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Ordinul na ţional 

Ordinul  nu r ăspunde de informa ţiile prezentate în articolele preluate din ziare. Î ntreaga r ăspundere o poart ă autorii acestor 
articole sau, dupa caz, redactia   

REVISTA PRESEI 01 – 15 ianuarie 2012  

Adevărul.ro 

De ce se prăbuşesc monumentele-patrimoniu în 
Capitală: autorit ăţile nu vor să fie responsabile  
Moara lui Assan, care are aproximativ 
150 de ani vechime, a rămas fără un 
perete şi o mare parte din acoperiş 
care s-au prăbuşit în acest weekend. 
Autorit ăţile îşi pasează 
responsabilitatea de la una la alta.  

(Foto: Un perete şi elemente din 
acoperiş de la Moara lui Assan s-au 
prăbuşit din cauza fazei avansate de 
degradare în care se află clădirea) 

Moara lui Assan are o vechime de 150 de 
ani şi este într-o fază avansată de 
degradare. Înăuntru primei mori cu aburi ridicată în România locuiau, de obicei, mai mulţi 
oameni ai străzii. Astfel, din cauza vechimii şi a fazei avansate de degradare, elemente din 
acoperişul clădirii au cedat, ceea ce a dus şi la prăbuşirea peretelui de aproximativ 300 de 
metri pătraţi. 

S-a prăbuşit din cauza hoţilor  

Moara lui Assan este clasificată de Ministerul Culturii şi Cultului ca monument istoric de 
clasa A şi face parte din patrimoniu industrial. Situaţia juridică a clădirii nu este certă încă, 
pentru că, deocamdată, nu se cunoaşte proprietarul.  

„În această situaţie, conform legii, obligaţia de a asigura paza monumentului istoric îi revine 
Primăriei Capitalei până când se va stabili un proprietar. Cel care va deţine dreptul de 
proprietate asupra Morii lui Assan va trebui să plătească instituţiei resursele financiare alocate 
pentru fabrică“, a explicat Nicuşor Dan, preşedintele Asociaţiei „Salvaţi Bucureştiul“.  

„Moara lui Assan se află într-un litigiu de proprietate între două societăţi. Acest litigiu a 
început după ce noi am sesizat Poliţia că proprietarul monumentului istoric din zona Obor nu 
este cunoscut şi astfel, clădirea nu este protejată“, a spus şi Adrian Crăciunescu, lector în 
cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ şi totodată, membru al Asociaţiei 
pentru Arheologie Industrială.  
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"Primăria Sectorului 2 ar putea să facă nişte sesizări, însă, în principal, proprietarii sunt 
responsabili", a declarat Gheorghe Pătraşcu, arhitectul-şef al Capitalei. 

O altă ipoteză luată în calcul de echipajele ISU este aceea că prăbuşirea s-ar fi produs în urma 
furturilor de material din clădire, care au afectat şi mai mult structura de rezistenţă. Un tânăr 
de aproximativ 27 de ani a decedat, în urmă cu un an, când încerca să fure materiale din 
incinta fabricii. Potrivit oamenilor legii, în fiecare zi dispar din Moara lui Assan sute de 
kilograme de cărămidă şi fier vechi.  

Din fericire, nimeni nu a fost rănit sau afectat de prăbuşirea clădirii, informează reprezentanţii 
ISU. „Potrivit martorilor din zonă, nu a fost nimeni surprins sub dărâmături“, mai spune 
Ovidiu Pană. La faţa locului s-au prezentat trei autospeciale de apă şi spumă, o autospecială 
de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor. Purtătorul de cuvânt al ISU mai spune că martorii 
nu au fost surprinşi de prăbuşirea monumentului istoric, ci că se aşteptau ca acesta să cadă.  

Prima moară cu aburi din România 

Clădirea a fost construită în anul 1853 de negustorii Gheorghe Assan şi Ioan Martinovici şi 
este prima moară cu aburi din România. Construcţia clădirii a fost realizată cu constructori şi 
meşteri nemţi, iar materialele au fost adus din Viena, întrucât în România nu exista o fabrică 
de cărămidă. După ce s-a despărţit de partenerul său, în 1865, Gheorghe Assan a rămas 
singurul proprietar al fabricii.  

Apoi, în 1866, acesta a murit, lăsând-o la conducere pe soţia sa Alexandrina. În 1884 preiau 
conducerea cei doi fii ai săi, Basile şi Gheorghe. Zece ani mai târziu, prin înfinţarea unei noi 
secţii de lacuri şi colori, moara măcina în jur de 7 vagoane de grâu în 24 de ore. 

Moara lui Assan a fost naţionalizată de comunişti în iunie 1948. Astfel, fabrica a fost 
clasificată de Ministerul Culturii şi Cultelor ca monument istoric de valoare naţională. Florin 
STOICAN, 3 ianuarie 2012  

Adevărul.ro 

Muzeul Aviaţiei a fost declarat monument istoric 

Cinci corpuri din cl ădirea care 
alcătuieşte Muzeul Aviaţiei au 
fost declarate monumente 
istorice de importanţă locală, la 
ordinul ministrului Culturii, 
Kelemen Hunor. Muzeul 
Aviaţiei, de pe strada Fabrica de 
Glucoză a intrat pe lista 
monumentelor locale cu cinci 
compenente ale sale. Mai exact, 
clădirea administrativă, clădirea 
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principal ă a muzeului, biblioteca şi  două hangare. 

În aprilie 2010, Ministerele Apărării şi Dezvoltării Regionale şi Administraţia Sectorului 2 au 
anunţat că intenţionează să construiască locuinţe ANL pe  terenul muzeului, fără a-i afecta 
activitatea. Două luni mai târziu, Consiliul Local al Sectorului 2 a solicitat terenul pe care se 
află clădirea, pentru construirea de locuinţe ANL, dar Direcţia de Cultură şi Patrimoniu 
Naţional (DCPN) Bucureşti a hotărât să înceapă procedura de clasare ca monument istoric.  

După o întâlnire cu mai multe ONG-uri, primarul Neculai Onţanu a decis să renunţe la 
construirea de locuinţe ANL pe terenul muzeului. Muzeul Aviaţiei din Capitală, cu o 
importanţă naţională, se află în subordinea Forţelor Aeriene şi este singura instituţie muzeală 
cu profil aeronautic din ţară, reunind colecţii unicat, ce ilustrează istoria aeronauticii.  

Patrimoniul muzeului este strcturat în mai multe colecţii :Colecţia "Aeronave", Colecţia 
"Motoare de aviaţie", Colecţia "Livrete aeronovae", Colecţia "Scaune de catapultare", 
Colecţia "Arme albe, armament individual, armament de bord", Colecţia "Turnuri, mitraliere, 
rachete şi muniţie", Colecţia "Henri Coandă", Colecţia "Aurel Vlaicu", Colecţia "Brevete de 
personal navigant şi carnete de zbor", Colecţia "Hărţi şi instrumente de navigaţie aeriană", 
Colecţia "Uniforme, costume, costume de zbor şi accesorii", Colecţia "Drapele şi drapele de 
luptă", Colecţia "Fotografii", Colecţia "Documente şi obiecte persoanle", Colecţia "Ordine şi 
medalii", Colecţia "Insigne şi plachete", Colecţia "Manuscrise şi scrisori", Colecţia "Artă", 
Colecţia "Diverse/Istorie", Biblioteca şi Colecţia "Hermann Oberth" din Mediaş. Ana – 
Maria PĂDUREŢ, 5 ianuarie 2012 

Evenimentul zilei 

Cum să-ți reabilitezi termic locuința ca să nu mai 
plătești impozit 
 
Doar cei care făcut lucrările cu autorizație de 
construcție și au certificat de performanță energetică 
pot fi scutiți de impozit, potrivit Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 18/2009.  

Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai 
imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe 
cheltuială proprie trebuie să depună, în copie, la 
autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află 
clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, 
următoarele documente:    

• autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii 
• certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care 

sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică 
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• procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care 
se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic 
în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic 

Iar, potrivit legii, autorizaţia de construire nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale 
cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, 
respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor sau a zonelor construite 
protejate. ANTOANETA ETVES, 9 ianuarie 2012 

Adevărul.ro 

Rechinii imobiliari au 
înşfăcat şi Moşia Ghica  
Proprietăţile Aşezământul Ghica, din 
Capitală, au încăput pe mâna unor falşi 
moştenitori, care ulterior le-au vândut 
dezvoltatorilor imobiliari pentru proiecte 
rezidenţiale. (Foto: Marian Iliescu - 
Palatul Ghica este doar cu circuit închis)  

Judecătorii Tribunalului Bucureşti au reuşit 
să dezlege formula magică, dar ilicită, a 
obţinerii profiturilor uriaşe din afaceri imobiliare, deţinută de soţii Adrian Ciorobea (42 de 
ani) şi Virginica Tanţi Dumitrescu (53 de ani).  Cei doi sunt bine cunoscuţi pe piaţa 
cumpărării drepturilor succesorale şi litigioase. Ciorobea şi Dumitrescu s-au folosit de falşi 
moştenitori, dar şi de 
complicitatea unor înalţi 
funcţionari din Primăria 
Capitalei, pentru a pune mâna pe 
imensul domeniu al Palatului 
Ghica, din patrimoniul naţional. 
Sunt concluziile magistraţilor 
Tribunalului Bucureşti care, la 
sfârşitul anului trecut, au dispus 
urmărirea penală a lui Adrian 
Ciorobea şi a soţiei sale. Alături 
de ei mai sunt cercetaţi falsa 
moştenitoare a moşiei Ghica, 
Simone Helene Raletti (60 de 
ani), omul de afaceri Marin 
Gostin (50 de ani), care a înhăţat 
şi el o parte din domeniul 
palatului, precum şi complicii 
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acestora din Primăria Capitalei.  

