
 
            ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 1 

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 16 – 31 ianuarie 2012  

Adevărul 

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.  

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 
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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 
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 



 
            ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 3 

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  
 

ADEVĂRUL 

S-a deschis pasajul pietonal de la Lipscani!  
Trecerea pe sub Bulevardul I.C. Brătianu a fost transformată dintr-un loc insalubru într-un 
culoar modern şi cu un nume nou: Pasajul Latin. 

Pasajul pietonal Sfântu Gheorghe - Lipscani a fost redeschis ieri circulaţiei, după o serie de 
lucrări care au urmărit transformarea acestuia dintr-un simplu culoar de trecere într-un 
obiectiv cultural atât pentru bucureşteni, cât şi pentru turiştii străini. 
Coridorul subteran care face legătura între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Roma, unde a fost 
reamplasată anul trecut statuia Lupoaicei, a primit şi un nou nume – Pasajul Latin. 

Tematica naşterii poporului român                                      Pasajul Latin a fost inaugurat 

Amenajarea pasajului a urmărit 
prezentarea actului de naştere a poporului 
român. În acest sens, au fost realizate şi 
amplasate la intrarea în pasaj, din direcţia 
străzii Lipscani, de o parte şi de cealaltă, 
două reliefuri decorative reprezentând 
harta Imperiului Roman în timpul 
Împăratului Traian şi harta Daciei, 
precum şi o friză decorativă cu 
reproduceri ale basoreliefurilor sculptate 
pe Columna lui Traian.  

De asemenea, la intrarea în pasaj, din 
direcţia Bisericii Sf. Gheorghe Nou, de o 
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parte şi de cealaltă, au fost amplasate două reliefuri decorative reprezentând harta 
Bucureştiului în vremea lui Constantin Brâncoveanu şi harta Ţărilor Române în aceeaşi 
perioadă. 

La intrarea din direcţia Pieţei Unirii, de o parte şi de cealaltă, au fost amplasate două reliefuri 
decorative reprezentând portretul Împăratului Traian şi al Regelui Decebal. În pasaj sunt 
expuse texte explicative în alamă gravată, precum şi un panou din alamă gravată care conţine 
un scurt istoric al formării poporului român. 

Spaţiu al normalit ăţii  

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a arătat că, în urma reamenajării, Pasajul Latin a devenit 
nu numai un loc de trecere civilizat, ci şi unul unde bucureştenii pot găsi frânturi din istoria 
poporului român. „Acest pasaj reprezintă o bucăţică de normalitate, un loc de trecere dintr-o 
parte în cealaltă a Centrului Istoric al Capitalei. Astfel de lucruri sunt importante pentru a 
arăta lumii că ştim şi putem trăi în normalitate“, a spus Oprescu la deschiderea pasajului. 

La rândul său, academicianul Răzvan Theodorescu a salutat ideea de a transforma pasajul într-
un loc de comunicare şi de cultură care să amintească de originea latină a românilor. „Ideea de 
Pasaj Latin care uneşte Piaţa Roma cu Piaţa Decebal, care este undeva în spate, se converteşte 
în interiorul pasajului în două imagini, cea a lui Traian şi cea a lui Decebal. Imagini ale 
Columnei lui Traian vor fi cunoscute, vor fi văzute de toţi locuitorii Bucureştiului. Pasajul 
uneşte un spaţiu al latinităţii noastre cu simbolul martiriului naţional care este Constantin 
Brâncoveanu“, a spus Răzvan Theodorescu. 

Supravegheat video 

Lucrările la pasaj au început în luna octombrie a anului trecut, în baza unui protocol de 
colaborare dintre Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, instituţie 
subordonată Primăriei Capitalei, şi Primăria Sectorului 3. Pasajul va fi supravegheat video şi 
va fi păzit de poliţiştii locali. 

Pasajul Latin a fost construit în anii ’70, lucrările scoţând la iveală o istorie a Capitalei 
cunoscută doar teoretic până atunci. Astfel, descoperirea unor ateliere de olari şi fierari a 
confirmat existenţa în zonă a celui mai vechi cartier meştetugăresc al Bucureştiului. Aici au 
fost descoperite şi câteva morminte creştine de la sfârşitul secolului al XV-lea şi ruinele a 
două biserici. 

Importanţa zonei a fost recunoscută şi prin aducerea aici, în 2010, a statuii Lupa Capitolina, 
copia celebrului monument fiind dăruită oraşului de către autorităţile de la Roma la începutul 
secolului al XX-lea.  

Şi străzile din Centrul Istoric sunt gata 

Oprescu a anunţat cu această ocazie că şi lucrările la străzile din Centrul Istoric au fost 
finalizate, cu excepţia unei porţiuni de la capătul străzii Şelari dinspre Splaiul Independenţei, 
unde au fost descoperite o serie de ruine care vor fi acoperite cu sticlă. „Străzile, lumina, 



 
            ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 5 

gazele, utilităţile sunt terminate, la fel şi o parte din faţade. Continuăm cu casele în aşa fel 
încât Centrul Istoric să fie ceea ce ne dorim să fie“, a spus Oprescu. Primarul a mai anunţat că 
vor intra în lucru şi străzile din jurul Bisericii Sf. Gheorghe Nou. ADRIAN DĂDÂRLAT, 16 
ianuarie 2012  

HotNews.ro 

Primaria Capitalei a cheltuit 100.000 de euro pe un 
studiu care spune ca cele mai grave probleme ale 
orasului sunt mizeria, infrastructura, cainii 
comunitari si poluarea 

Cainii comunitari, o problema a Capitalei 
Foto: Agerpres 

Primaria Capitalei a cheltuit circa 100.000 de euro 
(fara TVA) pe un studiu sociologic despre Bucuresti 
pentru a ajunge la concluzia ca principalele probleme 
ale locuitorilor acestui oras sunt mizeria, 
infrastructura precara si cainii comunitari. De 
asemenea, din studiu reiese ca 65% dintre bucuresteni 
sunt multumiti de activitatea primarului Sorin Opre scu. Pentru rezolvarea problemelor 
orasului si elaborarea unor strategii, studiul concluzioneaza ca municipalitatea ar trebui 
sa  colaboreze cu mediile academice, profesionale si cu cetatenii. Anul trecut, SNSPA a 
dat publicitatii un studiu care releva exact aceleasi probleme si pe care Primaria 
Capitalei ar fi putut sa-l foloseasca cu succes fara sa cheltuiasca atatia bani. 

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, prezent la lansarea studiului in cadrul unei conferinte care 
a avut loc la Academia Romana, a declarat ca trebuia sa fie foarte clar pentru toata lumea ca 
profesionistii si mediile academice sunt solutia, motiv pentru care a fost nevoie de acest 
studiu. 
 
Firma care a realizat studiul se numeste Public Affairs, directorul de proiect fiind Codrin 
Scutaru. Potrivit site-ului public de licitatii, contractul in valoare de circa 430.000 lei, fara 
TVA, a fost atribuit firmei Scutaru Strategic Consulting pe 11 octombrie 2011. Procedura de 
achizitie a fost licitatia, insa la licitatie nu s-a prezentat decat o singura firma, cea care a si 
castigat.  
 
