu parter, parter şi un
etaj.
Deși oraşul este relativ mic, aici găseşti colegii şi universităţi,
un aeroport internaţional, un downtown modern, precum şi
numeroase sedii de firmă şi magazine universale sau
specializate. Există şi o viaţă artistică aici, actorul Gene
Hackman şi alţii fiind localnici.
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Chiar dacă oraşul s-a format pe locul unui mare sat existent
pe la începutul sec. al XX-lea, San Bernardino este în plină
dezvoltare, apropierea munţilor răcoroşi aducând anual aici
noi locuitori stabili. Reţeaua rectangulară de străzi aminteşte
de oraşele noi, cu scheme stradale croite geometric, apărute
mai întâi pe planşetele proiectanţilor.
Am început să urcăm în serpentine, pe şoseaua asfaltată cu
patru benzi. Destul de repede am ajuns la altitudinea de 3000
picioare (1000 m.), intrând deja în Pădurea Naţională San
Bernardino, aflată la circa 50 mile de Los Angeles. Culmile
montane, la început cam golaşe, se înverzeau din ce în ce mai
mult, pe măsură ce urcam către vârfuri. Vegetaţia este săracă,
pitică, rezistentă la secetă, întrucât aici plouă foarte puţin în
timpul anului, adică vara nu plouă cu lunile, ca, de altfel, în
întreaga Californie.
Pe la 4000 de picioare şi ceva, am făcut un scurt popas, într-o
supralărgire a şoselei pe dreapta, unde, în jurul unui arbore cu
trunchiul gros de aproape doi metri, era o bancă din piatră,
locul din jurul arborelui fiind împrejmuit cu un soclu, de
asemenea, din piatră, în spatele căruia terenul cobora brusc în
vale. De aici se deschid perspective frumoase spre vale şi spre
culmile montane din depărtare, care se întind pe diferite
orizonturi către sud.
Am urcat în continuare trecând şi de cota de 5000 picioare,
ajungând la aproape 6000 picioare (circa 2000 metri). Aici
sus, pe culmile montane, iarna ninge adesea, astfel încât
culmile albe ale crestelor montane se zăresc din Pasadena şi,
atunci când atmosfera este limpede, chiar din Los Angeles.
Este desigur inedit să faci doar vreo două ore şi ceva, cu
maşina, între plaja Oceanului Pacific şi crestele Munţilor
Stâncoşi.
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Aici, aflându-ne deja la peste 2000 metri altitudine, în
mijlocul parcului naţional Pădurea Naţională San Bernardino,
se deschide o poiană foarte largă, care adăposteşte un mare
lac de acumulare, alimentat de izvoare naturale, Arrowhead
Lake, cu mai multe golfuri, formate între culmile montane.
Lacul are o arie de câteva zeci de hectare bune şi este folosit
ca lac de agrement. Temperatura de aici, de sus, este cu 3-5
grade mai mică, decât cea din vale, din oraşul San Bernardino
de la poale.
Prezenţa pădurilor de foioase şi de răşinoase, care
încununează lacul, asigură un ambient foarte plăcut. Acest
ambient deosebit de agreabil i-a făcut pe mulţi vizitatori să-şi
ridice aici cabane şi case de vacanţă.
La sosirea pe platoul din preajma lacului, se află o parcare
mare, dar şi un parcaj subteran, situate sub un complex de
magazine. Parcaj subteran la munte? Uite că da! O piaţă
multifuncţională cu diverse magazine, inclusiv de artizanat,
restaurante, baruri şi cofetării asigură turiştilor toate dotările
necesare pentru un sejur bogat aici. În centrul uneia din
piaţete este organizată şi o scenă-estradă cu locuri pe bănci
ori în spate pe un tăpşan verde, pentru spectacole în aer liber.
Acest întreg ansamblu construit şi amenajat pentru turism din
preajma lacului este staţiunea turistică Arrowhead Ranger
Station.
Pe malul lacului sunt ancorate numeroase şalupe şi bărci
particulare, ori bărcuţe de închiriat, cu care se fac plimbări pe
lac. Pentru cei cu şalupe există şi un debarcader plutitor cu
alveole de staţionare, care are un acces restricţionat numai
pentru abonaţi - oameni bogaţi, milionari. Desigur că cei care
închiriază bărci de plimbare au grijă să dea clienţilor şi veste
de salvare, lacul fiind, în unele porțiuni, foarte adânc.
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Masivul montan
adăposteşte multe
animale sălbatice,
precum urşi, fiind de fapt
şi o rezervaţie naturală.

Lacul este plin de peşti mari de circa o jumătate de metru
lungime, care mişună chiar pe lângă debarcader şi la malul
apei, sub privirile turiştilor curioşi (apa fiind deosebit de
limpede și curată) ce se plimbă pe aleea de cornişă a lacului.
La malul apei sunt și numeroase raţe mari, care fac peisajul şi
mai pitoresc.
Masivul montan adăposteşte multe animale sălbatice, precum
urşi, fiind de fapt şi o rezervaţie naturală. Aici sus, la 50006000 de picioare, sunt două lacuri: Lake Arrowhead şi Lake
Gregory, mai mic, situat mai jos de primul.
Întrebând cu ce se îndeletnicesc localnicii de aici, de altfel
puţini la număr, am aflat, oarecum mirat, că ei nu cresc niciun
fel de animale, cu excepţia câinilor de companie, creşterea
animalelor aici fiind considerată total nerentabilă,
presupunând prea multă muncă şi venituri minime. Or, cum
americanii au spirit practic înnăscut, este clar de ce munţii lor
nu au oi și alte animale.
De altfel, americanii nu prea s-au ocupat niciodată cu
îndeletniciri nerentabile. Se ştie că nici măcar triburile
autohtone de indieni nu creşteau turme de animale, din cauza
lipsei păşunilor, se mulţumeau să vâneze animale sălbatice şi
să pescuiască în lacurile de munte. Nici în trecut nu au existat
în zonă oi sau vite, vegetaţia fiind totuşi mult mai săracă decât
în alţi munţi mai împăduriţi, din cauza precipitaţiilor reduse.
Cei de aici lucrează în servicii turistice şi taie ori prelucrează
lemnul din pădurile întinse. Mulţi au joburi jos, în vale, în
oraşul San Bernardino, dar locuiesc aici, mai ales vara, deşi
iarna se poate face şi schi.
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ANTROPOLOGIA ȘI FORMELE URBANULUI

NOILE ANSAMBLURI DIN
PERIFERIILE SIBIENE

AUTOR:
DORIN BOILĂ

Titlul ar fi putut să se refere la „grupurile de locuințe ridicate în câmp
după 1990”, pentru că nu sunt ansambluri urbanistice. Adică nu au
rețele ierarhizate de circulație, unele n-au rețele deloc (...), apoi nu au
alte funcțiuni, dotări, nu sunt realizate după un plan urbanistic