Lăsat prin testament bucureştenilor  

Aşezământul Grigore Ghica Voievod "Moşia Colentina" a fost fondat în 1833, prin Legatul 
domnitorului Ţării Româneşti Grigore Ghica al IV-lea. Potrivit legatului, aşezământul este 
format din Palatul Ghica, biserica, lacul, parcul şi o suprafaţă însemnată de teren. Prin 
testament al domnitorului, aşezământul care-i poartă numele are două scopuri: "plăcerea 
nevinovată şi petrecerea plăcută a poporului" şi "ctitorirea şi înfrumuseţarea bisericilor", 
pentru pomenirea numelui său. Pentru buna administrare a aşezământului, prin acelaşi legat au 
fost instituiţi epitropi care, sub oblăduirea Bisericii, trebuiau să îndeplinească două condiţii: să 
fie descendenţi direcţi ai domnitorului Grigore Ghica şi să fie desemnaţi prin dispoziţie 
testamentară de ultimul epitrop recunoscut legal. Epitropii aveau doar un drept de 
administrare, păstrare şi conservare a bunurilor aşezământului, bunuri inalienabile, "pentru ca 
după încetarea noastră din viaţă să nu ajungă din neîngrijire sau din nesocotinţa urmaşilor 
noştri, prin ruinarea lor puţin câte puţin, a se pustii totul" (Testamentul lui Grigore Ghica, din 
1833).  

Pentru că voinţa lui Dimitrie Ghica nu a fost respectată întru totul de urmaşii săi, în 1896, 
regele Carol I a emis un decret regal, prin care Aşezământul Ghica devine un bun inalienabil. 
După război, comuniştii, prea puţin impresionaţi de tradiţie, au confiscat toate  proprietăţile. 
Ultimul epitrop recunoscut legal a fost principele Grigore Ghica (76 de ani).  

Inginerie imobiliar ă 

Schema prin care a fost deturnat domeniul Ghica a fost pusă la cale de mai mulţi dezvoltatori 
imobiliari. Pentru a putea intra în posesia imensului domeniu, aceştia aveau nevoie de un 
moştenitor, de la care să cumpere, pe bani foarte puţini, drepturile succesorale. L-au găsit în 
persoana lui Simone Helene Raletti.  

Pretinsa descendentă a celebrei familii domnitoare nu a fost aleasă la întâmplare. Simone 
Helene Raletti este rudă prin alianţă a soţiei unuia dintre epitropii Aşezământului Ghica, 
principesa Eufrosina Ghica, moartă în 1940, care însă nu avea niciun drept la moştenire, după 
cum susţin chiar judecătorii.  În 1998, Raletti a depus la Primăria Sectorului 2 o cerere, în 
nume propriu şi nu în numele Aşezământului Grigore Ghica, de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra moşiei Colentina.  

Restituiri pe bandă rulantă 

Îndrumată din umbră de imobiliari, Simone Helene Raletti a susţinut nu numai că are dreptul 
la domeniul Ghica, dar şi că ar fi unica moştenitoare. Ea a primit pe bandă rulantă mai multe 
terenuri în zona lacurilor Tei şi Plumbuita, însumând 22 de hectare, precum şi palatul 
domnesc. 
 
Ulterior, pentru a da o tentă de legitimitate demersurilor sale, în 1999, Simone Helene Raletti 
a înregistrat, sub numărul 1015/B, Fundaţia "Aşezământul Ghica Voievod sau Moşia 
Colentina", care însă nu are nicio legătură cu entitatea care a administrat Aşezământul Ghica 
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până la confiscarea averii din regimul comunist. Atunci când adevăratul moştenitor al familiei 
Ghica, principele Grigore Ghica, a făcut demersuri pentru retrocedarea averii, primăria i-a 
închis uşa în nas.  

Degeaba a arătat Grigore Ghica că proprietatea retrocedată ilegal este domeniu public, aşa 
cum a transmis prin testament domnitorul Grigore Ghica, "pentru plăcerea nevinovată şi 
petrecerea plăcută a poporului".  La scurtă vreme după ce a fost pusă în posesie, Simone 
Helene Raletti a înstrăinat moşia. Prin contractul de dare în plată nr.  
2705/22.12.2000, Marin Gostin s-a ales cu jumătate din teren, adică 11 hectare. Cuplul Adrian 
Ciorobea-Virginica Tanţi Dumitrescu, prin firma Ciad SRL, a luat cealaltă jumătate a 
proprietăţii, pentru care a plătit mai puţin de 3 euro pe metrul pătrat. Un adevărat chilipir, 
ţinând cont că, în acea perioadă, un metru pătrat de teren în zona Tei se tranzacţiona cu 150-
200 de dolari metrul pătrat. 

Imobiliarii, în spatele falsei moştenitoare 

Magistraţii au stabilit că ingineria financiară a fost pusă la cale de rechinii imobiliari. "Toate 
aceste persoane au avut cunoştinţă de activitatea frauduloasă a intimatei Raletti Simone 
Helene în obţinerea titlurilor de proprietate asupra terenurilor care aparţineau Aşezământului 
Ghica Voievod şi care erau inalienabile, ajutând-o să facă ilegalităţi pentru obţinerea de 
foloase materiale", se arată în motivarea deciziei Tribunalului Bucureşti. 

Magistraţii au mai reţinut, în hotărârea dată, că Arhiepiscopia Bucureştilor a emis o adresă 
către Simone Helene Raletti, în care se arată că, în mod definitiv şi irevocabil, Raletti nu a 
făcut dovada descendenţei directe din neamul Ghica şi nu a putut demonstra calitatea de 
moştenitor. De aceea, i s-a anulat calitatea de epitrop legatar, cu precizarea că Raletti nu mai 
are dreptul să folosească această calitate. 

Simone Helene Raletti susţine că atunci când au emis acest document, reprezentanţii Bisericii 
au fost influenţaţi de procurori. "O procuroare s-a dus la Snagoveanu şi a făcut presiuni, iar el 
a zis că nu se pune cu Parchetul", a declarat Simone Raletti. Aceasta a povestit şi despre 
relaţia de afaceri cu rechinii imobiliari, care au strâns-o cu uşa pentru a le vinde extrem de 
ieftin. "Ei au venit la mine şi le-am vândut pentru că eram disperată. Marin Gostin mi-a zis 
aşa: aveţi un dosar la primărie, mă ocup eu de el şi îmi daţi 50%. Am fost de acord. Cu 
Ciorobea am făcut un drept de vânzare litigios, pentru că nu mai aveam bani nici să plătesc 
impozitul la teren. Mi-a dat nimica toată pe teren şi a plătit şi restanţele la impozite. Mi-a 
plătit chiar mai puţin decât a fost trecut în contract, pentru că acolo am trecut tariful din grilele 
notariale", a mai spus pretinsa moştenitoare. Adrian Ciorobea şi Virginica Tanţi Dumitrescu 
nu au putut fi contactaţi pentru a-şi exprima punctul de vedere.  

Scoasă nevinovată de procurori 

"Mi-au dat nimica toată pe teren şi au plătit şi restanţele la impozite.'' 
Simone Helene Raletti, falsa moştenitoare a Palatului Ghica 

22 de hectare a primit Simone Helene Raletti din moşia Colentina, aparţinând familiei Ghica. 
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Până şi procurorul Doru Ţuluş din cadrul DNA, cel care, într-un prim dosar penal, a scos-o 
basma curată pe Simone Helene Raletti, recunoaşte că aceasta este o impostoare.  
 
"Faptul că în mod neîntemeiat, cel puţin printr-o gravă neglijenţă, autorităţile administrative i-
au reconstituit dreptul de proprietate, deşi la o analiză temeinică a documentaţiei prezentate ar 
fi trebuit să-i respingă aceste cereri, nu poate fi imputabil făptuitoarei, în sensul reţinerii în 
sarcina acesteia a infracţiunii de înşelăciune", se arată în rezoluţia de neîncepere a urmăririi 
penale, din martie 2011. 

Procurorul aruncă vina însă numai pe funcţionarii publici: "era atribuţia comisiilor de aplicare 
a Legii 18/1991 şi a Legii 1/2000 să analizeze şi să solicite orice documente considerate 
relevante pentru soluţionarea cererilor (...)". Nici aceştia n-au păţit nimic, pentru că procurorul 
a constatat că "a intervenit împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale".  
 
Simone Helene Raletti susţine sus şi tare că este moştenitoarea legitimă a Aşezământului 
Ghica şi are o interpretare proprie a testamentului lăsat de domnitorul Grigore Ghica. "Eu sunt 
nepoata principesei Eufrosina Ghica, ultima descendentă a familiei. Domnitorul Ghica a dorit 
să se păstreze doar palatul, restul se poate vinde. Totul s-a înstrăinat pentru întreţinerea 
palatului. Eu asta am făcut, am renovat palatul. Nu sunt o impostoare!", a spus femeia.   
 
Despre hotărârea Tribunalului Bucureşti care o trimite în faţa procurorilor, Simone Helene 
Raletti a fost categorică: "Nu-mi spuneţi de hotărârea unei judecătoare plătite. E clar că a fost 
plătită! Dosarul s-a întors la Parchet pentru că împotriva mea este mafia!".  

Proiect rezidenţial de lux 

Controversaţii oameni de afaceri Virginica Tanţi Dumitrescu (foto) şi soţul său, Adrian 
Ciorobea, nu au stat degeaba după ce au pus mâna pe Moşia Ghica. Firma Ciad, administrată 
de Ciorobea şi Dumitrescu, dezvoltă deja un proiect imobiliar de lux pe malul Lacului Tei, pe 
terenul luat de la Simone Helene Raletti. "Ansamblul rezidenţial Tei Lake", demarat în 
februarie 2005, prevede construcţia unor vile cu loturi individuale, cuplate câte două, 
amplasate în zona de contact cu lacul, la o distanţă de 30 de metri de apă. 