Primarul Sorin Oprescu sustine insa ca la realizarea acestui studiu a colaborat si Academia 
Romana prin Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii. Intamplator sau nu, Codrin Scutaru, 
lucreaza si la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii. Catalin Zamfir, directorul Institutului a 
declarat la prezentarea studiului: "Pot sa va asigur ca este o cercetare foarte buna. Este unul 
dintre produsele de exceptie ale institutului nostru". 
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Studiul prezentat joi a fost facut pe un esantion  de 1.112 persoane, in perioada 14-31 
octombrie, marja de eroare fiind de +/- 2,93 la suta. 

Rezultatele studiului: 

Populatia Bucurestiului 

- in 2010, Bucurestiul avea o populatie de 1.942.000 locuitori, din anii '80 pana in 
prezent populatia Capitalei fluctuand in jurul cifrei de 2 milioane; 

- ponderea populatiei cu studii superioare din zona Bucuresti-Ilfov, in 2010, este de 27,7 
la suta, fata de media pe tara care este de 13,2 la suta; 

- durata medie de viata a unui bucurestean a crescut de la aproape 71 de ani in 1996 la 76 
de ani in 2010; 

- in 2008, contributia Capitalei la Produsul Intern Brut a fost de 22,8 la suta, fata de 13,6 
la suta in 1995; 

- numarul de salariati la mia de locuitori este in 2010 de circa 410. In 1999, numarul de 
salariati la mia de locuitori cobora sub 300, iar in 1990 depasea cu putin cifra 500; 

- in 1990 numarul de persoane la un autoturism in Bucuresti era de 8,2, iar in 2010 de 
2,1. Media pe tara in 1990 era de 18 persoane la un autoturism, iar in 2010 de 5 
persoane la un autoturism. Din 1990 pana in 2010, numarul de autoturisme aflate in 
circulatie a crescut de la 247.000 la 940.000; 

- Studiul European Green City Index, citat de acest studiu, a plasat Bucurestiul pe locul 
28 din 30 de capitale europene, respectiv capitalele celor 27 de state membre plus 
Zagreb, Kiev si Istanbul; 

- in prezent circa doua treimi dintre locuitorii orasului sunt nascuti si crescuti aici. Din 
populatia de peste 65 de ani, 51 la suta sunt nascuti in Bucuresti, iar 49% s-au stabilit 
ulterior in acest oras. Din segmentul 36-64  de ani, 65 la suta s-au nascut in Capitala, iar 
dintre populatia sub 36 de ani, 80 la suta sunt bucuresteni suta la suta. Dintre cei care au 
venit in Bucuresti, 42,2 la suta au venit la studii si au ramas in acest oras, 25,8 la suta au 
venit in cautarea unui loc de munca, 11,8 au venit cu parintii, iar 9,4 la suta au ramas 
deoarece s-au casatorit in acest oras. 

 
Imaginea Bucurestiului 

Intrebati care sunt primele doua-trei lucruri care le vin in minte cand se gandesc la 
Bucuresti, intervievatii au raspuns: 

- 34,1 la suta: locuri, edificii, strazi, parcuri; 
- 14,3 la suta: aglomeratie, agitatie, trafic; 
- 9,7 la suta: mizerie, strazi murdare, gropi; 
- 7,7 la suta: se traieste mai bine decat in provincie, mai multe oportunitati; 
- 5,6 la suta: poluare, zgomot, putine spatii verzi; 
- 66 la suta dintre cei intervievati au calatorit in strainatate, 34% nu; 
- intrebati daca Bucurestiul ar putea deveni o destinatie turistica, 69 la suta au raspuns 

"da"; 
- 49 la suta dintre intervievati au raspuns ca sunt mandri ca traiesc in Bucuresti, iar 51 la 

suta, nu sunt mandri de acest lucru; 
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- intrebati daca un tanar le-ar cere sfatul unde sa-si intemeieze o familie, ce oras ar alege, 
23 la suta dintre repondenti au raspuns in Bucuresti, 47 la suta in alta localitate din 
Romania, iar 30 la suta in alta tara; 

- prin ce se deosebesc bucurestenii de locuitorii altor regiuni ale tarii? 19,5 la suta dintre 
respondenti au spus ca nu exista deosebiri, 14,3 la suta au spus ca bucurestenii sunt 
artagosi, agitati, nervosi, mereu pusi pe fuga. 10,6% au spus ca bucurestenii sunt mai 
civilizati si mai educati. 

 
Calitatea vietii 

- 9,1 la suta dintre repondenti au declarat ca sunt foarte nemultumiti de calitatea vietii, 
13,2, destul de nemultumiti, 22,6 la suta nici multumiti, nici nemultumiti, 48,3 la suta 
destul de multumiti si 6,8 la suta foarte multumiti; 

- pentru 43 la suta dintre bucuresteni cel mai important lucru in viata este familia, iar 
pentru 33,9 la suta dintre locuitorii acestui oras cel mai important lucru este sanatatea. 
Doar pentru 0,7 la suta cea mai importanta este munca si realizarea profesionala; 

- veniturile totale ale familiei in raport cu necesitatile sunt urmatoarele: pentru 30,5 la 
suta din populatie banii castigati nu sunt nici pentru strictul necesar, 33,8 la suta din 
cetatenii acestui oras au banii pentru strictul necesar, 25,7% duc un trai decent, 9,5 la 
suta isi pot permite si cumpararea unor obiecte mai scumpe, iar 0,5 la suta isi pot 
permite sa cumpere tot ce le trebuie fara eforturi prea mari; 

- 59,2 la suta dintre bucuresteni sunt destul de multumiti de locuintele in care traiesc, 
28,3 la suta foarte multumiti, 9,2 la suta nici multumiti, nici nemultumiti, 1,8 la suta 
destul de nemultumiti, iar 1,5 la suta foarte nemultumiti; 

- intrebati despre viitor, bucurestenii au fost destul de sceptici: 61,4 la suta dintre cei 
intervievati cred ca conditiile de viata vor fi mai proaste, 27 la suta ca vor ramane la fel 
si doar 11,4% ca vor fi mai bune. 

- cele mai urgente probleme ale Capitalei sunt: curatenia, infrastructura, cainii fara 
stapan, poluare, lipsa spatiilor verzi, traficul, transportul public, siguranta cetateanului, 
aglomeratia, aspectul general al orasului, arhitectura. In procente, 18,8 la suta dintre cei 
intervievati cred ca cea mai urgenta problema a orasului este curatenia, 13,7 la suta-
cainii fara stapan, 22 la suta - infrastructura, 10 la suta - aglomeratia si transportul in 
comun, 7,9 la suta-poluarea si lipsa spatiilor verzi. 

- intrebati ce ar trebui sa faca Primaria Capitalei pentru imbunatatirea conditiilor de viata, 
16,8 la suta au raspuns sa rezolve problemele legate de infrastructura- sa largeasca 
strazile, sa le asfalteze si sa faca parcari, 21,6 au raspuns ca trebuie reformata 
administratia, 8,7 la suta ca trebuie sa se investeasca in curatenie. 

- intrebati "Cat de multumiti sunteti de activitatea PMB condusa de doctorul Sorin 
Oprescu?": 65 la suta dintre repondenti au raspuns ca sunt destul de multumiti, 10 la 
suta foarte multumiti, 15 la suta destul de nemultumiti si 10 la suta foarte nemultumiti. 