INFO 5

coordonator. Doamne, și ce ocazie, una la câteva secole, să extinzi
organic un oraș de mărime medie, să aplici principii de urbanism
despre care ai citit ca din cărți de povești!
Ca să fie complet, programul de funcțiuni „adiacente” în asemenea
cazuri este, în mod firesc, cel catastrofal - atât ca dezvoltare urbană,
cât și ca piedică majoră în structurarea unei comunități umane
coerente: comerțul în platforme, autism urbanistic importat,
nespecific locului...
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În zona dintre Sibiu-Hipodrom și comuna
Șelimbăr - un mall gigantic, vizavi de satul
Șelimbăr (care nu mai e deloc un sat!) și câteva
supermagazine, cu alimente chimizate sau
materiale de construcții. Atât, ajunge...
În această situație, titlul cel mai potrivit este
„cartierele eșuate ale unei tranziții care n-a mai
avut loc...”. Probabil că asemenea cartiere au

Echilibrul între noile cartiere și zonele-

apărut în toate orașele României. Studiul de caz

tampon (spații verzi-agrement-oglinzi de

pe Sibiu poate fi multiplicat...

apă) este inexistent…

Ar fi fost o șansă la elaborarea PUG-ului din 2009,

Silueta, puncte de perspectivă, densități - nu

dar momentul a fost pierdut și astăzi ne lovim de

rezultă dintr-un studiu, dintr-o viziune

neajunsuri de strictă proveniență urbanistică,

coerent-organică asupra extinderii

unde nimic nu se leagă și avizele continuă să se

intravilanului, drept care RLU este inoperant,

dea pe bucățele:

greoi și permanent criticat…

Circulația rutieră intravilan este o cauză

Relațiile complexe cu comunele din jur,

pierdută; nu s-a considerat închiderea

deschiderea spre o viitoare Zonă

inelului spre sud, având autostrada la nord,

metropolitană sunt inexistente!! Și tocmai

nu s-au ierarhizat traseele, nu s-au legat noile

aici e cheia insuccesului major. Nu știu care

suburbii la aceste trasee - drept care avem

dintre orașele medii-mari ale Transilvaniei o

blocaje și de o oră, dimineața și seara, în

să concureze la titlul de exemplu tipic „așa-

aceste mahalale…

nu!”...
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Ca să sistematizăm (ce noțiune bine găsită!)
situația existentă, putem spune că urbanismul
periferic promovat în prezent în întreaga țară
prezintă soluții gen:
Înșiruire topografică (geometrie rigidă
rezultată din lotizarea ca rezultat al unor
norme aritmetice, nu al gândirii urbanistice);
Aliniere mitraliată (aplicare mecanică a
normelor de aliniament, o concepție
„geometristă” unidimensională, fără o
concepție spațială ambientală);
Amplasare obiecte construite tip afacere
imobiliară (conceptele de maximizare,
densitate și profit sunt singurele
determinante, în dauna urbanismului ca
soluție pentru problemele orașului, ale
comunității).
Singurul aspect pozitiv în toată această efuziune
sub-urbană (rezultat al unui regretabil
mercenariat în proiectare...), este că multiplele
dezagremente pe care le-a adus au grăbit
instalarea atmosferei favorabile
instituționalizării unei „Zone metropolitane” a
orașului Sibiu - atât de vehement respinsă până
în anii din urmă!
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Doresc ca în încheiere să parcurgem câteva
soluții extrase din bunele practici aplicate în
urbanismul de calitate din țări mai avansate:
1. Studiu pe zonă mai largă, în jurul lotului
generator de PUZ sau PUD, cu analiză de impact
asupra traficului, volumetriei-siluetei, rețelei de
dotări comunitare; impactul asupra Peisajului
Cultural local.
2. Prevederea de circulații auto+velo+pietonale
mai generoase, cu insule de girație, alveole
pentru vizitatori, stații de transport în comun etc.
3. Parcări acoperite cu panouri solare sau
acoperiș verde, chiar pe 2 niveluri.
4. Mai multe tipuri de locuire - secțiuni de bloc pe
tipologii de apartamente/familii, vilă urbană,
înșiruiri, locuințe-covor, locuințe-cascadă, etc.
(POT diferit, pe subzone).
5. Formule de variație a aliniamentului, conform
unui studiu în plan+desfășurări.
6. Prevederea de spații pentru jocul copiilor,
agrement pentru seniori, zone dendrologice, mici
centre pentru comerț de proximitate.
7. Conturarea unor axe urbanistice locale
(inclusiv cu accente, capete de perspectivă etc.)
cu pietonale importante - gen alee comercială
sau alee pentru plimbări, jogging etc. - ca spații
de contact social.
Bibliografie - lucrările arh. Leon Krier, Charles
Jencks, Terry Farrell, W. von Eckardt / studiile
prof. istorici Kenneth Clark, Lewis Mumford.
„Lack of confidence, more than anything else, kills
a civilization. We can destroy ourselves by
cynicism and disillusion just as by bombs!” K. Clark.
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AGERPRES
știri din domeniul arhitecturii

La început de an
din nou despre rețeaua de localități a țării noastre
După ani de selectat
știri „Agerpres”,

Țara a rămas „mică” pentru că n-a știut să valorifice

„Eurourbanism” și din

oportunitatea reunirii cu Basarabia în 1991 și a devenit și

publicații intermitente

mai mică între timp, pentru că a cedat prin diplomație

de pe internet. Au

stupidă teritorii din Bucovina de Nord și din Marea Neagră,

început să se contureze

iar azi tinde să renunțe la „republicile-fantomă” din

câteva direcții de

Transnistria și Găgăuzia...

mișcare/ dezvoltare

Țara a devenit apoi și mai mică pentru că a pierdut milioane

destul de interesante

de tineri și de oameni între două vârste, de specialiști și

pentru rețeaua de

artiști remarcabili, care au plecat ca să scape de mlaștina

localități ale României

securiștilor reciclați, a interlopilor și mafiilor, a celor mai slab

mici.

pregătiți dintre toți, cățărați în posturi de conducere.
După 30 de ani de pseudo-salubrizare de comunism, am
putut observa următoarele evoluții și fenomene în teritoriu,

Arh. Dorin Boilă

rețeaua de așezări și piața imobiliară:
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1.

„Împrăștierea

controlului,
comunale

urbanistică”

zonele
sunt

a

peri-urbane

înafara

scăpat

5. Cluj-Napoca – se conturează în fine ca metropolă

peri-

de echilibru a vechilor capitale de Principate (

corecte,

București, Iași), deși Chișinăul rămâne durabil al

și

gestiunii

metropolitane-durabile și eco-sistemice.

doilea oraș românesc ca număr de populație.