Mai sunt prevăzute câteva miniblocuri, cu apartamente în sistem duplex. Potrivit proiectului 
imobiliar, loturile au o suprafaţă de circa 600 de metri pătraţi, urmând să adăpostească, pe 
lângă vile, o serie de dotări suplimentare, precum pergole, piscine, foişoare etc.  

Aceasta nu este singura lovitură imobiliară a cuplului Ciorobea-Dumitrescu. Cei doi încearcă, 
de ani de zile, să pună mâna pe Casa Oamenilor de Ştiinţă, monument arhitectural în stil 
neoclasic francez, aflat în administrarea Academiei Române. Urmaşii fraţilor Assan, cei care 
au construit vila la începutul secolului trecut, au vândut drepturile succesorale firmei Ciad 
SRL. Cei doi revendică şi terenul de peste 5.000 de metri pătraţi, în valoare de aproximativ 15 
milioane de euro, pe care se află  Casa Oamenilor de Ştiinţă.  
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Domnitorul Grigore Ghica  

Grigore al IV-lea Ghica a fost domnitor al Ţării Româneşti, după epoca fanariotă (1822 - 
1828). În timpul domniei, a luptat cu ambiţia boierilor care voiau să conducă singuri ţara. A 
rămas în istorie ca întemeietor al Filarmonicii. Grigore al IV-lea Ghica şi-a lăsat domeniul şi 
palatul situat pe malul lacului Plumbuita moştenire bucureştenilor. 

Palatul Ghica, transformat în cârciumă de lux 

Sălile Palatului Ghica găzduiesc doar nunţi şi alte evenimente organizate de Agenţia Bon 
Mariage 

De la retrocedare, Palatul Ghica nu a mai fost accesibil simplilor vizitatori. Deşi domnitorul 
Ghica a lăsat prin testament palatul bucureştenilor , mărunţii săi epigoni au deturnat scopul 
pentru care a fost întemeiat aşezământul. Palatul are acum circuit închis, o plăcuţă pusă la 
intrare avertizând asupra acestui lucru: „Accesul pe Domeniul Palatului Ghica se face 
exclusiv pe baza cardului de membru. Intrarea pe proprietatea privată fără acordul 
proprietarului este infracţiune!". În 2009, Simone Helene Raletti a închiriat palatul, pentru 
cinci ani, agenţiei organizatoare de nunţi Bon Mariage. Alin Caraman, proprietarul Bon 
Mariage, susţine că societatea a investit până acum aproximativ un milion de euro în 
renovarea acestui palat, ale cărui locaţii le foloseşte pentru diferite evenimente. 

Aceeaşi firmă a deschis acolo şi un restaurant de lux. Simone Helene Raletti regretă însă 
asocierea cu Caraman. "Nenorocirea mea este că am făcut un contract de închiriere cu Alin 
Caraman, de la Bon Mariage, care distruge acest palat. A distrus grădina englezească. Din 
chiria de 15.000 de euro, jumătate plătesc taxe la stat. Tot eu fac şi reparaţiile, Bon Mariage 
nu a investit nimic", a spus Raletti.  

Bon mariage, acuzată că distruge palatul 

Cele două părţi sunt acum în litigiu. "În martie 2011 am vrut să anulez contractul. De atunci, 
nu a mai plătit chirie şi nu-mi mai dă voie să intru în palat, cu toate că biroul Aşezământului 
este acolo. S-a racordat la partea electrică la fel ca ţiganii, a pus un fir la tabloul electric şi a 
tras cabluri pentru corturi. I-au dat şi pompierii amendă, dar degeaba. Înainte am închiriat unui 
neamţ, care a plecat şi m-a lăsat cu datorii la gaze şi curent. La asta mă aştept şi de la golanul 
de Caraman care nu face decât să distrugă", a mai declarat Simone Raletti. Autorul acestui 
articol nu are nicio legătură, directă sau indirectă, cu protagoniştii menţionaţi. Sorin 
GHICA. 9 ianuarie 2012 

Business24.ro 

Vrei casa langa Bucuresti? Vezi ce iti ofera piata 
Daca in urma cu patru ani, visul de a-ti ridica o casa in apropierea Capitalei parea 
imposibil, acum lucrurile nu mai stau deloc asa. Criza a taiat din preturile terenurilor, 
astfel incat, in prezent iti poti achizitiona un lot de casa la costuri pornind de la 10 
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euro/mp. 
 
Pe site-urile imobiliare, pretul terenurilor porneste de la 10-15 euro/metru patrat in zone 
precum Chitila, Afumati sau Cornetu, insa pot ajunge si la 900 de euro/mp in zone precum 
Soseaua Nordului sau Pipera. Zona de nord ramane cea mai scumpa atat datorita padurii din 
apropiere cat si a dezvoltarii infrastructurii. De exemplu, pe site-ul anuntul.ro, poti gasi cu cu 
32.000 de euro parcele de teren de 700 de mp in Otopeni, intr-o zona numai de vile. De 
asemenea, poti opta pentru un lot de teren de 670 de mp tot in zona Otopeni la 25.000 de euro. 
Aici preturile terenurilor pornesc de la 49 euro/mp.  

Tot pentru constructia de vile intr-o 
zona de lux poti alege si cartierul 
Pipera, unde metrul patrat de teren 
porneste de la 135 euro si poate 
ajunge pana la 650 de euro. De 
exemplu, daca ai la dispozitie 
100.000 de euro pentru achizitia un 
teren de 408 mp in Pipera. Zona 
dispune de canalizare, gaze si curent 
electric. Din punct de vedere 
comercial zona este deservita de 3 
supermarket-uri Mega Image si de 
centrul comercial Jollie Ville, in 

cadrul acestuia fiind prezent si centrul de fitness si sanatate World Class. 

Exista insa si zonele ieftine pentru care poti opta, precum Chitila sau Afumati. In Afumati, 
poti opta pentru teren de 240 de mp, intr-un cratier de vile, la pretul de 35 de euro/mp. Daca 
iti doresti o casa langa lac, ai posibilitatea de a cumpara mai intai terenul de 1000 mp in 
Afumati pentru care trebuie sa scoti din buzunar 50 de euro/mp. In perioada primele 11 luni 
din 2011, comparativ cu aceeasi perioada din 2010, volumul lucrarilor de constructii, serie 
bruta, a crescut cu 2,8%. Astfel, pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a 
crescut la cladirile nerezidentiale cu 8,9%, si cu 8,7% la cladirile rezidentiale, potrivit datelor 
publicate de INS.  

In luna noiembrie 2011, volumul lucrarilor de constructii a inregistrat i crestere de 3% fata de 
luna anterioara, iar comparativ cu aceeasi luna a lui 2010, avansul inregistrat a fostd e 14%. 
"Anul 2012 va fi destul de asemanator cu 2011, asta insemnand variatii foarte mici de preturi, 
de cateva procente, si cel mai probabil in jos. De asemenea, nu trebuie sa uitam faptul ca noile 
reglementari ale Bancii Nationale privind creditarea vor conduce la o scadere a cererii 
solvabile si atunci este foarte probabil ca vom mai asista la usoare scaderi de preturi.  
Nu trebuie sa uitam ca de la inceputul crizei din piata imobiliara din 2008, preturile au ajuns 
aproximativ la jumatate, in medie, asa incat e un moment bun de cumparare", a declarat 
pentru Business 24 analistul in imobiliare doctor Ion Radu Zilisteanu. 
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Cat platesti pentru o casa deja construita 

Odata cu introducerea programului Prima Casa, a cotei de TVA de 5%, si aparitia 
proprietatilor care se incadreaza in acesti parametri, piata se misca, considera Mona Ardelean, 
PR Director al dezvoltatorului imobiliar South Pacific. "Noi am vandut apartamente cu 2 si 3 
camere. Problema este ca stocul de locuinte construite inainte de criza este reprezentat de 
locuinte foarte spatioase si chiar si reducerea pretului pe mp le face inca inaccesibile marii 
majoritati", a declarat aceasta pentru Business24. 

Pretul imobilelor de lux au inregistrat scaderi de sute de mii de euro in 2011, in topul celor 
mai mari reduceri fiind o vila din Constanta, al carei pret a scazut cu 1,2 milioane de euro, 
potrivit Imobiliare.ro. Vila a fost construita in 2007, dispune de 14 camere, 12 bai, 4 balcoane, 
si 2 bucatarii, complet utilata, cu vedere la Marea Negra. Pe locul doi in topul ieftinirilor se 
afla o vila din Bucuresti din zona Dorobanti, al carei pret a scazut de la 1,2 milioane de euro la 
750.000 de euro. Pozitia a treia este ocupata de un apartament de lux din zona nordica a 
Bucurestiului, care a scazut de la 600.000 de euro la 300.000 de euro.  

Cea mai mare scadere de pret inregistrata la Cluj a fost de 200.000 de euro, fiind vorba de un 
imobil cu 10 camere, al carui pret a scazut de la 850.000 la 650.000 de euro. Cea mai ieftina 
casa pe care o poti achizitiona in aceasta perioada in zona Pipera are 3 camere, 2 bai si o 
bucatarie pe o suprafata utila de 90 mp. Locuinta este construyita in regim parter+ mansarda si 
face parte din ansamblul rezidential Azur.  

Pretul acestei case este de 115.000 de euro si o poti gasi pe site-ul imobiliare.ro. Tot aici, 
gasesti vile la preturi mai "piperate", care ajung pana la 800.000 de euro. De exemplu, tot in 
zona Pipera poti opta pentru o casa de zece camere la pretul de 750.000 de euro.  Vila este 
dispusa astfel: D+P+2, la demisol aflandu-se camera tehnica si 3 camere ce pot fi intrebuintate 
in functiile de nevoile fiecaruia; la parter livingul, bucataria si un birou la etajul 1 
dormitoarele cu 3 bai iar la etajul doi alte dormitoare cu bai proprii. Pe fiecare nivel exista 
cate un balcon. 