- intrebati cu cine ar trebui sa se consulte primarul general al Capitalei atunci cand ia 
decizii majore pentru Bucuresti, 90 la suta au raspuns asociatiile medicilor, arhitectilor, 
inginerilor, 87 la suta cu mediul academic, 84 la suta cu cetatenii. 
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In perioada 5-20 aprilie 2011, Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative (SNSPA) 
a realizat "Cartografierea sociala a Bucucurestiului", un studiu sociologic dat publicitatii in 
luna mai anul trecut si care releva urmatoarele aspecte: 

- 65 la suta dintre bucuresteni cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita, 31 la suta ca 
merg intr-o directie buna, iar 4 la suta nu au raspuns; 

- cele mai grave probleme ale  Bucurestiului in ordine descrescatoare: starea drumurilor, 
curatenia oraselor, starea spitalelor, traficul, infractionalitate, lipsa locuintelor pentru 
tineri, etc; 

- cele mai grave probleme ale cartierelor in care locuiesc cei intervievati: curatenia 
orasului, cainii comunitari, delicventa, locurile de parcare, canalizarea, lipsa spatiilor 
verzi, poluarea, starea drumurilor, etc; 

- 57 la suta dintre cei intervievati au incredere foarte putina si putina in Primaria 
Capitalei. 42 la suta au incredere multa si foarte multa in aceasta institutie; 

- intrebati cat de multumiti sunt bucurestenii de Sorin Oprescu pe o scara de la 1 la 10, 
media a fost de 6,5. 

 
Studiul a fost facut pe un esantion de 1.116 persoane. CATIU ŞA IVANOV, 18 ianuarie 
2012 
 
PUTEREA 

Vrei banner, plăteşti arhitect 
Dezorganizarea şi modul haotic în care este 
realizată în prezent publicitatea stradală în 
majoritatea localităţilor din ţară va fi reglementată 
prin Legea privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie. Autorităţile publice locale vor fi cele 
care vor elabora regulamentul cu privire la 
amplasarea mijloacelor de publicitate şi vor adăuga 
condiţii restrictive pentru a se proteja spaţiul 
vizual.  

Legea va interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor, 
precum şi amplasarea de mijloace de publicitate pe obiectele de artă monumentală, pe 
clădirile monument istoric, pe arbori, pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, în 
intersecţii, în sensurile giratorii şi în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării 
rutiere. Mesajele publicitare pot fi montate şi pe mijloacele de transport în comun, însă numai 
dacă acestea nu obturează vizibilitatea călătorilor. 

1.000 de euro pentru acte 

Legea mai prevede că regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate va fi 
corelat cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, iar în procesul de stabilire a 
regulamentului vor fi consultaţi şi specialişti din urbanism, arhitectură, design şi peisagistică. 
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„Dacă vreau să pun un banner de un metru pătrat, iar blocul are 12 etaje şi 7 scări, eu trebuie 
să desenez tot blocul. Acum, aştept să facă arhitectul proiectul, să vină certificatul de 
urbanism şi autorizaţia de construire. Îmi trebuie cam aceleaşi acte ca şi cum aş vrea să 
construiesc o casă. Mă costă aproape 1.000 de euro numai actele. Am plătit deja două luni de 
chirie, dar nu pot să  dau drumul la treabă pentru că nu am cum să mă promovez”, spune un 
om de afaceri din Râmnicu Vâlcea. 

Banii intr ă în contul primăriei  

Autorităţile publice locale vor fi responsabile cu aplicarea prevederilor legii, inclusiv 
desfiinţarea construcţiilor şi amplasamentelor care nu vor respecta prevederile legale. Taxele 
aferente vor fi plătite la primărie, iar Inspectoratul de Stat în Construcții va fi autoritatea ce va 
verifica autorizaţiile depuse. Totodată, după eliberarea autorizaţiei de construcţie, revine o 
taxă şi acestora din urmă. 

Sancţiuni între 500 şi 50.000 de lei 

Deşi legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie, contractele de publicitate deja existente vor 
respecta termenele până la care au fost aprobate şi vor rămâne acolo unde sunt amplasate. În 
ceea ce priveşte sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor legale, acestea vor fi cuprinse 
între 500 de lei, minimul pentru persoanele fizice care încalcă legea, şi 50.000 de lei, 
cuantumul maxim prevăzut pentru sancţionarea firmelor de afişaj sau a deţinătorilor de 
vehicule de transport în comun. Pentru un primar care încalcă obligaţiile care-i revin prin 
acest proiect de lege, amenda poate fi cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de lei. MĂDĂLINA 
DULGHERU, 19 ianuarie 2012 

HotNews.ro 

Descendentul Familiei Minovici vrea sa ia inapoi 
sediul Muzeului de Arta Populara "Dr. Nicolae 
Minovici"  
Stefan Minovici, descendentul familiei Minovici, a dat in judecata Primaria Capitalei 
pentru a recupera Muzeul de Arta Populara "Nicolae Minovici", proprietate pe care 
stramosul sau, doctorul Nicolae Minovici a donat-o municipalitatii in 1937. Stefan 
Minovici sustine ca Primaria Capitalei a aprobat construirea unei sali de conferinte cu 
locuri de parcare in gradina interioara, iar muzeul sta inchis, cladirea fiind in paragina, 
fapte care incalca clauzele prevazute in actul de donatie. 

Vila Minovici este in Bucuresti, linga Gara Baneasa, peste drum de Fintina Miorita. 

In iulie 2011, Primaria Capitalei a primit 5,4 milioane de euro fonduri europene perntru 
restaurare. Din cauza acestui litigiu, contractul de finantare, derulat prin Ministerul 
Dezvoltarii, a fost suspendat. Terenul pe care se afla muzeul, circa 14.000 mp, este unul dintre 
cele mai scumpe si mai ravnite terenuri din oras. "Am dat in judecata Primaria Capitalei in 
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noiembrie 2011 si doresc sa preiau custodia muzeului si sa-l readuc la gloria de altadata, 
deoarece aceasta institutie incalca prevederile si conditiile actului de donatie prin care a 
preluat de la Nicolae Minovici custodia asupra cladirii si terenului aferent acesteia. 
Reclamatia se refera la faptul ca, in prezent, pe terenul Vilei Minovici din Baneasa -  
cunoscuta sub denumirea de Muzeul de Arta Populara "Dr. N. Minovici" - se afla in derulare 
activitati pentru constructia unui centru de restaurare, a unui depozit, a unei sali de conferinte 
de 100 de locuri, precum si a unei parcari de 16 locuri. De asemenea, din cele circa 5.000 de 
obiecte de arta donate in 1936, au mai ramas doar 1.000, restul fiind declarate casate. 
Obiectele de arta se restaureaza, nu se caseaza. In plus, Primaria 
a instrainat 4.000 mp din gradina muzeului. In actul de donatie 
se stipuleaza ca vila va servi pentru totdeauna ca muzeu de arta 
nationala sub denumirea "Muzeul de Arta Nationala Prof. Dr. 
Nicolae Minovici", ca obiectele aflate in interiorul acesteia nu 
pot fi instrainate si ca gradina si ferma vor ramane in 
permanenta destinate culturii pomilor, plantelor si cresterii 
pasarilor fara a li se putea schimba destinatia sau reduce 
suprafata", a declarat Stefan Minovici.  

Vila Minovici, sediul Muzeului Nicolae Minovici 
Foto: Hotnews 

De asemenea, Stefan Minovici acuza ca Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici ar fi strans 
bani din donatii in numele muzeului, insa aceste sume nu ar fi ajuns la muzeu. 