2. Arealele naturale de echilibru (pădurile

6. Metropolele de frontieră vestică ( Timișoara, Arad,

montane,

de

Oradea, Baia-Mare) se detașează tot mai viguros de

potabile

restul orașelor noastre mijlocii, exact în paradigma

cumpenele

alimentare-filtrare

a

de

ape,

zonele

rezervelor

subterane) sunt aproape compromise.

clasică a contraponderii față de corespondentele lor

3. Infrastructura feroviară cedează întâietatea

din țara vecină – de-a lungul graniței mai fertile, mai

celei rutiere, semnal clar al unei orientări

dinamice. Concomitent, orașele mijlocii-mici (între

perdante pe termen lung.

care se numără și Sibiul) trec pe locuri tot mai

4. Procente importante din spațiul rural au

defavorabile, ceea ce solicită tot mai presant o

intrat în destructurare socială, economică,

politică

urbanistică, ca să nu mai vorbim despre

termen lung și integrare metropolitană!

Peisajul cultural identitar...

Iată o nouă situație care evidențiază importanța

managerială

creativă,

cu

programe

pe

prezenței specialiștilor la conducerea orașelor și
PRIMELE PATRU PUNCTE SUNT CELE CARE

comunelor

INDICĂ

termen lung și a re-evaluării patrimoniului complex

ASTĂZI

FACTORI

MAJORI

DE

CARACTERIZARE A UNUI STAT EȘUAT!

rurale,

al acestor așezări!

importanța

programelor

pe

(Arh. Dorin Boilă)

Braşovul vrea finanţare
prin PNRR
„A fost o întâlnire foarte utilă, o întâlnire pe care o avem
periodic cu Ministerul Fondurilor Europene, în care am făcut o
trecere în revistă a principalelor proiecte pe care Braşovul
intenţionează să le depună pe Planul Naţional de Redresare şi
Rezilienţă. Proiectele principale sunt Spitalul Regional, unde
suntem în grafic şi am primit asigurări că ne vom afla în prima
serie de spitale ce vor fi finanţate, vorbim despre transportul
metropolitan feroviar – iar aici am primit felicitări pentru
Primarul Braşovului, Allen

stadiul în care ne aflăm, Braşovul fiind într-o poziţie foarte

Coliban, a susţinut, în urma

bună comparativ cu alte proiecte din ţară – şi extinderea

unei întrevederi cu ministrul

domeniului schiabil din Poiana Braşov şi transformarea Poienii

Fondurilor Europene, Marcel

Braşov într-o staţiune de patru anotimpuri, unde avem

Boloş, că a primit asigurări de

documentaţiile pregătite, dar trebuie să le adunăm într-un

la acesta că proiectul noului

proiect unic, cu indicatori agregaţi“, a declarat primarul Allen

spital, cel al trenului

Coliban.

metropolitan şi cel privind
extinderea domeniului

Potrivit sursei citate, România are un buget din fonduri

schiabil ar putea să

externe rambursabile şi nerambursabile estimat la 79,9

beneficieze de finanţări

miliarde de euro, care urmează a fi aprobat de Parlamentul

nerambursabile prin Planul

European. Din această sumă, mecanismului de redresare şi

Naţional de Recuperare şi

rezilienţă îi sunt alocate 30,4 miliarde lei, dintre care 13,7

Rezilienţă (PNRR).

miliarde euro sub formă de granturi şi 16,6 miliarde euro
sub formă de împrumuturi.

39

Salina Turda, Cheile Turzii şi
Cheile Turenilor vor fi legate
printr-o instalaţie de tip
telegondolă
Consiliul Judeţean Cluj şi Primăria Turda au încheiat o
asociere care are ca scop realizarea unei reţele de
transport nepoluant prin care obiectivele turistice
Salina Turda, Cheile Turzii şi Cheile Turenilor vor fi
legate printr-o instalaţie pe cablu de tip telegondolă.

În baza acordului, CJ Cluj va
elabora documentaţia tehnică şi
de urbanism şi va asigura
cofinanţarea execuţiei lucrărilor pe
acele tronsoane ale reţelei situate
în afara municipiului Turda.
Potrivit sursei citate, costurile de
implementare a proiectului vor fi
suportate din fonduri europene.

“Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a
semnat marţi, 24 noiembrie, împreună cu primarul
municipiului Turda, domnul Cristian Matei, un acord de
asociere în vederea derulării, în comun, a proiectului de
investiţii vizând construirea, la Turda, a unei linii de transport
urban şi periurban, pe cablu. Acest nou proiect demarat de
Consiliul Judeţean Cluj împreună cu primăria Turda prevede
înfiinţarea unei noi alternative de transport, total nepoluante.
Astfel, noua reţea de tip telegondolă va uni cele mai
importante trei obiective turistice din zonă, respectiv Salina
Turda, Cheile Turzii şi Cheile Turenilor“, se arată într-un
comunicat trimis de CJ Cluj.

“Este un proiect de mobilitate
urbană cu adevărat unic în România
şi extrem de important atât pentru
municipiul Turda, prin diminuarea
presiunii exercitate asupra
transportului public local în timpul
sezonului de vizitare, cât şi pentru
judeţul Cluj, în ansamblu. Această
nouă modalitate ecologică de
transport va avea un impact pozitiv
atât asupra calităţii mediului cât şi
asupra mobilităţii cetăţenilor şi a
turiştilor care vizitează trei dintre
cele mai căutate obiective turistice
din zonă“, declară, conform
comunicatului, preşedintele CJ
Cluj, Alin Tişe.
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Timişul va fi interconectat cu
judeţul Caraş-Severin prin
infrastructură de transport

În acest context, Consiliile Judeţene

Reprezentanţii conducerilor judeţelor Timiş şi

majore, precum şi asigurarea cadrului

Caraş-Severin au început demersuri de creare a
unui parteneriat în cadrul căruia să realizeze
mai multe proiecte comune majore de
infrastructură pe mobilitate, cu efecte pozitive
în sectoarele economic, social şi de mediu.

Caraş-Severin şi Timiş, alături de
municipiile reşedinţă de judeţ, Reşiţa şi
Timişoara, au decis să intre într-un
parteneriat menit să dezvolte cinci
proiecte comune de infrastructură
necesar accesării de finanţări,
implementării şi monitorizării acestor
proiecte.
Astfel, cele patru administraţii îşi
propun să modernizeze infrastructura
feroviară pentru implementarea
soluţiei de transport de tip “train-tram”
pe ruta Reşiţa Sud – Bocşa – Timişoara
Nord şi asigurarea legăturii cu
Aeroportul Internaţional “Traian Vuia”
din Timişoara. Totodată, se are în
vedere o soluţie tehnică similară şi
pentru ruta Berzovia – Oraviţa – Anina.
Parteneriatul dă o importanţă majoră
şi infrastructurii rutiere, construirea
unui nou drum, expres cu trei benzi
între Berzovia – Buziaş – Topolovăţul
Mare – Autostrada A1 şi este avută în

Pe lista obiectivelor care au fost agreate de cele

vedere şi extinderea la patru benzi de

două administraţii judeţene se află realizarea unui

circulaţie a drumului Moşniţa Nouă –

sistem “train-tram” de la Reşiţa la Timişoara, un

Buziaş (DJ 592), cât şi modernizarea

drum expres între Berzovia şi autostrada A1, dar şi

drumului interjudeţean DJ 684 pe

construirea a patru benzi rutiere între Moşniţa şi

traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti –

Berzovia.