In zone precum Chitila sau Afumati, preturile unei case pornesc de la 40.000 de euro si pot 
ajunge pana la 150.000 de euro. De exemplu, cea mai ieftina casa din Chitila dispune de 
living, dormitor, baie si bucatarie la parter si 3 dormitoare plus o baie suplimentara la etaj. 
Pretul unei astfel de vile este de 42.000 de euro. Pentru 100.000 de euro sunt multe optiuni 
pentru cei care doresc sa cumpere o locuinta. "In oras poti cumpara apartamente cu 2 si 3 
camere in blocuri vechi si garsoniere si apartamente cu 2 camere in unele dintre cele noi. De 
asemenea, la o distanta de ~ 7 kilometri de oras, in zone ca Tunari, Berceni, Ghencea poti 
cumpara case cu 3 sau 4 camere, cu gradini, parcare, complet finisate si utilate", a declarat 
Mona Ardeleanu. 

Potrivit acesteia, dupa patru ani de criza, in piata imobiliara actuala este dificil si riscant sa iti 
construiesti o casa in regie proprie, daca iei in calcul cost, timp de executie, durerea de cap 
atasata construirii de unul singur, mai ales ca estimarile initiale nu sunt cele reale.  
Reprezentantul South Pacific crede ca o proprietate finalizata este mult mai ieftina decat o 
constructie in regie proprie. 
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"Noi avem apartamente cu 2 camere in ansamblul Avalon Residence, aflat in Tunari, 
apartamente care costa 42.500 eur plus TVA de 5%. Apartamentele au loc de parcare, cele de 
la parte gradina, au bucataria utilata si baia echipata cu obiecte sanitare", spune aceasta. 
 
In ceea ce priveste casele, South Pacific are in oferta locuinte care pleaca de la 100.000 euro 
cu TVA inclus, 4 camere, parcare si gradina. Camerele dispun de parchet si mocheta si sunt 
complet echipate. De exemplu, bucataria dispune de toate electrocasnicele: masina de spalat 
vase, cuptor, aragaz, hota, frigider si congelator. 

"Avem in plan in acest an sa construim case cu 5 camere, ~140 mp, locuri de parcare si o mica 
gradina, care vor avea pret de plecare 80.000 euro plus TVA si vom continua sa construim 
apartamente accesibile, de la 42.500 euro plus 5% TVA in nordul Bucurestiului", a mai 
precizat Mona Ardeleanu. Oana DUMITROIU, 11 ianuarie 2012 

Tion.ro 

Vestigii preistorice spectaculoase descoperite de 
arheologi in centrul Timisoarei 
Ziduri din fortifica ţia care 
străjuia poarta Viena şi mai 
multe complexe arheologice 
vechi de 6000 de ani, aparţinând 
culturii Tiszapolgár, au fost 
descoperite de arheologi în 
curtea Facultăţii de Arte Plastice 
din Timi şoara. Vestigiile aduc 
dovezi esenţiale că acest spaţiu 
era locuit încă din preistorie.   

Cercetările arheologice preventive 
efectuate de Muzeul Banatului 
Timişoara au început în luna 
decembrie 2011, în edificiul de pe 
strada Oituz, zonă situată în centrul istoric al oraşului, în partea de nord a fortificaţiilor de tip 
Vauban, şi sunt coordonate de arheologul Alexandru Flutur. 

“Lucrările de reabilitate a unei clădiri (acolo unde se va construi noua Facultate de Muzică, 
n.r.) au dus la dezvelirea unor ziduri ale ravelinului (fortificaţie triangulară, pe care se punea 
armamentul menit să apere cetatea de atacuri din exterior) din partea dreaptă a porţii Vienei. 
Aceste cercetări au descoperit zidul acestuia pe o portiune de cca 10 m. Ceea ce este foarte 
important, sub acest zid au fost găsite cateva complexe arheologice care datează din mileniul 
al IV lea Î.Chr. şi aparţin culturii Tiszapolgár. Cercetările sunt în derulare, dar, încă din 
această etapă, se poate spune că acestea aduc informaţii esenţiale pentru localizarea exactă în 
teren a fortificaţiilor bastionare ale oraşului şi, mai ales, a unei locuiri preistorice care, până în 
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acest moment, era presupusă de cele câteva fragmente ceramice aflate în colecţiile Muzeului 
Banatului”, au subliniat, pentru www.tion.ro, arheologii implicaţi în cercetare. 11 ianuarie 
2012 

Adevărul.ro 

Dilemă în Piaţa Victoriei: metamorfoza sau afacere 

Ampla reamenajare din zona Victoriei este o iniţiativă a Primăriei considerată de 
arhitecţi o aberaţie sau un interes financiar. Pasajul subteran care face legătura între 
muzee, construirea unei statui impunătoare şi reorganizarea circulaţiei rutiere sunt 
numai câteva dintre planurile Primăriei Capitalei, care par a fi absurde din punctul de 
vedere al arhitecţilor.  

Gheorghe Pătraşcu, arhitectul-şef al Capitalei, a declarat că, în maximum cinci ani, vor începe 
lucrările de remodelare a Pieţei Victoriei, care va fi schimbată radical printr-un plan de 
anvergură propus de directorul Muzeului Ţăranului Român încă din 2005. 

Tunel, parcare şi luminatoare  

Arhitectul-şef din Bucureşti şi directorii 
muzeelor Antipa, Ţăranul Român şi 
Geologie s-au inspirat de la modelul 
aplicat la Paris, în faţa celebrului muzeu 
Luvru. Astfel, cele trei muzee din 
Bucureşti vor constitui un pol cultural, 
fiind conectate printr-un culoar subteran, 
a explicat Teodor Frolu, vicepreşedintele 
Asociaţiei „Spaţiu Urban Bucureşti”.  

Tunelul va fi construit la o adâncime de 
aproximativ şase metri, fără a depăşi 
nivelul şoselei, va avea o lungime de 70 
de metri, iar pe lateralele Bulevardelor 
Kiseleff şi Aviatorilor vor fi amplasate 
luminatoare de sticlă. Totodată, se va construi o imensă parcare subterană, care să susţină 
traficul de vizitatori. Motivaţia oficialităţilot bucureştene a fost că lipsa locurilor de parcare 
afectează foarte mult accesibilitatea turiştilor, atât autohtoni, cât şi străini.  

Aspectul final al proiectului va fi stabilit în urma unui concurs ce se va organiza, cel mai 
probabil, în a doua jumătate a anului în curs, la care vot participa arhitecţi internaţionali. 
Odată aprobat, finanţarea proiectului se va face atât cu fonduri structurale, cât şi de la 
Primăria Capitalei.  
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Statuie de 14 metri 

Mai mult decât atât, Primăria Capitalei intenţionează să amplaseze în Piaţa Victoriei o statuie 
a Regelui Ferdinand, realizată de sculptorul Florin Codre. Sculptura care îl înfăţişează pe rege 
călărind va fi o replică a monumentului realizat de Ivan Mestrovici, în 1937. Statuia ecvestră 
va avea înălţimea de 14 metri şi va fi poziţionată în locul fostului monument al lui Stalin sau 
în mijlocul pieţei, potrivit arhitectului Dan Pătraşcu.  

De asemenea, în planul de anvergură este prevăzută şi reorganizarea circulaţiei rutiere din 
zona Victoriei. Teodor Frolu consideră că „Bucureştiul duce lipsă de locuri cu identitate”, de 
aceea reamenajarea zonei Victoriei este un proiect binevenit, însă nu este de acord cu 
amplasarea statuii ecvestre în zonă. „Se amestecă lucrurile, un astfel de monument nu s-ar 
încadra în aspectul pieţei”, a spus arhitectul. „Dacă ţin aşa mult la statuia asta şi dacă e mare, 
opulentă şi scumpă, cel mai potrivit loc pentru ea ar fi în faţa Guvernului”, a spus ironic 
Teodor Frolu.  

Proiect propus de „şmecheri” cu interese materiale 

De cealaltă parte a baricadei se află arhitecţii, care sunt sceptici în legătură cu această 
schimbare radicală a Pieţei Victoriei. Aceştia consideră că Primăria Capitalei a procedat ,,de-
andoaselea” şi că, cel mai probabil, în spatele planului ar fi nişte interese financiare ale unor 
oameni influenţi. Arhitectul Dan Marin a explicat pentru „Adevărul” de ce este cusută cu aţă 
albă povestea reamenajării urbanistice. „În cazul unui asemenea proiect, Primăria trebuie să 
prezinte problema dintr-o anumită zonă, iar în cadrul concursului, fiecare architect propune 
câte o rezolvare, un plan complex.  

Arhitectul câştigător, împreună cu administraţia locală, va implementa proiectul, astfel încât 
raportul calitate-preţ să fi cel mai bun. Aceasta este situaţia ideală. Pentru că planul a fost deja 
realizat, s-a acţionat exact pe dos şi, cu siguranţă a fost propus de nişte şmecheri cu interese 
materiale”, a lămurit Dan Marin.  

Investiţie costisitoare 

Cu privire la statuia ecvestră a Regelui Ferdinand, arhitecţii sunt de părere că este o investiţie 
inutilă şi mult prea costisitoare, în condiţiile în care Bucureştiul are nevoie de alte 
îmbunătăţiri. Preţul unui astfel de monument se ridică până la câteva milioane de euro, iar 
amplasarea lui în Piaţa Victoriei ar dezavantaja peisagistica urbanistică a zonei.  