Primaria Capitalei sustine ca afirmatiile facute de descendentul familiei Minovici sunt 
mincinoase: "Domnul Stefan Minovici a formulat o cerere de chemare in judecata, inregistrata 
la Tribunalul Bucuresti, solicitand revocarea actului de donatie din 1937. Primaria 
Municipiului Bucuresti mentioneaza ca aspectele invocate in cuprinsul acestei cereri, precum 
si informatiile vehiculate de mostenitori in presa sunt lipsite de veridicitate si temei. Muzeul 
Nicolae Minovici functioneaza si in prezent cu aceasta destinatie, proiectul aflat in derulare 
vizand exclusiv reabilitarea si consolidarea acestui monument, precum si punerea in valoare a 
potentialului sau cultural si turistic. Avem convingerea si increderea ca instantele de judecata, 
analizand informatiile si documentele pe care urmeaza se le punem la dispozitie, vor respinge 
aceste solicitari lipsite de fundament si, in concordanta cu intentia donatorului, vor mentine 
acest monument in patrimoniul public". 

Potrivit unei Hotarari de Consiliu General adoptata in 2009 pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico economici pentru "reabilitarea si consolidarea muzeului", Primaria Capitalei 
intentioneaza sa restaureze gradina si corpurile existente ale muzeului si sa construiasca un 
punct de informare (cu casa de bilete, grupuri sanitare, camera tehnica si o sala 
multifunctionala) de 251 mp, in subteran, pentru a nu afecta imaginea ansamblului, si o 
parcare cu o suprafata de 210 mp in curtea muzeului. Acest lucru este confirmat si de 
autorizatia de construire eliberata de institutie, in 2011, avand la baza un aviz favorabil de la 
Ministerul Culturii. Pentru proiectul de restaurare si construire a punctului de informare, 
Primaria Capitalei a depus in 2009, la Ministerul Dezvoltarii, cerere de finantare din fonduri 
europene nerambursabile. In 2011 cererea a fost acceptata si s-a semnat contractul de 
finantare in valoare de circa 5,5 milioane de euro. Datorita acestui litigiu, Ministerul 
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Dezvoltarii a sistat in acest moment finantarea. Cladirea muzeului se afla intr-o stare avansata 
de degradare necesitand cat mai repede lucrari de restaurare. 
 
Din 1998, cand a reintrat in administrarea Primariei Capitalei, pana in 2008, municipalitatea 
nu a putut investi in consolidarea muzeului deoarece, potrivit informatiilor de pe site-ul 
institutiei, pentru aceasta adresa au fost mai multe cererei de revendicare care au trebuit 
solutionate.  
 
Referitor la casarea celor 4000 de obiecte de arta, Ionel Ionita, directorul Muzeului de Istorie 
al Municipiului Bucuresti (aflat in administrarea Primariei Capitalei) de care apartine muzeul 
Nicolae Minovici, declara ca este o aberatie: "Nu cunosc asa ceva. Se poate vedea clar ce 
obiecte au disparut comparand inventarul din 1937 cu cel din 2011. Mi se pare o aberatie sa 
spuna cineva ca obiectele de arta au fost casate. Muzeul a fost deschis din 1998 cand a reintrat 
in administrarea municipalitatii pana in 2011 cand au inceput pregatirile pentru restaurare". 
 
Si Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici neaga afirmatiile facute de Stefan Minovici: "Rolul 
unei asociatii de tip "Prieteni ai.." este sa dea viata acelui monument, muzeu sau loc, prin 
atragerea publicului, crearea constiintei importantei si frumusetii locului. Exista astfel de 
grupuri create pe langa toate marile muzee ale lumii. In linie cu mentiunile de mai sus, 
Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici a dezvoltat si implementat evenimente de PR - Nopti 
de Sanziene si Dimineti de Toamna - in livada de la Minovici menite sa atraga atentia 
publicului larg asupra Muzeelor Minovici si asupra mostenirii sociale si culturale lasate noua 
tuturor de aceasta familie de intelectuali. In fiecare an, la evenimentele Asociatiei au 
performat nume mari ale scenei romanesti, fie ca vorbim de muzica, dans sau teatru. De aceea, 
de la an la an, notorietatea celor doua evenimente a crescut iar livada de la Minovici a devenit 
punct de reper pentru mii de bucuresteni. Mentionam ca evenimentele au fost organizate in 
fiecare an de voluntari iar intrarea a fost libera". 
 
Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici declara ca din 2005, de la infiintare, pana in prezent a 
ajutat cele doua muzee Minovici (n.r.- Muzeul de Arta Populara N Minovici si Muzeul de 
Arta Veche Apuseana) in mai multe randuri: 

- a finantat proiectul de consolidare a Muzeului de Arta Populara N. Minovici; 
- a realizat sistemul de iluminare exterioara a Muzeului de Arta Populara N. Minovici; 
- a inlocuit centrala şi sistemul de încalzire aparţinând Muzeului de Arta Veche 

Apuseana; 
- a restaurarat obiecte de mobilier aparţinand Muzeului de Arta Veche Apuseana la 

atelierele Muzeului Brukenthal; 
- a amenajat anual gradinile care aparţin celor doua muzee;   
- concertul pro-bono al celebrei pianiste Elisabeth Leonskaja, cel mai recent eveniment 

organizat de Asociatie, a facut posibila strangerea de fonduri pentru repararea 
acoperisului Muzeului de Arta Veche Apuseana. Asociatia a transferat in contul 
Academiei Romane (administratorul acestui muzeu) 30,000 pentru acest proiect.      

 
Cine este Stefan Minovici 
 
Stefan Minovici este un om de afaceri romano-american si descendentul familiei Minovici. 
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Potrivit wall-stret.ro, Stefan Minovici este fondatorul si presedintele MIC&Associates, 
companie americana specializata in lobby si relatii publice, marketing si business 
development. In Romania, este actionar la Minovici Medical Development, companie 
afiliata cu MIC&Associates, la sfarsitul anului trecut deschizand in Romania o clinica 
medicala- Minovici Medical Center- pe strada Viitorului, nr.40. Investitia s-a ridicat la 2 
milioane de euro. Compania are in plan, in urmatorii patru ani, sa deschida  si un spital 
universitar, investitie estimata la circa 300 de milioane de euro. 
 
Numele lui Stefan Minovici apare si in documentele Wikileaks, in telegramele adresate 
Departamentului de Stat de Ambasada SUA la Bucuresti. Numele societatii 
MIC&Associates a fost invocat in calitate de broker pentru concernul american Rayteon, 
comerciant de armament.  
 
Cine este Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici 
 
Asociatia Prietenii Muzeelor Minovici, potrivit informatiilor de pe site,este o organizaţie 
non profit creată în 2005 la iniţiativa unui grup de iubitori de artă şi cultură, după modelul 
altor asociaţii existente în lume. Misiunea acesteia este de promova si valoriza mostenirea 
culturala a familiei Minovici. Membrii comitetului director sunt: Georgiana Pogonaru - 
preşedinte, Catrinel Ghetea - vicepreşedinte, Gabriel Paslaru - vicepreşendinte, Laura 
Grunberg - secretar, Smaranda Lalescu - trezorerier, Grigore Arsene - vicetrezorerier, 
Lucia Urdareanu - membru, Màriuca Talpes - membru.  
 
Istoria muzeului 
 
Cladirea Muzeului de Arta Populara "Dr. Nicolae Minovici" a fost construita intre anii 
1904-1905 la cerea doctorului Nicolae Minovici. Imobilul a fost realizat in stil neo 
romanesc, dupa planurile arhitectul Cristofi Cerchez. "Astfel a fost ridicata "prima casa in 
stil popular romanesc", la bariera de nord a oraşului. Cladirea are un istoric bogat, iar 
situaţia ei actuala nu este cu nimic schimbata faţa de primii ani de existenţa. Din acest 
punct de vedere, mai ales muzeistic, este un sit aproape unic în Bucureşti", scrie pe site-ul 
Asociatia Prietenii Muzeelor Monovici. 
 