Luncanii de Sus – limită de judeţ Caraş

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica,

Severin – DN 68 (Voislova).

consideră că demersul celor patru autorităţi va

Pentru a deveni funcţional,

spori considerabil şansele proiectelor de a primi

parteneriatul trebuie să treacă prin

finanţare europeană, întrucât noul program 2021 –

votul fiecărui consiliu menţionat, iar

2027 pune accentul tocmai pe modernizarea

Timişul l-a aprobat, miercuri, printr-un

infrastructurii de transport regionale.

vot în unanimitate.

“Beneficiem de un context administrativ favorabil, în
care partenerii noştri din Caraş-Severin, atât de la
judeţ, cât şi de la municipiu, sunt pe aceeaşi undă cu
noi. Şi ei, dar şi noi, dezvoltăm echipe performante de
accesare a fondurilor europene. Nu sunt proiecte uşor
de realizat şi nici nu vor fi făcute peste noapte, dar nu
am venit la Consiliu să gândim mărunt. Nu ne
autoimpunem limite. Noua formulă a puterii de decizie
la nivelul celor două judeţe va arăta că se poate să
ducem la capăt proiecte mari“, a declarat Alin Nica.
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La Gală au fost prezentate și premiate 7

Ciugud, campion în digitalizare

organizații, considerate campioane
autentice ale dezvoltării durabile:
1. Universitatea București, prin proiectul

Comuna Ciugud, din județul Alba, a fost premiată,
pe 25 noiembrie, pentru proiectele de digitalizare
implementate, în cadrul Galei Dezvoltării Durabile,
eveniment național organizat de Departamentul
pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului
României.

Geoparcul Țara Hațegului, este un model de
campion pentru domeniul ECHITATE;
2. Compania Ascendia, care a realizat
platforma educațională colaborativă Livresq,
a performat la domeniul EDUCAȚIE;
3. Societatea Română de Anestezie și
Terapie Intensivă a fost extrem de implicată
în rezolvarea crizei anului 2020 și continuă o
activitate de mare succes de aproape un
deceniu în domeniul SĂNĂTATE;
4. Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23
inovează permanent, dezvoltă proiecte de
dezvoltare locală foarte aplicate și atrage
atenția asupra domeniului APĂ;
5. Clusterul inovativ Green Energy Cluster
are o viziune integratoare, cu rezultate nu
doar în zona economică și construcție

Din cauza pandemiei, Gala Dezvoltării Durabile s-a
desfășurat on-line, iar ediția din acest an a cuprins
șapte domenii: Echitate, Educație, Sănătate, Apă,
Schimbări Climatice, Consum și Producție și
Digitalizare. La fiecare dintre aceste categorii a fost
acordat un premiu unei instituții, organizații sau
companii, iar câștigătorii au fost declarați campioni
pentru performanța realizată în domeniile lor de
activitate.
„Premiul obținut în cadrul Galei Dezvoltării Durabile
ne onorează, dar în același timp ne responsabilizează
să continuăm munca pentru digitalizarea totală a
administrației publice locale. Satul românesc are
nevoie de digitalizare și ne bucură faptul că Guvernul
României a decis în acest an să dezvolte conceptul
„smart village” folosind, ca studiu de caz, comuna
Ciugud. Digitalizarea nu este un moft, ci o
responsabilitate pe care o avem toți cei care lucrăm în
administrația locală sau centrală. Cetățeanul are
dreptul la servicii digitale, iar pandemia ne-a
demonstrat cât de importante sunt pentru orice
instituție din România. Sper că situația actuală a
reprezentat pentru toți decidenții un semnal de alarmă
că România trebuie să devină smart, iar acest lucru
trebuie făcut prin armonizarea legislației, eliminarea
birocrației și prin investiții în soluții de digitalizare și
în pregătirea funcționarilor pentru a ști să le
folosească”, a spus Gheorghe Damian, primarul
comunei Ciugud.

socială, ci și în domeniul SCHIMBĂRI
CLIMATICE;
6. Kaufland România a performat la
domeniul CONSUM ȘI PRODUCȚIE;
7. Primăria Comunei Ciugud din județul Alba
este un pionier al modului în care au înțeles
să adopte DIGITALIZAREA administrației
publice în beneficiul cetățenilor.

Ce s-a realizat la Ciugud în
domeniul digitalizării
În prezent, Ciugudul este promotor național
al conceptului „smart village” implementând
numeroase soluții inovatoare pentru a fi mai
aproape de cetățean. „Smart Village”
înseamnă o comunitate rurală care se
dezvoltă folosind inteligent resursele locale
și soluții tehnologice inovatoare, dar
păstrând identitatea rurală. Ciugudul a
implementat deja mai multe soluții „smart”
în comunitate pentru reducerea costurilor
administrative, pentru a fi mai aproape de
cetățean sau pentru a proteja mediul
înconjurător. Astfel, comuna este prima din
România care are automate de plată pentru
taxe și impozite locale montate în fiecare
sat, oferă cetățenilor aplicații și o platformă
smart cu servicii publice digitale.
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De asemenea, comuna a introdus iluminat

Proiectul a devenit un exemplu național fiind

inteligent și un sistem inteligent de

intens promovat de mass-media și devenind

supraveghere video pentru prevenirea faptelor

totodată un model de bune practici în

antisociale, folosește un autoturism electric în

documentele de lucru ale Ministerului

activitatea curentă sau își asigură electricitatea

Educației și Cercetării. În acest context s-a

cu ajutorul unei microcentrale eoliene și cu

născut programul de mentorat al Școlii

sistemele inteligente de panouri fotovoltaice.

Gimnaziale Ciugud prin care zeci de comunități

Ciugud este localitatea din România care are

rurale din întreaga țară sunt susținute cu

cele mai multe stații gratuite de încărcare

informații pentru a-și implementa soluții

pentru autoturismele electrice (un punct de

tehnologice care să permită e-educația.

încărcare la 1000 de locuitori).