Arhitecţii spun că se va repeta povestea statui Regelui Carol I, din Piaţa Revoluţiei, sculptată 
tot de Florin Codre, care a fost amplasată „cu forţa” în faţa Muzeului Naţional de Artă a 
României, fără să aibă aprobare din partea Comisiei pentru Monumente de For Public, din 
cadrul Ministerului Culturii. Mai mult decât atât, statuia ar fi fost achiziţionată de către Sorin 
Oprescu cu 3,5 milioane de euro. Diana TOEA, 12 ianuarie 2012  
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VassLawyers.eu 

Noi reguli privind reabilitarea fatadelor cladirilo r 
In M.Of. nr. 712 din data de 10 octombrie 2011, a fost publicata Hotararea de  Guvern nr. 
945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind 
masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. 

Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2011, refacerea fatadelor distruse ale cladirilor a 
devenit o obligatie a tuturor detinatorilor acestora. Au fost reglementate astfel etapele, 
termenele si modul de finantare a lucrarilor de reabilitare, precum si obligatiile si raspunderile 
autoritatilor administratiei publice locale si ale detinatorilor cladirilor pentru 
neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor ce le revin. 

Norma metodologica de aplicare a Legii detaliaza etapele reabilitarii fatadelor cladirilor de la 
faza de proiect si pana la receptia finala, precum si modul prin care detinatorii de cladiri cu 
fatadele degradate pot accesa credite cu dobanzi subventionate si garantate 100 % de stat, pe o 
durata de cinci ani. 

Norma metodologica reglementeaza aspecte privitoare la: 

• eligibilitatea beneficiarului de credit, a finantatorului si a constructorului; 
• etapele reabilitarii fatadelor de la faza de proiectare si pana la receptia finala; 
• finantarea lucrarilor de interventie (contractarea si garantarea creditului bancar, 

subventionarea dobanzii aferente, acordarea si monitorizarea garantiei, executarea 
garantiei si recuperarea sumelor platite). 

Eligibilitatea beneficiarului de credit 

In ceea ce priveste eligibilitatea beneficiarului de credit, diferentierea se face dupa cum acesta 
este o asociatie de proprietari sau un proprietar-persoana fizica. Astfel: 

• asociatia de proprietari este eligibila daca nu inregistreaza mai mult de doua rate 
scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati in ultimele 3 luni calendaristice 
anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator; decizia de reabilitare se ia de catre 
asociatia de proprietari, prin votul a minim 90% din membrii acesteia, iar hotararea de 
contractare a unui imprumut bancar se ia cu votul a minimum 90% din membrii 
asociatiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine 
din lucrarile de interventie; 

• proprietarul – persoana fizica este eligibil daca nu inregistreaza mai mult de doua 
rate scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati – iluminat, gaze naturale si apa-
canal – in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre 
finantator. 
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La solicitarea unui credit cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, beneficiarul 
de credit trebuie sa indeplineasca cumulativ atat conditiile prevazute de norma metodologica, 
cat si conditiile din normele de creditare ale finantatorului. 

Eligibilitatea finantatorului 

Pentru acordarea creditelor bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata in 
vederea realizarii lucrarilor de interventie, finantatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 

• sa acorde finantarile in lei la urmatoarea structura de cost, respectiv indicatorul ROBOR 
la 3 luni, la care se adauga marja fixa de maximum 1,9% pe an si comisionul de 
gestiune datorat FNGCIMM; 

• sa includa obligatoriu prevederi exprese in contractele de credit privind costurile cu 
dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele; 

• sa nu perceapa comision de neutilizare si rambursare anticipata; 
• sa accepte durata maxima a creditului de 5 ani; 
• sa accepte rambursarea creditului garantat in rate egale, lunare, consecutive; 
• sa nu prevada in contractul de credit clauze care sa permita modificarea unilaterala de 

catre finantator a acestuia; 
• sa calculeze dobanda corespunzatoare anului calendaristic. 

Eligibilitatea constructorului 

Pentru executarea lucrarilor de refacere a fatadelor cladirilor de locuit cu finantare de credite 
bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, constructorul trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii care sa ateste ca: 

• este inregistrat la registrul comertului ca operator economic cu activitate in constructii 
si/sau instalatii pentru constructii; 

• nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si local, conform certificatelor de atestare 
fiscala din care reiese plata la zi a obligatiilor fiscale, valabile la data semnarii 
contractului pentru executarea lucrarilor de interventie; 

• are capacitatea financiara de a angaja si executa lucrari, in conditiile in care plata pentru 
facturile depuse la finantator in luna curenta si aferente situatiilor de lucrari executate in 
luna precedenta se efectueaza in prima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii depunerii 
documentelor de plata; 

• are angajati calificati pentru lucrarile ce urmeaza a fi contractate, inclusiv responsabil 
tehnic cu executia lucrarilor atestat in conditiile legii; 

• are experienta in domeniu, confirmata prin scrisoare de recomandare de la cel putin un 
beneficiar persoana juridica, pentru care a executat lucrari similare ca natura si valoare, 
insotita de copia procesului-verbal de receptie a lucrarilor, din care rezulta executarea 
lucrarilor fara obiectii. 



 
            ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 16 

Etapele reabilitarii structural-ambientale 

Reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor de locuit cu finantare prin credite 
bancare si dobanda subventionata cuprinde urmatoarele etape: 

• proiectarea lucrarilor de interventie in conditiile art. 11 din Lege; 
• executarea lucrarilor de interventie; 
• receptia la terminarea lucrarilor de interventie; 
• receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor, de 5 

ani de la receptia mentionata mai sus. 

Proiectarea lucrarilor de interventie 

In ceea ce priveste elaborarea documentatiei de proiectare a lucrarilor de interventie, aceasta 
cuprinde nota tehnica de constatare, documentatia tehnica, daca este cazul, proiectul tehnic si 
detaliile de executie, devizul general si devizele pe obiect. Nota tehnica se va elabora de 
experti tehnici atestati, in scopul stabilirii starii tehnice a cladirii din punct de vedere al 
asigurarii cerintelor esentiale de calitate a constructiilor. 

In ceea ce priveste proiectul tehnic si detaliile de executie, acestea se vor elabora de catre 
colective tehnice de specialitate, coordonate de un arhitect cu drept de semnatura si vor fi 
verificate de catre verificatori de proiecte atestati. 

Executarea lucrarilor de interventie 

Pentru executarea lucrarilor de interventie, beneficiarul de credite: 

• solicita minimum 3 (trei) oferte de la constructorii care indeplinesc conditiile de 
eligibilitate; 

• analizeaza ofertele din punctul de vedere al elementelor pret si durata de executie; 
• selecteaza constructorul cu oferta cea mai avantajoasa tehnico-economica; 
• incheie contractul de executie; 
• prezinta finantatorului scrisoarea de garantie bancara de buna executie a lucrarilor 

constituita de constructor, reprezentand 10% din valoarea contractului de executie, 
valabila pe perioada de garantie. 

In cazul beneficiarului de credit asociatie de proprietari/proprietar de locuinta unifamiliala – 
persoana fizica, aflat in imposibilitate de a asigura sumele ce ii revin, administratia publica 
locala poate asigura plata acestor sume din fonduri proprii. De asemenea, administratia locala 
va asigura finantarea lucrarilor de interventie la cladirile amplasate in zone construite 
protejate sau in centrele istorice ale localitatilor, precum si in statiunile/localitatile/zonele 
turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice. 

In acest sens, administratia publica locala organizeaza, in conditiile legii, procedura de 
achizitie publica de executare a lucrarilor de interventie, cu participarea reprezentantului 
asociatiei de proprietari sau a proprietarului de locuinta unifamiliala, dupa caz, in comisia de 
adjudecare a ofertelor, urmand ca beneficiarul de credit sa incheie direct contractul cu 
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constructorul declarat eligibil in urma adjudecarii ofertei. Perioada de executare a lucrarilor va 
fi de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuarii primei trageri din creditul garantat, 
termen in care constructorul are obligatia de a finaliza lucrarile contractate. 

In acelasi timp, contractul de executie cuprinde si clauza suspensiva privind intrarea in 
vigoare a acestuia in maximum 45 de zile calendaristice de la data semnarii de catre beneficiar 
si constructor, in conditiile in care banca finantatoare aproba creditul solicitat pentru 
finantarea executarii lucrarilor. 

Important de precizat este faptul ca, in situatia in care odata cu lucrarile de interventie pentru 
reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii s-au executat si lucrari de reabilitare 
termica a acesteia, beneficiarul este obligat sa prezinte comisiei de receptie la terminarea 
lucrarilor si certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate termic, elaborat, la 
cererea beneficiarului, de catre un auditor energetic pentru cladiri atestat, finantat din sursele 
proprii ale beneficiarului. 

Finantarea executarii lucrarilor de reabilitare 

Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de refacere se asigura, pe cheltuiala proprie, de 
catre detinatorii cladirilor. Guvernul faciliteaza insa acordarea de credite bancare de la 
institutii de credit. 

Potrivit art. 11 din Norma, finantarea executarii lucrarilor de interventie la reabilitarea 
fatadelor se realizeaza astfel: 

• minim 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie se asigura din sursele 
proprii ale beneficiarilor, constituind contributia proprie a acestora; 

• 90% din valoarea de executie se asigura din credite bancare, cu garantie 
guvernamentala si cu dobanda subventionata din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 

Cu toate acestea, beneficiarul de credit va finanta din surse proprii nota tehnica de constatare, 
proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si, daca este cazul, documentatia de avizare a 
lucrarilor de interventie. Dobanda aferenta creditelor bancare cu garantie guvernamentala se 
suporta de la bugetul de stat, iar dreptul la plata acesteia se constituie la data semnarii 
contractului de garantare, incheiat intre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici si Mijlocii, finantator si beneficiarul de credit. 