Vila Minovici a fost special construita  pentru a adaposti colectia de arta populara a 
doctorului Nicolae Minovici, fiind primul muzeu de acest fel din Bucuresti. Muzeul 
Taranului Roman a fost finalizat abia in 1941. 
 
"In anul 1937 Nicolae Minovici si-a donat colecţia, impreuna cu proprietatea aferenta, în 
suprafaţa totala de 13.878 mp, Comunei Bucureştilor. Potrivit actului de donaţie, vila urma 
sa fie "pentru totdeauna" un muzeu de arta naţionala cu denumirea "Muzeul de Arta 
Populara Prof. Dr. Nicolae Minovici". Actul de donaţie a fost autentificat de Tribunalul 
Ilfov prin procesul verbal nr. 26.471 din 17 iulie 1937", scrie pe site-ul Asociatiei Prietenii 
Muzeelor Minovici. 
 
Dr. Nicolae Minovici a murit în 1941. Nepotul sau, ing. Dumitru Minovici, a preluat 
conducerea  muzeului. Acesta va ridica între 1939 si 1942 actualul muzeu de Arta Feudala 
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Occidentala, pe care l-a donat în 1945 Academiei Române. In 1978 muzeul a fost inchis si 
redeschis în 1985. In 1990 a fost din nou inchis si asa a ramas pana in zile noastre. In 
timpul regimului comunist si imediat dupa, muzeul a fost plimbat de la o institutie la alta. 
In 1998 s-a reintors in administrarea Primariei Capitalei. Cititi istoria completa a muzeului 
aici.  
 
Nicolae Minovici a fost medic legist si profesor universitar roman, fratele medicului legist 
Mina Minovici si al chimistului Stefan Minovici. In 1934, Nicolae Minovici a fost ales 
primarul comunei Baneasa, azi cartierul Baneasa din Bucuresti. CATIU ŞA IVANOV, 26 
ianuarie 2012 
 

Adevărul 

Expoziția „Arhitectur ă Tradi țională Românească“ 
la Liceul de Artă 
Elevii clasei de arhitectură, a 11-a C, conduși de profesorul Iuliana 
Geliman, au reprodus „arhetipurile" arhitecturale ale satului românesc. 
Expoziția a fost deschisă ieri, de la ora 16.00. Majoritatea creațiilor 
sunt copii ale caselor de la „Muzeul Satului".  

Elevi de excepție, talentați și foarte muncitori. Așa își descrie 
profesorul Iuliana Geliman copii de la clasa de arhitectură a Colegiului 
Național de Artă „George Apostu". Dealtfel, o parte din ei au luat mai 
multe premii la concursuri națioanle și regionale pentru desen tehnic și arhitectură. „Este 
munca lor. Sunt foarte mândră de ce au realizat. Și-au ales bine specializarea și cei mai 
mulți dintre ei vor putea practica cu succes această frumoasă meserie", a spus profesorul 
arhitect Iuliana Geliman. 

Bacau 

Sorina Brașoveanu a realizat „Gospodăria Berbești din 
Maramureș“ în trei luni 

Pe holul mare al liceului băcăuan au fost expuse 
atât proiectele, cât și desenele care au condus la 
materializarea și reproducerea arhitecturii 
românești. Elevii au realizat Casa „Rucăr", 
Gospodăria Berbești din Maramureș, Casa din 
satul Moiseni, Casa Cumpănașu din Bărbătești, 
Casa din satul Poduri, Gospodăria Bancu din 

Harghita sau Casa Peleș din Maramureș. „Am muncit aproape trei luni la proiectul meu. 
Schițele le-am făcut în aproape două luni iar apoi am făcut macheta", a spus eleva Sorina 
Brașoveanu, de la clasa a 11-a C. MIRCEA MERTICARIU, 27 ianuarie 2012 
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HotNews.ro 

105 Planuri Urbanistice Zonale, in ultima  sedinta 
in care Consiliul General mai poate aproba 
documentatii de urbanism initiate de investitori 
privati  
Consilierii generali ai Capitalei vor discuta la sedinta de Consiliu General de luni nu mai 
putin de 105 Planuri Urbanistice Zonale. Numarul record de PUZ-uri pus pe ordinea de 
zi vine ca urmare a modificarii Legii urbanismului, luni fiind ultima zi cand alesii locali 
mai pot discuta Planuri Urbanistice Zonale initiate de investitori privati si pot introduce 
in legalitate constructii ridicate ilegal. De la 1 februarie, intrarea in legalitate este 
interzisa, iar PUZ-urile pot fi initiate doar de administratiile locale. Ministerul 
Dezvoltarii vrea sa prelungeasca acest termen cu inca trei luni. 

Pe ultima suta de metri, investitorii spera sa dea ultimele lovituri imobiliare: cartiere de zgarie 
nori in mijlocul campului, turnuri in zone protejate sau pe spatiu verde si sa introduca in 
legalitate constructiile ridicate ilegal.  Unele PUZ-uri sunt pe circuitul de aprobare inca din 
2008, altele sunt din ultimul an. La majoritatea proiectelor puse pe ordinea de zi, investitorii 
au trecut toate functiunile posibile - birouri, locuinte, centru comercial, institutii publice etc.  
 
Arhitectul sef al Capitalei, Gheorghe Patrascu, a explicat numarul mare de PUZ-uri aflate pe 
ordinea de zi a sedintei prin teama Primariei de noi procese: "Primaria nu vrea sa-si asume 
nici un risc de a fi data in judecata, asa cum s-a intamplat in repetate randuri, avand in 
vedere ca nu s-au creat conditiile date de lege de a rezolva niste probleme. Din punct de 
vedere formal este putin exagerat, dar asta este situatia si Primaria nu mai are nevoie de alte 
procese", a spus Patrascu. 

Turnuri si mega complexe rezidentiale 

Ansambluri de blocuri langa Parcul Tineretului, pe bd. Tudor Vladimirescu, in apropiere de 
Calea Grivitei si pe Splaiul Unirii. 

Strada Pridvorului intersectie cu Strada Ocnitei (zona 
Parcul Tineretului):  investitorul – Stoiculescu  
Teren Pridvorului 
Foto: bing.com 
Valentin, doreste sa construiasca un ansamblu de patru blocuri, 
cu inaltimea de opt, zece, doisprezece si paisprezece etaje, avand functiune mixta: birouri, 
locuinte, comert, servicii. Terenul are o suprafata de 7.500 mp, iar Planul Urbanistic General 
prevedea aici constructii cu o inaltime de 14 etaje. Proiectant: ArtTek CB. 
 
Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 29: investitorii, Tulip 
Management si  Esenzza Textile Prodimpex, doresc sa  
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construiasca un ansamblu de trei blocuri, cu inaltimea de opt, treisprezece si paisprezece etaje, 
avand functiune mixta: birouri, locuinte, comert, servicii. Terenul are o suprafata de  circa 
21.000 mp, iar Planul Urbanistic General prevedea aici constructii cu o inaltime nelimitata. 
Proiectant: M Design. Teren Tudor Vladimirescu 29, Foto: bing.com 
 

 
Str. Milcov, nr. 5 (in zona intersectie str. Ion Mihalache cu 
Calea Grivitei, langa calea ferata): investitorul, firma Foradex, 
doreste sa construiasca un amsamblu de patru blocuri cu 21 de 
etaje, 20 de etaje, 18 etaje si 11 etaje, avand functiune mixta: 

birouri, locuinte, comert, servicii. Terenul are o suprafata de  circa 30.000 mp, iar Planul 
Urbanistic General prevedea aici constructii cu o inaltime nelimitata. Proiectant: Velplan 
Design. Teren Milcov 5, Foto: bing.com 
 
Splaiul Unirii, nr. 92-96: investitorul, firma Profit Construct, 
doreste sa construiasca un amsamblu de patru blocuri, doua de 
18 etaje, unul de 15 etaje si unul de patru, avand functiune 
mixta: birouri, spital, locuinte, comert, servicii. Terenul are o 
suprafata de  circa 22.500 mp, iar Planul Urbanistic General 
prevedea aici constructii cu o inaltime nelimitata. Proiectant: Alpha Studio si Dorin Stefan 
Birou Arhitectura. La cele doua firme sunt actionari doi dintre membri Comisiei Tehnice de 
Urbanism de pe langa Primaria Capitalei: Vlad Cavarnali si Dorin Stefan. Teren Splaiul Unirii 
92-96. Foto: bing.com 
 
Mega dezvoltare imobiliara in spatele Pietei Victoriei 
 
Pe terenul aflat intre strazile Calea Victoriei - Str. 
Sevastopol - str. Buzesti (in spatele Pietei Victoriei), 
investitorul, Diplomat SA, doreste sa construiasca un ansamblu 
de cinci blocuri, cu inaltimea de doua, patru, cinci, sase si opt 
etaje, avand functiune mixta: birouri, locuinte, comert, servicii. 
Terenul are o suprafata de  circa 12.000 mp, iar Planul Urbanistic General prevedea aici 
constructii cu o inaltime nelimitata. Proiectant: Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion 
Mincu". 
Terenul din spatele Pietei Victoriei 
Foto: bing.com 
 
Turn de 30 de etaje in Chitila 
 
Chitila Triaj, nr. 2: investitorul, Mavi Trans, doreste sa 
construiasca un bloc de sapte etaje si un turn de 30 de etaje (123 
m) avand functiune mixta: birouri, locuinte, comert, servicii, 
hotel, restaurante, parcaje, institutii publice. Terenul are o 
suprafata de  circa 5.000 mp, iar Planul Urbanistic General 
prevedea aici constructii cu o inaltime nelimitata. Proiectant: arh. urb. Barbu Vlad. Teren 
ChitilaTriaj. Foto: bing.com 
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Turn de 20 de etaje vizavi de Parcul Tineretului 

 
Calea Serban Voda, nr. 206-208 (vizavi de Parcul 
Tineretului) : investitorul, Urim Investments, doreste sa 
construiasca un bloc de cinci etaje si un turn de 20 de etaje 
avand functiune mixta: birouri, locuinte, comert, servicii, hotel, 
restaurante, institutii publice. Terenul are o suprafata de  circa 

7.600 mp, iar Planul Urbanistic General prevedea aici constructii cu o inaltime nelimitata. 
Proiectant: Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu". Teren vizavi de Parcul 
Tineretului, SerbanVoda 206-208. Foto: bing.com 
 
Cartier de zgariei nori in Straulesti 
Intrarea Straulesti, nr. 34-37:  investitorul, firma Straulesti Property Development, doreste 
sa construiasca un amsamblu de sapte blocuri, doua turnuri de 110 metri (35 etaje), doua 
blocuri de 14 etaje, unul de 10 etaje, unul de doua si unul de trei etaje, avand functiune mixta: 
birouri, locuinte, comert, servicii. Terenul are o suprafata de  circa 54.200 mp, iar inaltimea 
cladirilor de pe teren a fost aprobata printr-un PUZ din 2008. Proiectant: Arhicon. 
 
Cartier de zgarie nori la Lacul Morii 
Strada Pomilor, nr.17-str. Dudului nr.41: investitorul, firma 
Royal Spain Imobiliare, doreste sa construiasca un amsamblu 
de noua blocuri, cu inaltimi cuprinse intre 35 si 1 etaj (P+35, 
P+25, P=16, P+10, P+6, P+4, P+3, P+2, P+1), avand functiune 
mixta: birouri, locuinte, comert, servicii. Terenul are o suprafata de circa 118.000 mp. 
Proiectant: Proiect Bucuresti. Teren Lacul Morii, Foto: bing.com 
 
Cartier de zgarie nori pe Lacul Fundeni 
Soseaua Fundeni, nr. 27-51: investitorul, firma DownTown 
International, doreste sa construiasca un amsamblu de blocuri, 
alcatuit din turnuri de 21 si 19 etaje si constructii mai joase de 
doua etaje, avand functiune mixta: birouri, locuinte, hotel, 
servicii. Terenul are o suprafata de  circa 91.768 mp. Proiectant: 
Rostrada. Teren Lacul Fundeni 
Foto: bing.com 
 
Cartier de zgariei nori in Baicului 
Soseaua Electronicii, nr. 25 - Str. Ziduri Intre Vii, nr. 22: investitorul, firmele Sintrofarm 
si Atlas Solaris, doresc amplasarea unui ansamblu rezidential alcatuit din 4 turnuri de 30 de 
etaje, trei turnuri de 25 de etaje, patru de 20 de etaje si mai multe corpuri de cladire cu 
inaltimea cuprinsa intre cinci si 7 etaje, precum si un ansamblu comercial si de birouri alcatuit 
din cladiri de unu pana la opt etaje. Inainte, pe acest teren erau mai multe fabrici. Proiectant: 
Alpha Studio. Vlad Cavarnali, actionar la aceasta firma, este si membru in Comisia Tehnica 
de Urbanism de pe langa Primaria Capitalei. 
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Intrari in legalitate 
Calea Ferentari, nr. 76 A: investitorul, GNB Imob Group, a 
construit ilegal un imobil cu inaltimea variind intre trei si sapte 
etaje plus mansarda.  Prin acest Plan Urbanistic Zonal doreste sa 
intre in legalitate. Terenul are o suprafata de 2.700 mp, iar 
Planul Urbanistic General prevedea aici constructii cu o inaltime 
de maxim 4 etaje. Proiectant: arh. urb. Andreea Florea. Bloc 
construit pe calea Ferentari 76A. Foto: Norc.ro 

 
Intersectia Str. Heliului - Str. Biharia - Str. Cantonului: 
investitorii, EDB Tehnic Consulting si Immobiliar Grup, au 
ridicat ilegal un bloc de cinci etaje. Prin acest PUZ doresc sa 
legalizeze blocul construit ilegal si sa ridice alte doua constructii 
ciu aceeasi inaltime. Planul Urbanistic General prevede aici 
constructii cu doua etaje. Terenul are o suprafata de circa 1.600 
mp. Proiectant: Atelier 3AU Design. Bloc construit pe str. 
Biharia Heliului, Foto: Norc.ro 
 
Proiecte pe spatiu verde 
Strada Parcului nr. 23-31: investitorul, Hidrolelctrica, doreste sa ridice aici un bloc de 12 
etaje, cu inaltimea de maxim 45 de metri. Pe Planul Urbanistic General acest teren figureaza 
ca spatiu verde. Legea interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi. Terenul are o suprafata 
de circa 13.270 mp. Proiectant: Omni-Pro-Com.  Citeste aici cum instanta a obligat Primaria 

sa aprobe construirea blocului de 12 etaje pe un teren spatiu 
verde.  
Intersectia de la Razoare: investitorii, Emil Tanasoiu, Rodica 
Tanasoiu, Daniel Adrian Tanasoiu si Anca Tanasoiu, doresc sa 
construiasca un imobil de 100 metri inaltime (P+20). In Planul 
Urbanistic General, terenul este spatiu verde cu accent vertical. 