„Școala inteligentă” a devenit astfel un concept

Unul dintre cele mai importante proiecte

național menit să demonstreze că tehnologia

implementate de comuna Ciugud este „Ciugud

poate fi soluția prin care educația se poate

Smart School”, proiect prin care, în anul 2019,

dezvolta în mediul rural și copiii pot fi atrași

a înființat prima „școală inteligentă” din

spre procesul de învățare folosind soluții

mediul rural din România.

tehnologice inovatoare și inedite.

Bănci inteligente în Sibiu

Costul achiziţiei a fost de 82.000 de lei.
Potrivit sursei citate, din cele cinci bănci
recent amplasate în Piaţa Mică, trei îşi

Primăria municipiului Sibiu a amplasat trei

produc singure electricitatea necesară

bănci inteligente în Piaţa Mică din centrul

pentru încărcarea dispozitivelor mobile fiind

istoric, care îşi produc singure electricitatea

prevăzute cu panouri fotovoltaice pe şezutul

pentru încărcarea dispozitivelor mobile, fiind

băncii. Acestea sunt dotate şi cu un

prevăzute cu panouri fotovoltaice.

dispozitiv pentru încărcarea wireless a
dispozitivelor mobile. Celelalte două bănci
sunt conectate la reţeaua de electricitate şi
dotate cu prize USB pentru încărcare. În
prezent se lucrează încă la punerea în
funcţiune a acestor dispozitive, facilităţile de
încărcare urmând să fie active începând de
sâmbătă, 5 decembrie. Băncile sunt fabricate
în Cehia din oţel, acoperit cu lemn tropical şi
sticlă, fiind potrivite ca aspect unui centru
istoric.

“În nouă zonă pietonală din Piaţa Mică, în jurul
Casei Artelor, am înlocuit băncile cu o variantă
mai modernă şi mai smart. Atunci când vom putea
ieşi din case, sibienii şi turiştii vor avea la
dispoziţie cinci bănci cu prize pentru încărcarea
dispozitivelor mobile, mai comode şi mai plăcute
ca aspect”, a declarat primarul municipiului
Sibiu, Astrid Fodor.
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Parc inaugurat de compania
Antibiotice Iaşi
Compania Antibiotice a lansat de Ziua Naţională a
ROMÂNIEI, în luna în care aniversează 65 de ani de
existenţă, Parcul Prieteniei a+, care are o suprafaţă
totală de 25.000 metri pătraţi, cu peste 1.000 de copaci
şi arbuşti, gazon, alei pietonale şi un spaţiu de joacă
modern.

Informaţii despre sculptorul
complexului statuar au fost
identificate recent în lucrarea
“Monumente din municipiul şi
judeţul Iaşi. Ghid bibliografic”, autori
fiind Elidia Agrigoroaiei, Georgeta
Huţanu, I Kara, Paul Leibovici, Liviu
Moscovici, apărută în anul 1969. Aici
se menţionează faptul că fântâna din
faţa Fabricii Antibiotice este
executată de sculptorul Constantin
Baraschi, unul dintre cei mai
importanţi sculptori din România în
perioada interbelică.
Fântâna, monument de for public,
este alcătuită dintr-un bazin, din
mijlocul căruia se înalţă un piedestal,
pe care a fost montată statuia unei
femei, purtând un costum popular.
La piciorul stâng al femeii este

Ioan Nani, director general al Antibiotice Iaşi, arată că
lucrările de amenajare au fost realizate în perioada martieoctombrie. Ele au constat în montarea de instalaţii de
irigaţii, amenajarea de spaţii verzi, plantare de pomi şi
arbuşti, realizarea de alei pietonale, montarea de instalaţii
de iluminat stradal şi mobilier stradal.
“Parcul Prieteniei a+ oferă acum o oază de relaxare pentru
comunitate şi salariaţi, fiind alcătuit din trei zone distincte:
spaţiu recreativ şi de odihnă, loc de joacă modern pentru
copii şi un teren de sport. Acest parc îşi are rădăcinile în
anul 1955, când primii angajaţi ai fabricii au plantat o
perdea forestieră care să asigure protecţie faţă de şoseaua
învecinată. Cu timpul, aceşti arbori au crescut şi odată cu
ei s-a ridicat şi fabrica de medicamente în care lucrează
astăzi 1.400 de angajaţi. Încă de atunci, destinul acestei
companii a inclus responsabilitatea faţă de semeni şi faţă
de comunitate. Parcul Prieteniei a+, pe care, iată, îl
inaugurăm în aceste vremuri dificile de pandemie, la
aniversarea a 65 de ani, este o mărturie în acest sens, fiind
un proiect de responsabilitate socială sub egida
“Antibiotice – un brand prietenos” şi un arc peste timp ce
leagă originile companiei de prezent şi viitor”, a declarat
Ioan Nani, director general al Antibiotice.
Cu ocazia lucrărilor de reamenajare a parcului, Antibiotice
a restaurat, din fonduri proprii, şi complexul statuar din
piaţeta existentă în faţa intrării principale, sub atenta
supraveghere a specialiştilor din cadrul Complexului
Naţional Muzeal “Moldova” Iaşi. Această statuie, cunoscută
în comunitate, a fost amplasată aici de la începuturile
fabricii, numele autorului său fiind uitat.

prezent un copil, ambele personaje
privind cu tandreţe unul spre
celălalt. Deşi executată în perioada
comunistă, această fântână nu
poartă încărcătura simbolică
specifică ideologiei politice din anii
1950-1960. Statuia susţine şi evocă
tema maternităţii, sculptorul însuşi
manifestând un respect profund
pentru mama sa şi mame, în sensul
general. “Cu prilejul aniversării a 65
de ani de activitate, compania
Antibiotice din Iaşi a mai făcut un
cadou ieşenilor şi iubitorilor de cultură
de pretutindeni. Pe lângă medicamente
de înaltă calitate a căror eficienţă este
unanim recunoscută, compania a
restaurat monumentul de for public,
operă a sculptorului Constantin
Baraschi, din resurse proprii, după
toate rigorile ştiinţifice, apelând la
profesionalismul specialiştilor din
cadrul Complexului Naţional Muzeal
Moldova Iaşi, Centrul de Restaurare şi
Conservare – Restaurare a
Patrimoniului Cultural”, declară Bobi
Apăvăloaei, cercetător ştiinţific la
Academia Română – Filiala Iaşi,
Centrul de Istorie şi Civilizaţie
Europeană.
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Strategia postpandemie de
dezvoltare a turismului din
Covasna
Strategia postpandemie de dezvoltare a
turismului în judeţul Covasna se
va axa în continuare pe promovarea
brandului “Ţinutul conacelor”, dar şi pe
balneologie şi ecoturism.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,

Nu departe de Micloşoara, la Valea Zălanului, prinţul

Tamas Sandor, a declarat că brandul

Charles al Marii Britanii a cumpărat mai multe clădiri

“Covasna – Ţinutul conacelor”, sub care

vechi de peste o sută de ani, pe care le-a renovat şi

judeţul a fost promovat ca destinaţie turistică

le-a transformat în reşedinţe de vacanţă şi case de

în ultimii ani, a avut un impact foarte

oaspeţi.