Garantia emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 
Mijlocii, in numele si in contul statului, este irevocabila, neconditionata si expresa, conform 
reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei. 

In acelasi sens, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3029 din 28.12.2011 - privind 
stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, in numele si in 
contul statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii arhitectural-
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ambientale a cladirilor, pentru semestrul I al anului 2012 a fost aprobat comisionul de 
gestiune a garantiilor acordate la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finantarii 
garantate. 13 ianuarie 2012 

Ziare.com 

Metroul secret al lui Ceausescu - mit sau realitate?  
Speculatiile potrivit carora Ceausescu avea, sub Bucuresti, o retea de transport 
subterana, tinuta secreta, au facut multa valva. Ipoteza nu a fost confirmata si a fost 
etichetata drept un mit urban. Recent insa, niste muncitori au descoperit o gura de 
metrou secreta, construita pe vremea dictatorului. 

Arhitectul Camil Roguski, cel care a facut practic parte din familia Ceausestilor, a vorbit 
pentru Ziare.com despre tunelurile subterane prin care circula Ceausescu. „Metroul 
prezidential, sustine Roguski, a fost construit in secret de armata pe vremea lui Ceausescu, a 
fost tinut in secret si a fost folosit tot in secret. 

"El nu circula ca toti oamenii, pe strada, mergea prin tunel, pe sub pamant. Avea traseu 
subteran de la Comitetul Central de atunci, (in care acum functioneaza Ministerul de Interne - 
n.red.) si pana la Sala Palatului", a mai spus arhitectul. Acesta a subliniat insa ca reteaua 
subterana nu se oprea doar la metrou, ci se putea circula si cu masina. „Pe langa Cotroceni, 
sustine arhitectul, in statia de sub Ecran Club, in statia de metrou Politehnica, porneste o cale 
de acces pentru masini. Va dati seama ca, la intreaga retea a metroului presedintilor, acela nu 
era singurul tronson de sosea subterana", a adaugat arhitectul. 

Misterul metroului de la Piata Romana 

Statia de metrou de la Romana a devenit preferata sinucigasilor. Peronul foarte ingust, curbele 
la intrare si pilonii lati fac ca aceasta statie sa fie unica in Bucuresti. Elena Ceausescu este cea 
vinovata de aspectul pe care il are acum statia. Sotia dictatorului a scos-o de pe harta 
proiectantilor metroului, motivand ca "trebuie rarite, sunt prea multe", isi aminteste Roguski. 
Constructorii s-au conformat si au zidit, pur si simplu, intrarea in statie.  

Un an, metroul a circulat fara oprire intre Universitate si Piata Victoriei. Ulterior, cuplul 
Ceausist si-a dat seama de necesitatea acestei statii. "Au dat ordine sa puna statia la loc", a 
explicat Roguski. Muncitorii au spart zidul pentru a face culoare de acces. Nu s-a putut sparge 
tot zidul, din cazul riscului pe care il presupunea o demolare de asemenea proportii. 

Drumurile lui Ceausescu 

Dictatorul n-a dorit doar in Bucuresti drumuri doar pentru el. "Ceausescu avea cate-o casa de 
odihna si cabane de vanatoare in fiecare judet. Cel mai mult ii pacea insa la Snagov, avea trei 
imobile", isi aminteste Roguski. Drumurile de accest spre palatele dictatorului erau blocate si 
utilizate exclusiv de Ceausescu. "Existau fonduri speciale si muncitori care interveneau de 
fiecare data cand li se cerea", a mai spus Roguski. Diana ROBU, 13 ianuarie 2012 
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HotNews 

Aproximativ 300 de persoane protesteaza in Cluj. 
Ei cer demisia lui Basescu, stoparea proiectului 
Rosia Montana si reforma in sanatate 
Aproximativ 300 de persoane, de aproape toate varstele si profesiile, s-au strans 
duminica in piata Avram Iancu din Cluj, intr-un pro test care s-a transformat intr-unul 
anti-Basescu si anti-Guvern, desi motivele fiecarui om sunt destul de diferite. 
 
Astfel, oamenii protesteaza impotriva proiectului Rosia Montana, pentru a-si exprima 
nemultumirile legate de nivelul scazut de trai sau de demisia lui Raed Arafat, precum si 
impotriva interventiei presedintelui Traian Basescu in acest caz. De asemenea, oamenii acuza 
calitatea foarte scazuta a sistemului de sanatate si afirma ca isi doresc reformarea acestuia. 
 
O parte dintre protestatari fac parte din diverse asociatii iar altii au venit in piata dupa ce au 
vazut ce se intampla la televizor. Printre protestatari se aflau revolutionari, dar si tineri care 
arborau fulare cu culorile unor echipe de fotbal, dar acestia din urma au refuzat sa discute cu 
reporterul HotNews. 
 
Corespondentul HotNews a stat de vorba cu cativa dintre protestatari: 
Marius, 31 de ani, arhitect 

• Protestez pentru moment pentru reformarea sistemului de sanatate, prostul management 
a unui proiect de lege de care avem nevoie. O data ce s-a ajuns la un conflict de opinie, 
presedintele Traian Basescu a intervenit si in loc sa se ajunga la o comunicare coerenta, 
in urma protestelor, s-a ajuns la demisia lui Raed Arafat. 

• Sistemul de sanatate este foarte prost, trebuie reformat, dar aceasta reforma nu trebuie 
impusa ci realizata prin comunicare iar lucrurile care erau functionale trebuie pastrate. 
Nu cunosc proiectul de Lege (al Sanatatii) dar am incredere intr-un profesionist cum 
este Raed Arafat, parerea lui mi se pare mai pertinenta decat a presedintelui Traian 
Basescu. 

• Am venit aici sa protestez pentru ca sunt de parere ca numai asa se pot schimba 
lucrurile. 

Luminita, 55 de ani, profesor 

• Am venit sa protestez pentru sanatatea generala a populatiei din Romania, ma 
nemultumeste lipsa de competenta din sistem si protestez si impotriva proiectului Rosia 
Montana. 

Iosif, 59 de ani, student la drept 

• Protestez pentru ca a ajuns cutitul la os. Este o revolta spontana. Dupa 20 de ani de 
neocomunism, Iliescu si Basescu ne-au intinat existenta, ne-au furat locurile de munca, 
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acum ne spun ca nu mai au bani pentru sanatate, armata, intelectuali, nu se mai poate. 
Nu am fost chemati de nimeni aici, am venit din proprie vointa. Sa-si dea demisia 
Basescu si Guvernul, sa fie alegeri anticipate. 

Ion, 27 de ani, profesor de germana 

• Am venit sa protestez pentru ca in aceasta tara nu mai exista ierarhii si daca nu sunt 
pusi oameni potriviti in frunte nu vom crede si nu vom avea liniste. Este o tara care are 
putine repere, iar unul dintre ele era Raed Arafat. Basescu a atins un punct nevralgic 
cand a intervenit lovind intr-un om care nu are nicio ezitare profesionala in cariera sa. 
Atunci nu pot decat sa reactionez, ca astfel de lucruri sa nu se mai repete. 

Ce lozinci strigau manifestantii: 

• Vrem sa traim, nu sa murim  
• Jos Basescu 
• Jos Guvernul PDL 
• Sa plece din tara marinarul si chiorul 
• Basescu nici nu stii cat de mic o sa devii 
• Suntem contra proiectului Rosia Montana 
• Basescu, nu uita, tara asta nu-i a ta 
• Salvati Rosia Montana 
• Rusine, jandarmi bucuresteni 
• Clujul nu e PDL 
• Romania, trezeste-te 
• Bucuresti, nu uita, Clujul e de partea ta 

In cursul zilei de sambata, in Cluj au protestat pasnic aproximativ 150 de persoane, in pietele 
Unirii si Avram Iancu. R. M., 15 ianuarie 2012 

Adevărul.ro 

Cum schimbă turcii fa ţa Europei: Unul dintre cele mai 
înalte turnuri de pe continent se va construi la Istambul 
Turcii vor să schimbe faţa Istanbului: construiesc un turn înalt de aproape 300 de metri, care 
se va număra printre cele mai înalte clădiri din Europa. Avansul economic impresionant şi 
creşterea consumului ajută Turcia să dezvolte proiecte impresionante, iar autorităţile vor să 
pună Istanbulul pe harta centrelor financiare mondiale.  

Biroul din Dubai al firmei scoţiene de arhitectură RMJM a anunţat că a primit aprobările 
necesare pentru demararea lucrărilor la „Metropol Istanbul“ , un proiect care se întinde pe o 
suprafaţă de 500.000 de metri pătra ţi şi care include trei turnuri, un centru comercial pe 
o suprafaţă de 30.000 de metri pătra ţi, clădiri de birouri şi de apartamente de lux, 
transmite „The Wall Street Journal“.  
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Chris Jones, partener la RMJM, a declarat că turnul va fi „emblematic şi va conferi 
personalitate oraşului“, adăugând că lucrările vor fi finalizate în 2015. „Nu există ceva similar 
în Turcia până acum. Nu am putea vorbi de un astfel de proiect în nicio altă parte a 
Europei, având în vedere situaţia economică. Asta reflectă încrederea faţă de creşterea 
economică solidă a Turciei“, a spus Jones, într-un interviu pentru publicaţia americană de 
business. Costurile totale ale proiectului, care va fi situat în partea asiatică a oraşului Istanbul, 
se ridică la 1,5 miliarde de lire turceşti (peste 800 de milioane de dolari).  

Foto: Proiectul "Metropol Istanbul" se va întinde pe o suprafaţă de 500.000 de metri pătraţi 

În Istambul locuiesc 
aproximativ 17 milioane 
de oameni, însă oraşul 
încă nu are o linie de 
orizont brăzdată de zgârie-
nori, precum alte 
metropole europene. În 
prezent, cele mai ridicate 
clădiri din Turcia sunt 
situate în partea europeană 
a Istambului, în districtul 
Levent.  
 