Legea interzice construirea spatiilor verzi. Proiectant: ASIX Design. Vezi aici istoria 
proiectului si cum va arata turnul. http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-9577532-turnul-
20-etaje-spatiul-verde-din-mijlocul-intersectiei-razoare-primit-unda-verde.htm Teren spatiu 
verde intersectie Razoare. Foto: bing.com 
 
Proiecte in centrul Capitalei si in zone protejate 
 
Strada Apolodor, nr .12: investitorii, firma Eurobuilding Imobiliare, doresc sa construiasca 
doua blocuri, unul de patru etaje si unul de cinci etaje, cu o inaltime de circa 20 de metri si 
avand functiunea de birouri si locuinte. Terenul are o suprafata de 2.016 mp. Conform 
regulamentului de Zone Protejate, inaltimea maxima in aceasta zona este de 13 metri. 
Proiectant: Luxba Design. 
Str. Jean Monet, nr.16: investitorii, Radu Aurel si Gheorghita Sandel, doresc sa construiasca 
un bloc de patru etaje (18 metri). Regulamentul de zone protejate le permitea sa construiasca o 
cladire de 16 m. Suprafata terenului este de 237 mp. Proiectant: Urban Ambition. 
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Str. Carol Davila, nr.68: investitorul, Hetel Gheorghe Alexandru, doreste sa construiasca un 
bloc de trei etaje. Regulamentul de zone protejate le permitea sa construiasca o cladire de 10 
m. Suprafata terenului este de 396 mp. Proiectant: Disign Services. 
 
Bloc de 14 etaje in parcelarea Vatra Luminoasa, zona protejata 
 
Soseaua Iancului, nr. 90: pe ternul fostei Tesatorii "Industria 
Bumbacului", un teren de circa 22.000 mp, investitorii, firrma 
Total Fidelity, doresc sa construiasca un ansamblu care 
cuprinde cladiri de locuinte cu inaltimea maxima de 34,8 m 
(D+P+9E) si o cladire de birouri de 53 m (D+P+14). 
Dezvoltarea imobiliara se afla in parcelarea Vatra Luminoasa, zona protejata, cu vilute, unde 
inaltimea maxim admisa este de 13 metri. Proiectul nu are aviz de la Ministerul Culturii si nici 
aviz de oportunitate. Proiectant: Bogoescu Arhitectura - Urbanism. Bogdan Bogoescu este 
membru in Comisia Tehnica de Urbanism de pe langa Primaria Capitalei. Teren Iancului, nr 
90, Foto: bing.com. 
 
Calea Dorobantilor nr. 149: investitorul K Investment doreste sa construiasca un bloc de trei 
etaje si unul de patru etaje, cu inaltimea maxima de 16 m si functiunea de centru de 
infrumusetare. Regulamentul de zone protejate permitea construirea unei cladiri de 13 m. 
Suprafata terenului este de 269 mp. Proiectant: NBC. 
 
Strada Polona, nr 32: investitorul, Barbulescu Valentina, doreste sa construiasca un bloc de 
patru etaje, cu inaltimea maxima de 16 m. Regulamentul de zone protejate permitea 
construirea unei cladiri de 13 m.  Proiectul nu are avizul obligatoriu de la Ministerul Culturii 
desi se afla in zona protejata Polona si langa o cladire monument istoric. Suprafata terenului 
este de 451 mp. Proiectant: Arhi Grama. 
Bloc de 23 de metri in Piata Lahovary 
 
Piata Lahovary, nr 8: investitorul Falcon Consulting, doreste 
sa construiasca un bloc de patru etaje, cu inaltimea de 23 m, 
functiune mixta. Regulamentul de zone protejate permitea 
construirea unei cladiri de maxim 27 m. Suprafata terenului este 
de 1.484 mp mp. Proiectant: Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism "Ion Mincu". Teren piata Lahovary 8. Foto: Norc.ro 
 
Strada Polona, nr. 107: investitorul, Sigmarom International, doreste sa construiasca doua 
blocuri de patru etaje,  si unul de cinci, avand inaltimea maxima de 22 m si functiune mixta. 
Regulamentul de zone protejate le permitea sa construiasca o cladire de maxim 13 m. 
Suprafata terenului este de 1.342 mp mp. Proiectant: Criba Design. 

Strada Marasti, nr. 8: investitorul, firma Dacia Invest, doreste sa construiasca un bloc de 
cinci etaje, avand inaltimea maxima de circa 20 m si functiune de locuinta. Regulamentul de 
zone protejate permitea construirea unei cladiri de maxim 17 m. Suprafata terenului este de 
540 mp. Proiectant: M Design. 
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Strada Thomas Masaryk, nr. 25: investitorul, Tiganila Robert Florin, doreste sa 
construiasca un bloc de patru etaje, avand inaltimea maxima de circa 19 m si functiune de 
locuinta. Regulamentul de zone protejate permitea construirea unei cladiri de maxim 13 m. 
Suprafata terenului este de 2.387 mp. Proiectant: M Andreea Florea. 

Bloc de 10 etaje pe strada Luterana 

Strada Luterana, nr. 7-9: investitorul Maninvest Cons doreste sa construiasca un imobil  de 
zece etaje, avand inaltimea maxima de 40 m si functiune de hotel, birouri, servicii, comert, 
locuinte. Regulamentul de zone protejate permitea construirea unei cladiri de maxim 22 m. 
Suprafata terenului este de circa 4.500 mp. Proiectant: HAX. 

Ansamblu de blocuri pe Calea Dorobanti 

Calea Dorobantilor nr. 27-29/31-33: investitorul, firma Delis 94, doreste sa construiasca un 
ansamblu de 3 blocuri, unul de 9 etaje, unul de 4 etaje si unul de 3 etaje, avand functiune de 
hotel, birouri, locuinte. Regulamentul de zone protejate permitea construirea unei cladiri de 
maxim 16 m. Suprafata terenului este de circa 2.577 mp. Proiectant: URBIS 90. La aceasta 
firma este actionar Constantin Enache, membru in Comisia Tehnica de Urbanism de pe langa 
Primaria Capitalei. 

Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 34-36: investitorul, firma Aklum Investitii, doreste sa 
construiasca un imobil  de sase etaje, avand inaltimea maxima de 30 m si functiune de comert 
si birouri. Suprafata terenului este de circa 582 mp. Proiectant: Antonela Rosu. 

Bd. Primaverii, nr. 47-49: investitorul, firma Oric Investments, doreste sa construiasca un 
imobil  de 6 etaje etaje, avand inaltimea maxima de circa 23 m si functiune de locuinte si 
birouri. Regulamentul de zone protejate le permitea sa construiasca o cladire de maxim 13 m. 
Suprafata terenului este de circa 610 mp. Proiectant: M Design. 