pozitiv, contribuind la creşterea numărului
vizitatorilor.
Acesta a mai menţionat că viitoarea strategie
de dezvoltare turistică a judeţului, care va
avea menirea de a revigora acest domeniu
“răpus” de pandemie, se va axa pe
promovarea castelelor şi conacelor, dar şi pe
valorificarea altor resurse ce ar putea
transforma zona într-o destinaţie unică şi
atrăgătoare.
Consilierul pe probleme de turism al preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna, Godra Árpád, a
menţionat că, în opinia sa, în viitoarea strategie ar
trebui introduse două-trei elemente care să
contureze foarte bine oferta judeţului şi să îl facă
distinct faţă de celelalte regiuni din ţară sau din
străinătate. “Un brand care şi-a dovedit viabilitatea este
exact ‘Ţinutul conacelor’. E o atracţie şi nu vorbim aici
de muzee care pot fi vizitate, ci despre locuri în care
În judeţul Covasna există peste 160 de
castele şi conace, folosite pe vremuri de
familiile nobiliare ca reşedinţe
permanente, de vacanţă sau de
vânătoare, iar unele dintre ele au fost
restaurate de urmaşii foştilor
proprietari ori de cei care le-au
cumpărat şi introduse în circuitul
turistic. Printre cele mai romantice şi
atrăgătoare locuri de vacanţă se
numără domeniul Kalnoky de la
Micloşoara, castelul Daniel din Tălişoara
sau castelul Mikes din Zăbala.

oaspeţii pot cunoaşte şi pot avea experienţa de a trăi
într-un conac. Acest lucru trebuie oferit, asta mi se pare
un turism modern şi mi se pare că s-a pornit pe o cale
foarte bună în acest sens. (…) Un alt reper este oraşul
Covasna, balneologia. (…) Este o cerere mare în această
privinţă, iar mentalitatea oamenilor a început să se
schimbe. Nu se duc la băi doar dacă au probleme, ci se
duc să facă prevenţie. Şi un al treilea reper ar fi
ecoturismul. Bineînţeles, cadrul natural ne obligă să
privim în această direcţie. (…) Asta implică natura şi
trasee turistice care pot fi parcurse pe jos, cu bicicleta
sau călare. (…) Aţi fi miraţi, dar pentru acest lucru este o
cerere cu putere de cumpărare mare, care este un
detaliu foarte important”, a mai spus Godra Árpád.
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Protocol de colaborare
pentru un judeţ curat
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a
anunţat semnarea unui protocol de colaborare pe doi
ani cu Instituţia Prefectului, Garda de Mediu, Poliţia şi
ADI Ecolect, pentru un judeţ curat, care să fie un model
pentru România.

“Vreau să-i mulţumesc domnului prefect Dumitru Ţiplea
pentru colaborarea în realizarea acestei înţelegeri pentru
ca în următorii doi ani judeţul Bihor să fie unul dintre cele
mai curate din ţara noastră. Curăţenia este un indicator de
calitate a vieţii, care contribuie serios la condiţiile pentru
un turism durabil, fiind o prioritate pentru administraţia
judeţeană”, a declarat Ilie Bolojan.
El s-a referit la faptul că, în prezent, deşi există un Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor (SMID), mai sunt
destul de multe probleme pe partea de curăţenie, de la
zone turistice fără dotări, la depozite ilegale de deşeuri,
maluri de ape cu pet-uri etc.
Parteneriatul include CJ Bihor, autorităţile locale, dar şi
instituţiile cu responsabilităţi de sancţionare a celor care
murdăresc judeţul – Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii
Naţionale de Mediu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Bihor – astfel încât sistemul de gestionare a deşeurilor să
devină operaţional.
Bolojan a precizat că sunt trei condiţii importante ale
acestui sistem: 1. Colectarea deşeurilor, prin operatori şi
contracte, în responsabilitatea ADI Ecolect, condusă de
vicepreşedintele CJ Bihor, Mircea Mălan; 2. Infrastructura
corespunzătoare, adică puncte de colectare, containere,
staţii de sortare etc, sistem existent în parte, dar pe care CJ
îl va finanţa în anii următori; 3. Menţinerea curăţeniei, prin
reguli, responsabilităţi şi sancţiuni.

Partea coercitivă a fost deja
demarată de CJ Bihor prin punerea
în dezbatere publică a unui
regulament de întreţinere pe timp
de vară a acostamentelor
drumurilor publice, urmând să fie
supusă aprobării CJ la finalul lunii
decembrie. De asemenea, se va
pregăti o hotărâre de CJ prin care
se recomandă consiliilor locale să
supraimpoziteze terenurile
necultivate de ani de zile şi, în cel
mult două săptămâni, împreună cu
Instituţia Prefectului, un plan de
punere la muncă a beneficiarilor
de ajutoare sociale (în jur de o mie
de persoane).
Pentru etapa a doua a SMID,
Bolojan a precizat că o investiţie
importantă a CJ în domeniu va fi
derulată printr-un proiect de circa
40 de milioane de euro, finanţare
accesată din Programul Naţional
de Redresare şi Rezilienţă. În
prezent se lucrează la planul
judeţean pentru gestionarea
deşeurilor astfel încât, până la
finele lunii februarie, acesta să
cuprindă toate investiţiile necesare
şi la finalul anului următor să se
poată demara licitaţia pentru
investiţii.
Prefectul Dumitru Ţiplea a amintit
că, încă de anul trecut, au fost
demarate “acţiuni în cascadă” cu
Garda de Mediu, privind
salubrizarea judeţului, apreciind
faptul că noua conducere a CJ
Bihor se alătură acestui efort.
Şapte UAT-uri au fost sancţionate
pentru depozitări ilegale, dar şi
operatori de salubrizare şi
persoane fizice, fiind ridicate peste
7.000 de metri cubi de deşeuri.
În acest plan de colaborare va fi
implicată, potrivit prefectului, şi
Romsilva, pentru igienizarea
pădurilor de pe marginea
drumurilor publice. “Datorită
faptului că vom lucra concertat, eu
cred că în doi ani vom putea duce
judeţul la o stare de curăţenie
model pentru România”, a declarat
prefectul Ţiplea.
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Proiecte transfrontaliere
comune între Suceava și
Cernăuți

Totodată, preşedintele CJ Suceava a spus că, în

Preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi,

schimburi de experienţă între corpul medical din

Ivan Muntean, s-a aflat, pe 11 decembrie în
Suceava pentru a discuta cu preşedintele
Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur,
despre proiectele transfrontaliere comune.