Arhitecţii turci şi experţii 
locali au criticat frenezia 
autorităţilor de a construi 
clădiri tot mai înalte. Un număr tot mai mare de localnici şi-au exprimat îngrijorarea faţă de 
permanenta schimbare în care se află oraşul din punct de vedere imobiliar, iar unele campanii 
recente au reuşit să oprească un proiect de dezvoltare pentru ă un turn ar fi urmat să blocheze 
vederea către Palatul Topkapi, reşedinţa mai multor sultani otomani şi către emblematica 
Moschee Albastră. Zgârie-norii moderni din partea europeană a Istanbulului au modificat deja 
faimoasa linie a orizontului, cu deschidere către Strâmtoarea Bosfor, ilustrată pe zidurile 
minaretelor şi a clădirilor din perioada otomană. 

Cetăţenii au însă un argument: Istambulul este permanent ameninţat de cutremure. În 1999, la 
un cutremur cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, 17.000 de oameni au murit, 
majoritatea din cauza construcţiilor deficitare.  Jones răspunde că turnurile au fost proiectate 
pentru a rezista cutremurilor, având o structură solidă şi aerodinamică. În faţa acuzelor că 
obstrucţionează panorama istorică, Jones spune că zona Atasehir nu este nici pe departe 
centrul istoric al fostei capitale. „Linia orizontului la Istambul este excepţională şi trebuie 
protejată, însă oraşul este suficient de mare pentru a avea atât partea istorică, pe cea 
modernă şi mult mai mult de atât“, spune arhitectul. 

Potrivit RMJM, proiectul se bucură deja de succes. Aproximativ 60% dintre apartamentele 
disponibile au fost deja rezervate pentru cumpărare, de când complexul imobiliar a fost 
prezentat (duminică, 8 ianuarie). Majoritatea clienţilor sunt turci, care vor să se mute în partea 
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asiatică a Istanbulului, care s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Atunci când va fi 
finalizat, „Metropol Istanbul“ va fi unul dintre cele mai înalte din Europa, însă nu va depăşi 
„Moscow Capital Tower“ din Rusia, care are o înălţime de 300 de metri, cel mai înalt din 
Europa. 

La sfârşitul lui 2010, premierul turc Recep Tayyin Erdogan a anunţat că va reloca toate 
institu ţiile financiare importante din Ankara, capitala statului, în Istanbul,  ca parte a 
unei strategii de promovare a noii regiuni comerciale amplasate aici. Mai mult, guvernul vrea 
să transforme Istanbulul într-un centru financiar de importan ţă internaţională. 
 
Potrivit agenţiei naţionale de ştiri din Turcia, Anandolu Ajansi, băncile mutate vor fi TC 
Ziraat Bankasi AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO şi Turkiye Kalkinma Bankasi. Acestora li 
se vor alătura autorităţile de reglementare financiară, a căror mutare la Istanbul „nu mai poate 
fi amânată", a declarat Erdogan. 

BANCA CENTRAL Ă, ADRESĂ NECUNOSCUTĂ 

Mai mult, membrii partidului aflat la guvernare în Turcia (Justiţie şi Dezvoltare) au propus ca 
şi banca centrală a statului să fie relocată. Însă partidele din opoziţie contestă propunerea, 
spunând că această decizie va fi primul pas în procesul de a înlătura funcţia de capitală a 
oraşului Ankara.  

În primul trimestru al anului trecut, economia turcă a înregistrat o creştere de 11%, depăşind 
chiar puternicul stat chinez. Însă avansul de 10,2% înregistrat în prima jumătate a anului, nu-i 
bucură prea tare pe oficialii de la Ankara. Aceştia, ca şi cei de la Beijing, şi-au propus ca în 
2011 să frâneze creşterea economică, de teama unei supraîncălziri. Astfel, oficialii turci 
sperau să reducă avansul din acest an la 4,5%, însă rata reală de creştere se va situa, mai 
degrabă, la cel puţin 10%, spun analiştii. Elena DUMITRU, 16 ianuarie 2012  

Adevărul.ro 

De ce suferă Cazinoul? Simbolul oraşului intr ă în 
reparaţii capitale  

Specialiştii Ministerului Turismului au evaluat starea monumentului de la malul mării. 
Rezultatul - o listă lungă de lucrări obligatorii pentru refacerea edificiului. 

Anul a început cu veşti bune pentru iubitorii edificiului-simbol al Constanţei: în şedinţa din 4 
ianuarie, Guvernul a aprobat alocarea fondurilor pentru repararea Cazinoului. Suma pusă la 
dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este de aproape 40 de milioane de 
lei, iar rezultatul îl vom vedea peste doi ani de la începerea lucrărilor. Acestea vor demara cel 
mai probabil la primăvară, după ce va fi realizat studiul de fezabilitate.  
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Şantier pe fiecare nivel  

Lista de lucrări ce trebuie efectuate la Cazinoul Constanţa este complexă şi vizează fiecare 
nivel al clădirii, de la subsol la acoperiş. Este afectată în primul rând structura, degradată de 
perioada îndelungată în care nu au fost mai făcute lucrări de restaurare. În scheletul clădirii 
există fisuri şi infiltraţii ce trebuie îndepărtate pentru ca lucrarea să se facă pe baze solide.  
Subsolul trebuie reamanajat. Acolo vor fi amplasate centrala termică, vestiarele personalului 
şi grupurile sanitare atât pentru angajaţi, cât şi pentru clienţi. Nivelul va fi extins, vor fi scoase 
lifturile de marfă existente şi vor fi puse în loc unele pentru persoane. În plus, în tunele va fi 
făcut loc canalelor de ventilaţie.  

Trebuie reparate planşeele la fiecare 
nivel. Acoperişul este într-o stare 
avansată de degradare. Astereala 
(căptuşeala de scânduri ce susţine 
şarpanta podului) trebuie înlocuită, la 
fel şi tabla zincată. Sistemele electrice, 
termice şi de ventilaţie trebuie 
schimbate în totalitate, cu tubulaturi şi 
ţevi cu tot. Tencuiala pereţilor va fi 
refăcută şi interior, şi exterior. 
Tâmplăria va fi reparată sau înlocuită 
acolo unde este cazul, respectându-se 
stilul iniţial. Va fi instalat aer 
condiţionat. Elementele de decor vor fi 
refăcute respectându-se întocmai modelele originale.  

La destinaţia nivelurilor, parterul va fi amenajat pentru a avea patru săli de restaurant şi bar, în 
timp ce etajul va fi dedicat unei cafenele, săli de jocuri şi unei săli de teatru. Şi podului i se va 
da o utilitate, acesta urmând a fi compartimentat pentru birourile corpului administrativ.  
După repararea tuturor avariiilor interioare şi exterioare, edificiul trebuie protejat termic 
împotriva intemperiilor şi condiţiilor climaterice de la malul mării. „Anvelopare termică“ se 
cheamă lucrarea prin care practic tot corpul clădirii va fi acoperit de un strat izolant, din 
polistiren expandat, căruia i se va adăuga un brâu de vată minerală. La final, când toate 
lucrările vor fi încheiate şi monumentul va fi predat spre administrare municipalităţii, toate 
racordurile la utilităţi vor fi făcute de edilii Constanţei, pe cheltuiala Consiliului Local.  

Acestea sunt evaluări făcute de experţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la 
preluarea edificiului din administrarea Primăriei Constanţa. Bugetul alocat renovării urmează 
a fi defalcat pe tipuri de lucrări, dar numai după studiul de fezabilitate ce va parafa lista finală 
de lucrări ce trebuie realizate.  

Valoarea investiţiei 

În prima şedinţă de guvern a anului, la data de 4 ianuarie, Executivul a aprobat „indicatorii 
tehnico-economici pentru consolidarea şi restaurarea Cazinoului Constanţa“. Valoarea totală 
aprobată a investiţiei este de 39.229.000 lei, inclusiv TVA. Lucrările se vor desfăşura pe o 
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perioadă de 24 de luni. Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Există precizarea că finanţarea se 
face în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.  

În anul 2011, clădirea a fost preluată în administrare de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi s-a transmis în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii SA pentru 
realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare. După finalizarea lucrărilor, Cazinoul va fi 
predat pentru administrare Consiliului Local Constanţa şi va fi redat circuitului public.  
 
DATE TEHNICE 

Monument istoric de valoare universal, Cazinoul a fost inaugurat la 15 august 1910. Este 
amplasat pe un teren în suprafaţă de 3.108,0 mp. Clădirea se desfăşoară pe subsol, parter, etaj 
şi mansardă cu o suprafaţă construită la sol de 1.598,81 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 
3.844,56 mp.  

ISTORIC  
 
•    În 2000, noul primar al Constanţei, Radu Mazăre, decide ca municipalitatea să preia 
Cazinoul de la SC Litoral SA. Edificiul intră în administrarea regiei municipale Confort 
Urban. Un an mai târziu, edilii votează concesionarea monumentului, prin licitaţie 
internaţională. Cazinoul este însă concesionat şase ani mai târziu, prin negociere directă firmei 
israeliene Queen Investment INC SRL, pentru 49 de ani. Firma deţinea Cazino Palace şi Casa 
Vernescu din Bucureşti şi voia să introducă monumentul în lanţul cazinourilor internaţionale. 
•    În mai 2010, investitorii anunţă că se retrag din afacere pentru că nu-şi pot achita 
obligaţiile contractuale. Cazinoul este primit înapoi de municipalitate într-o stare avansată de 
degradare. Israelienii nu au investit niciun leu în el, aşa cum promiseseră (3,3 milioane euro în 
5 ani). Radu Mazăre anunţă la televizor că vrea să scape de Cazino: „Scot această fată bătrână 
şi urâtă la mezat“. Afirmaţia primarului a stârnit un val de proteste publice. Se fac sondaje 
online pe site-urile instituţiilor (primărie, prefectură) în care constănţenii spun că nu doresc 
înstrăinarea Cazinoului, simbol al oraşului.  
•    În iulie 2011, Mazăre cedează şi, la insistenţele prefectului Claudiu Palaz, declară la o 
dezbatere publică, că este gata a ceda monumentul „pe un leu“.  
•    În august 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia Cazinoul pentru a îl 
restaura şi a îl reda constănţenilor la strălucirea de odinioară.  
•    La 15 octombrie 2011, prefectul Claudiu Palaz deschide porţile Cazinoului pentru publicul 
larg. După ani în care a stat ferecat, superbul monument de patrimoniu este văzut în starea 
fantomatică în care a ajuns. „Oamenii trebuie să aibă ocazia să vadă halul în care administraţia 
Mazăre a adus acest simbol al Constanţei“, a motivat prefectul. Sânziana IONESCU, 16 
ianuarie 2012  
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ZiuadeCj.realitatea.net 

Arhitectul care a desenat Mănăşturul, cel mai mare 
cartier din provincie, la 40 de ani de la planşă: „L-
au masacrat!" 

Un cartier cât un oraş, 
unul dintre cele mai mari 
din ţară şi, foarte 
probabil, unul dintre cele 
mai înghesuite. „L-au 
masacrat", spune 
arhitectul care a desenat 
una pe hârtie şi a văzut 
altceva pe şantier. Vorbim 
despre cartierul 
Mănăştur, cu peste 80.000 
de locuitori. Unul dintre 
cele mai mari din ţară, 
dar şi unul dintre cele mai 
aglomerate. Proiectul 

ini ţial prevedea trei parking-uri de câte 500 de locuri, dar şi grădini ţe şi şcoli. În locul 
lor s-au ridicat blocuri, dar şi cunoscutul deja complex comercial Big.  

Arhitectul Emanoil Tudose este pensionat, dar la cei 70 de ani ai săi a rămas la fel de 
vehement ca pe vremea când desena cartierul Mănăştur pe planşă. „Atât că acum m-am mai 
resemnat", spune el. Tudose a desenat un sfert din cartierul Mănăştur, între străzile Islazului şi 
Câmpului, până la pădurea din Făget, iar pentru cele două proiecte care au compus această 
zonă a fost şi premiat de Uniunea Arhitecţilor din Republica Socialistă România, de două ori 
consecutiv - o dată pentru proiectul Mănăştur II/1, iar a doua oară pentru II/2. „Merită 
rememorată o cuvântare de la Cluj a lui Ceauşescu, ţinută din balconul Palatului Banffy, la 
umbra turnului Catedralei Sf. Mihai şi având în prim plan o placă, de dimensiuni suficient de 
mari pentru a fi văzută de la tribună, cu însemnul "WC Public". S-a înfuriat şi izbind cu 
pumnul în masa pe care erau montate microfoanele a urlat: „Şi am să amplasez aici, în Cluj 
forjele ale căror ciocane se vor auzi până aici, în centrul Clujului" - am citat din memorie. El a 
decis. Ce studii, ce calcule, ce luare în considerare a inexistenţei forţei de muncă specifice? 
Atunci au venit în Cluj mii de oameni trăitori apoi în căminele de nefamilişti, atunci au fost 
numiţi prim – secretarii de partid, care să pună Clujul cu botul pe labe. Atunci a început 
sfârşitul unei posibile dezvoltări armonioase a oraşului. Şi încă o bucată de vreme am mai 
sperat", scrie Tudose într-unul dintre capitolele unei cărţi despre urbanismul ultimei jumătăţi 
de secol în Cluj, ce va apărea în următoarele luni sub coordonarea arhitectului Eugeniu 
Pănescu. 
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Arhitectul este nemulţumit de amplasarea cartierului, de la bun început. „A şa a apărut linia de 
tramvai la Cluj: ca să lege zona industrială, CUG-ul, de cartierul de dormit al celor care 
munceau acolo. Cine pune zona industrială într-un capăt al oraşului şi cartierul în celălalt?", 
spune el. 

Tudose a împărţit zona 
cartierului Mănăştur în două 
proiecte, între care primul a 
fost desenat în 1972 şi 
cuprindea trei garaje cu câte 
500 de locuri. Pe 
amplasamentul unuia dintre 
garaje a fost construit 
complexul comercial Big, pe 
un altul - trei blocuri de 
garsoniere, iar pe locul celui 
de-al treilea - un parcaj de 
garaje individuale. „Despre 
cei ce au înlocuit garajul de 
500 locuri cu Big-ul, despre 
cei ce au anulat 
amplasamentele pentru creşe, 
şcoli şi grădiniţe, ca să mai 
pună câteva blocuri etc. nu 
spun nimic decât că au făcut 
parte din bancul care circula 
în acei ani: "La una din 
şedinţele de partid, un bun membru aşezându-se pe scaun simte o pioneză... Şi gândindu-se că 
este o sarcină de partid, se scoală, mai pune o pioneză şi se aşează la loc. Satisfăcut", 
ilustrează Tudose. 

Arhitectul a proiectat, printre altele, o zonă cu patru blocuri de câte zece etaje. „În timp, cele 
patru au devenit opt, pentru ca în finalul îndesirilor să ajungă doisprezece", spune el. Nu doar 
aceasta, dar, pentru că Mănăşturul cuprindea - cel puţin pe hârtie - şi o zonă pietonală, aceasta 
a fost anulată, iar în locul acesteia a fost construit un alt bloc. 

În ce priveşte al doilea proiect, Mănăştur II/2, acesta a fost conceput „gata îndesit", precizează 
arhitectul. N-a fost suficient: pe amplasamentele unor creşe şi grădiniţe din zonă s-au ridicat 
blocurile de pe străzile Moldoveanu, Bâlea şi Cioplea.  

„O noutate absolută a constituit-o încercarea de a diminua efectul de reverberaţie dintre 
blocurile dispuse paralel, prin dispunerea acestora cu o deviaţie de la paralelism cu circa 12° - 
15°. A fost o interesantă colaborare cu Atelierul de Acustică a Institutului de Proiectare din 
acei ani. A fost "hazlie" situaţia în care, pe şantier, constructorii au "îndreptat", pe cât au 
putut, blocurile, pentru a le fi mai uşor cu macaraua. Lucrul acesta l-am remarcat, din păcate, 
după terminarea-recepţionarea ansamblului", spune el. Acesta concluzionează: „În timp, au 



 
            ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 27 

fost compromise toate trei amplasamentele pentru garajele colective, zona de sport a fost 
sferterisită, s-au schimbat sistemele de colectare a gunoiului menajer - au fost desfiinţate 
tuburile pentru gunoi la blocurile înalte, nu s-au mai executat zonele de joacă pentru copii deşi 
fondurile au fost alocate şi cheltuite. Atunci a început degringolada. Atunci se raportau ca 
fiind gata apartamentele în care găseai în saci: prize, întrerupătoare, robineţi etc., atunci a 
început montarea aiuritoare a prefabricatelor - vezi rampe de scări în cele mai ciudate poziţii. 
E de povestit că după ce Clujul a obţinut prima dată primul loc pe ţară la număr de 
apartamente date în folosinţă, judeţele din ţară, unde existau fabrici de vată minerală sau 
polistiren, nu au mai dat Clujului decât strict cantităţile necesare realizării normei obişnuite de 
apartamente. Şi întrucât gustul de a fi în frunte a fost mai mare decât raţiunea, s-au dat în 
continuare în folosinţă mii de apartamente cu izolare termică extrem de "subţire" - la propriu 
şi la figurat", rememorează arhitectul care a desenat Mănăşturul. 

„După atâţia ani de planşetă, cu mare mâhnire, ajung la ideea că în van a fost toată zbaterea. 
N-am reuşit să determinăm dezvoltarea policentrică a Clujului - zona centrală, Mărăşti şi 
Mănăştur, n-am reuşit extinderea zonei centrale, în lungul Someşului, către piaţa Abator-
Feroviarilor, n-am reuşit să determinăm construirea drumului rapid din lungul căii ferate, n-
am reuşit să determinăm construirea celor trei bazine de retenţie de deasupra Clujului pentru a 
feri de viituri centrul, n-am reuşit să lămurim pe nimeni că aşa cum s-a preconizat dezvoltarea 
pistei aeroportului la 3.500 m este periculoasă atât pentru poluarea oraşului, cât şi pentru 
siguranţa zborurilor etc. etc. Oare ce căutăm, noi urbaniştii profesionişti, în acest murdar joc 
al intereselor? Ce argumente s-ar putea găsi pentru amplasarea Tetarom 1 pe un versant cu 
mari probleme tehnice sau pentru Tetarom 2 amplasat la capătul unei uriaşe zone industriale 
goale sau Tetarom 3 pe terenurile irigabile ale fostei staţiuni agricole ce a aparţinut până nu 
demult Academiei de Ştiinţe Agricole cu rezultate absolut notabile în existenţa acesteia, sau a 
stadionului nou care sugrumă, iremediabil, culoarul Someşului sau a preconizatului Centru 
Cultural într-un amplasament meschin?", conchide arhitectul. 

Cartierul Mănăştur a fost împărţit în patru proiecte distincte: primul dintre ele a fost desenat 
de Dominica Litvin, cel de-al doilea - împărţit la rândul său în două - a fost desenat de 
Emanoil Tudose, iar a treia porţiune a fost desenată de Teodor Raiciu. Mihai PRODAN, 16 
ianuarie 2012 

______________________________   

Selecţie realizată de Raluca Ştefan, consilier de comunicare   