cadrul vizitei la spital, a avut loc şi o informare
reciprocă între specialişti privind măsurile de
combatere a pandemiei, atât în judeţul Suceava, cât
şi în regiunea Cernăuţi.
Flutur a precizat că s-a convenit asupra iniţierii unor
Suceava şi Cernăuţi, în cadrul parteneriatului
comun

Premianții Galei Smart City
Industry Awards 2020
Asociaţia Română pentru Smart City a acordat,
pe 20 decembrie, în cadrul celei de-a V-a ediţii a
Galei Smart City Industry Awards, 25 de
distincţii pentru proiectele care au schimbat
România, în 2020, respectiv pentru liderii care
au mobilizat şi au produs schimbări în calitatea
vieţii. Astfel, pentru iniţiativele de digitalizare a

Flutur a declarat după întâlnirea cu delegaţia
ucraineană, de la Palatul Administrativ, că în
acest mandat de preşedinte al CJ Suceava va
”intensifica acţiunile din parteneriatul cu
Regiunea Cernăuţi”, conform unei informări
transmisă presei de către reprezentanţii CJ.
Preşedintele CJ Suceava a spus că a discutat
cu partenerii din Cernăuţi despre stadiul de
implementare a celor şase proiecte
transfrontaliere derulate în cardul
Programului Operaţional Comun România
Ucraina 2014 – 2020, cu o valoare de
aproximativ 10 milioane de euro.
Potrivit lui Flutur, două dintre acestea se
referă la infrastructura de drumuri şi vizează
îmbunătăţirea reţelei de transport în zona
transfrontalieră, pe ruta Izvoarele Sucevei –
Şepit, un alt proiect este în domeniul
învăţământul special pe zona transfrontalieră
Suceava – Cernăuţi, un altul pe turism, “Smart
Travel Bucovina”, iar alte două sunt în
domeniul medical şi se referă la
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale

instituţiilor publice la categoria Best Smart City
Project a fost premiat Sectorul 4 al Capitalei, în
timp ce distincţia pentru Cel mai bun primar al
anului a revenit edilului Municipiului ClujNapoca, Emil Boc.
Pe lista distincţiilor s-au mai aflat: Primăria
comunei Ciugud (Best Smart Village Project),
UiPath (Best Smart City Company), Dorin
Apahidean – city manager al oraşului Turda
(Best City Manager of the Year), Dell
Technologies (Most active member), Primăria
oraşului Turda (pentru transformarea
transportului public într-unul 100% electric) – la
categoria Best Smart Mobility, precum şi Oracle
(pentru dezvoltarea de start-up-uri) – la
categoria Best Smart Economy.
De asemenea, au fost premiate companiile
Continental (categoria Best Smart Environment),
SecuritAI (Best Smart Living) şi Sixense România
(Best Smart Infrastructures). Totodată,
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)
a primit marele premiu la secţiunea Best Smart
Governance.

micro-invazive în zona transfrontalieră.
În cadrul programului delegaţiei din Cernăuţi
a fost inclusă şi o vizită la Spitalul Judeţean de
Urgenţă (SJU) Suceava, acolo unde managerul
Alexandru Calancea a prezentat ultimele
investiţii făcute la blocul operator, cu
fondurile alocate de CJ Suceava.
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Fonduri europene pentru reabilitarea
Memorialului Ipotești
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-

Prin proiectul privind „Modernizarea

Est a selectat, în ultima ședință, proiectul

Memorialului Ipotești – Centrul Național de

privind „Modernizarea Memorialului

Studii «Mihai Eminescu»” se urmărește atât

Ipotești – Centrul Național de Studii «Mihai

reabilitarea exterioară, cât și a obiectivelor

Eminescu»” printre cele patru proiecte din

de patrimoniu.

județele Moldovei pentru care finanțarea

Reabilitarea exterioară va presupune un

documentațiilor pentru atragerea fondurilor

sistem modern de iluminat, amenajare

europene va fi asigurată prin Programul

peisagistică, reabilitarea aleilor, instalarea

Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-

unui mobilier stradal și realizarea unei

2020 – domeniul „Infrastructură și servicii

copertine pentru amfiteatrul exterior, în

publice de turism, inclusiv obiective de

vederea creării condițiilor pentru atragerea

patrimoniu cu potențial turistic”, potrivit

vizitatorilor, a valorificării spațiilor

unui comunicat remis de Consiliul Județean

Memorialului prin transformarea lor în zone

Botoșani.

de agrement.
Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
presupune modernizarea sistemului de
încălzire și anveloparea clădirii muzeului
tematic. Astfel, se vor crea condiții optime
pentru vizitare și se va reconstitui
atmosfera din cea de a doua jumătate a
secolului XIX – începutul secolului XX.
Proiectul, estimat la o valoare totală de
peste 4,1 de milioane de euro, va fi finanțat
din Programul Operațional Regional NordEst 2021-2027.

Suma solicitată pentru elaborarea
documentațiilor tehnico-economice necesare
realizării investiției – întocmirea studiilor de
specialitate, a expertizelor tehnice, a
proiectului tehnic, a avizelor, dar și cele pentru
verificarea tehnică de specialitate a
documentației – este de aproximativ 736 de mii
de lei, bani care în proporție de 98% vor fi
asigurați prin POAT.
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Regulamente de urbanism
ilustrate grafic pentru 18
comune clujene
Consiliul Județean Cluj a demarat procedura de
achiziție a serviciilor de elaborare a unor
regulamente ilustrate de urbanism aferente
Planurilor urbanistice generale (P.U.G.) pentru
18 comune din județ.

Ilustrările vor explica grafic regulile de
amplasare, dimensionare și configurare
volumetrică a clădirilor și amenajărilor în
raport cu parcelele aferente. De
asemenea, vor include și indicații și
recomandări privind materialele utilizate
și elemente de arhitectură. Ilustrațiile de
Scopul acestui demers este acela ca unitățile

tip 2D și 3D vor face referire la tipurile de

administrativ teritoriale care au sau vor avea în

construcții și amenajări reglementate în

perioada următoare P.U.G.-urile avizate să

regulamentul local de urbanism și care

beneficieze de transpuneri grafice ale

pot fi asociate unor tipologii, precum

regulamentelor cuprinse în cadrul acestora, astfel

locuințe de diferite tipuri, spații publice

încât înțelegerea și punerea lor în practică să fie cât

caracteristice, pentru fiecare U.T.R. în

mai facilă.

parte.

Este cunoscut faptul că un format grafic ilustrat e

În cursul acestui an, Consiliul Județean

mult mai prietenos și mai ușor de înțeles decât

Cluj a mai achiziționat astfel de servicii,

textul unui document formulat în limbaj de

alte opt comune din județ, respectiv

specialitate. Or, ceea ce ne dorim este ca

Căianu, Cămărașu, Aiton, Săndulești,

reglementările urbanistice specifice fiecărui U.A.T.

Frata, Pălatca, Vultureni și Bonțida,

în parte să poată fi înțelese de oricine și, în

urmând a beneficia de ilustrări grafice

consecință, respectate pe deplin. Tocmai de aceea

specifice regulamentelor aplicabile zonei.

am lansat această inițiativă, unică la nivel național.
Astfel, locuitorii județului Cluj vor beneficia de un
mediu construit în conformitate cu toate
standardele de calitate, evitând construcții care nu
îndeplinesc cerințele legale sau care nu se
integrează în estetica zonei.
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj
Conform condițiilor stipulate în caietul de sarcini,
ofertanții vor prezenta trei propuneri de ilustrare
schematică a reglementărilor urbanistice. Cele trei
propuneri vor trata tot atâtea unități teritoriale de
referință (U.T.R.), acestea evidențiind principalele
caracteristici ale regulamentului de urbanism.
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Adaptarea clădirilor la noi viziuni

Noi reglementări,
esențiale în reabilitare
Românii sunt receptivi la a păstra construcțiile
existente, îmbunătățite însă prin renovare,
conform principiilor moderne. Este principala idee
din intervenția susținută de Claudiu Salanță,
Arhitect Șef, Consiliul Județean Cluj, în cadrul
conferinței video, organizate de portalul
specializat EuroUrbanism.ro, pe 9 decembrie 2020,
cu tema “Reabilitarea clădirilor și locuirea
accesibilă, noi motoare economice și sociale”.
Moderator a fost arh. Șerban Țigănaș, Decan,
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, ClujNapoca.

“Este o tendință care, mai nou, merge spre o
direcție care, cred eu, este bună. Până acum
câțiva ani, erau ignorate total construcțiile
existente și nu-și prea punea aproape nimeni
în gând să le reabiliteze, erau desființate și
construite altele noi. Ceea ce am observat, în
ultimii 2-3 ani, este o altă grijă față de acele
construcții. Am văzut o aplecare mai mare
asupra calităților și încercări de reabilitări,
pentru a corespunde necesităților actuale, așa
că intervențiile merg spre această direcție.
Sunt cazuri în care se reconstruiește de la
zero, însă văd că există o tendință în a păstra
totuși ceea ce avem”, a mai arătat arhitectul.
Acesta a mai spus, în cadrul dezbaterii, că
protejarea construcțiilor este strâns legată
de cultură și mentalitate: „Oamenii sunt
deschiși la dialog. Dacă le explici, din
perspectiva ta, care sunt valorile pe care le
vezi la acea construcție, oamenii sunt destul
de receptivi la a păstra ceea ce există, prin
reabilitare, renovare.”

Administrațiile publice, luate prin
surprindere de renovări
„Cred că foarte multe administrații publice au
fost luate prin surprindere de acest val de
renovare. Cred că nu există peste tot persoane
dedicate. Încă nu avem această conștiință de a
înțelege că trebuie să ne întreptăm spre niște
lucruri. Cred că nu este această conștiință, dar
și conștiență, pentru a face și înțelege despre
ce este vorba. Trebuie să facem persoanele să
înțeleagă, la nivelul maselor”
În opinia Arh. Salanță, sunt necesare reglementări
sau indicații ce consemnează felul în care clădirile
sunt reabilitate: “Administrația ar trebui să intervină
destul de mult, pentru crearea unor regulamente cu
privire la reabilitare. Este important să vedem și
cum să reabilităm. Ar trebui să avem exemple –
reabilitări bune, nu doar clădiri, ci și spații publice,
iar aici putem da exemple multe. Din punct de
vedere economic, evident, avem de reabilitat. Nu
cred că ne vor ajunge cei 80 de milioane de euro
pentru reabilitare, chiar dacă i-am primit pe toți. Și
dacă mă uit și la partea de monumente istorice,
situația este oarecum deplorabilă.”

Rolul universităților
“Suntem deschiși la orice parteneriat care
aduce ceva bun în spațiul public. În partea de
urbanism și de amenajare a teritoriului,
discutăm despre aceste tehnologii, de baze de
date spațiale, teritoriale, care să ne ajute să
luăm o decizie. O văd posibil a fi
implementată și aici. În plus, Facultatea de
Geografie din Cluj a fondat un curs pentru
arhitecți. Să vedem dacă reușim să
implementăm acest curs la scară mai largă, el
poate să fie și de 6 luni, jumătate de trimestru
sau două luni și să fie dedicat oamenilor din
administrație”.
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Un parc industrial şi altul
tehnologic, în atenţia
Primăriei Baia Mare
Administraţia municipiului Baia Mare va lansa
pregătirile pentru primul parc industrial, dar şi
pentru un parc tehnologic, acestea urmând să
fie amplasate pe locul vechiului combinat
metalurgic Cuprom, a precizat primarul Cătălin
Cherecheş.

Primarul municipiului Baia Mare a mai
subliniat că pe parcursul anului 2020 mai
multe companii care activează în
domeniul IT şi-au relocat afacerile în oraş,
peste 800 de angajaţi activând în acest
“În acest moment cea mai importantă şi dinamică
zonă de dezvoltare economică este zona Italsofa
(producător de canapele italian n.red.) şi Aramis
(producător de mare capacitate pentru compania Ikea
n.red.). Respectiva zonă urmează să fie declarată de
municipiul Baia Mare şi prin Hotărâre de Guvern parc
industrial. Avem terenul necesar pentru o asemenea
investiţie de anvergură”, a spus Cătălin Cherecheş.

profil.
Cătălin Cherecheş a mai ţinut să
menţioneze că deschiderea celor două
parcuri, unul industrial şi celălalt
tehnologic, va duce la creşterea
numărului de firme care ar putea să şi
mute activităţile în municipiul Baia Mare,
alături de firmele locale.

Acesta a mai precizat că platforma industrială
Cuprom, vechea platformă a combinatului chimicometalurgic, urmează a fi transformată în parc
tehnologic.
“Un punct strategic este Cuprom, adică exproprierea
platformei Cuprom. Consiliul Judeţean Maramureş,
împreună cu Primăria Baia Mare vor să propună
Guvernului spre finanţare, prin fonduri europene, a
unui parc tehnologic în parteneriat cu Universitatea
Tehnică şi cu alte societăţi industriale importante din
judeţ. În această lună (ianuarie n.red.) vom intra în
Consiliul Local cu exproprierea platformei Cuprom.
(…) Intenţia noastră este să aşezăm în zona Turnului
(380 metri înălţime n.red.) de la combinat o zonă de
agrement, unde să avem sală de sport, sală
polivalentă şi stadion. Şi nu în ultimul rând, să putem
dezvolta în continuare, prin decontaminare, şi alte
tipuri de activităţi, industrii creative şi alte tipuri de
spaţii pentru artă, industrie şi alte servicii”, a declarat
Cătălin Cherecheş.
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