Pe Calea Floreasca sunt nu mai putin de patru proiecte noi 

Calea Floreasca, nr. 71: investitorul, firma Enrom Energetica, doreste ca construiasca un 
imobil cu doua subsoluri, parter si sase etaje, avand functiunea de locuinte si birouri. Terenul 
are o suprafata de 353 mp. Conform Planului Urbanistic General, era permisa construirea de 
cladiri cu doua etaje, fiind zona de locuinte. Proiectant: Cuantum Design. 

Calea Floreasca, nr. 141-143: investitorul, Castillejo Invest, doreste sa construiasca un bloc 
de sase etaje, cu inaltimea de 28 m. Planul Urbanistic General prevedea aici construirea unei 
cladiri cu maxim patru etaje. Suprafata terenului este de 868 mp. Proiectant: Graph Tonic 
XM. 
 
Calea Floreasca, nr. 112: investitorul firma Vigrup, doreste sa 
construiasca un bloc de patru etaje, cu functiunea mixta. Planul 
Urbanistic General prevedea aici construirea unei cladiri cu 
maxim doua etaje. Suprafata terenului este de 273 mp. 
Proiectant: Criba Design. 
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Calea Floreasca, nr. 246A: investitorul, firma Romenergo, doreste sa construiasca un imobil  
de zece etaje, avand inaltimea maxima de 50 m si functiune de birouri. Planul Urbanistic 
General nu a prevazut restrictii de inaltime pe acest teren a carui suprafata este de 2.124 mp. 
Proiectant: Cuantum Design. 

Proiecte publice 

Penetratie Splaiul Independentei- Ciurel- Autostrada Bucuresti Pitesti: Beneficiar: Primaria 
Capitalei. Proiectant: Proiect Bucuresti. Vezi aici pe unde va trece drumul express.  
 
Un bloc de parcare de 27 metri inaltime in Centrul Istoric, pe str. Toniza, nr 7-9. Beneficiar: 
Primaria Capitalei  Proiectant: Urbis 90. Terenul unde va fi construita parcarea din Centrul 
Istoric, Tonitza 7-9, Foto: Norc.ro 

Parcaj subteran sub Sala Palatului si sub spatiul verde din fata cladirii. Primul nivel al 
parcajului va fi ocupat de spatii comerciale si functiuni culturale, iar restul de trei vor folosite 
pentru masini. De asemenea, prevede amplasarea a patru lifturi pe colturile Salii Palatului 
pentru evacuarea in caz de incendiu. Beneficiarul investitiei MCC. Proiectant: DD Studio. 
Vezi aici istoria proiectului.  

Ministerul Dezvoltarii vrea sa prelungeasca  cu inca trei luni termenul pana la care pot fi 
aprobate PUZ-urile initiate de catre investitori privati 

Ministerul Dezvoltarii, desi anul trecut sustine ca a modificat Legea Urbanismului tocmai 
pentru a descuraja specula imobiliara, doreste sa prelungeasca cu inca trei luni, pana la 1 mai 
2012, termenul in care administratia locala poate aproba Planurile Urbanistice intrate pe 
circuitul de avizare inainte de 1 februarie 2011, data la care s-a modificat Legea 
Urbanismului.  Proiectul de Ordonanta de Urgenta este postat in dezbatere publica pe site-ul 
institutiei. 
 
"Aplicarea actului normativ la termenul initial prevazut in Ordonanta de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul va conduce la aparitia unei situatii conflictuale intre autoritatile 
publice si investitori, cu grave consecinte economice. In prezent, exista in tara numeroase 
documentatii de urbanism aflate in fazele finale ale procedurilor legale de avizare si aprobare, 
documentatii initiate de investitori privati, persoane fizice sau juridice interesate, elaborate in 
baza unor certificate de urbanism emise de primarii sau consilii judetene anterior datei 
aparitiei Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 dintre care unele aflandu-se inclusiv in 
procedura de dezbatere publica a proiectului de hotarare a consiliului local sau judetean de 
aprobare. In cazul in care prevederile art. II din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 
intra in vigoare la termenul prevazut initial, toti acesti investitori nu vor mai putea inainta 
consiliilor locale spre aprobare planurile urbanistice avizate, pentru care au cheltuit sume 
importante cu elaborarea studiilor de fundamentare, a documentatiilor propriu-zise, a avizelor, 
a evaluarilor de mediu etc., si nemaiputand realiza investitiile din cauze independente 
acestora. De asemenea, o serie de investitori au obtinut credite pentru dezvoltarea proiectelor, 
sau au parcurs o parte din procedurile de obtinere a unor fonduri europene fapt care 
indreptateste cu atit mai mult gasirea unei soluţii pentru ca aceste investiţii să fie realizate. In 
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contexul actual socio- economic, blocarea implementarii acestor investiţii ar genera dispariţia 
unor locuri de munca si ar da un semnal negativ privind atractivitatea economica a 
Romaniei.", se arata in nota introductiva a proiectului de Ordonanta de urgenta. Ramane de 
vazut daca Guvernul va aproba aceasta noua modificare a Legii urbanismului. CATIU ŞA 
IVANOV, 29 ianuarie 2012 

Evz.ro 

Cum s-a dezumflat afacerea PUZ-urilor ilegale  
Consilierii generali nu au reuşit, ieri, să aprobe planurile de construire a turnurilor din 
Bucureşti, în schimb au votat alte proiecte, de frică să nu păţească ca în cazul Constanda. 

Aleşii din Consiliul general al Muncipiului Bucureşti (CGMB) au avut, ieri, o zi grea. Au avut 
pe ordinea de zi nu mai puţin de 105 Planuri Urbanistice Zonale (PUZ). La început, consilierii 
au votat după ureche , mai ales că edilul şef, cel care a convocat şedinţa de Consiliu General 
în care s-au discutat ulimele derogări, nu a fost prezent. Azi este ultima zi când se poate intra 
în legalitate. Consilierii au votat pe bandă rulantă 15 PUZ-uri, au respins alte aproximativ 
cinci, şi abia după "jurizare" şi-au dat seama că informaţiile pe baza cărora votau erau eronate.  

Atunci s-a produs haos în sală, iar mulţi aleşi s-au dat de gol, pentru că nu citeau 
documentaţiile de urbanism, ci votau după nişte informaţii date de societatea civilă. 
"Domnule, din cauza societăţii civile am plătit mult la avocaţi. Dau informaţii greşite", a spus 
alesul general Horia Scarlat, deşi avea pe hârtie, pe banca de consiliu, toate punctele de pe 
ordinea de zi. Până la urmă, au fost votate 33 de PUZ-uri, din 105.  

Gâf Deac: "Să facă cinci etaje la mă-sa în cartier"   

Un proiect care prevedea aprobarea unui PUZ pe bulevardul Gh Şincai - strada Lânăriei - a 
fost respins pentru că era vorba de o documentaţie ce legaliza o construcţie ilegală cu cinci 
etaje.  

"A pus documenaţia după ce a construit cinci etaje. Trebuie să băgăm buldozerul acolo, nu să 
aprobăm documenaţia de urbanism", a replicat alesul general Gâf Deac.  

Pe de altă parte, potrivit lui Horaţiu Ţica, şeful comisiei de urbanism din cadrul Consiliului 
General al Capialei, pe strada Lânăriei s-a concesionat un teren în vederea construirii unui 
imobil cu trei etaje şi abia după cel care a concesionat şi-a dat seama că nu poate să plătească 
redevenţa, aşa că a construit cinci etaje fără autorizaţie.  

Pătraşcu a recomandat să se discute pe argumente legale  

În timpul şedinţei de ieri, Horaţiu Ţica l-a întrebat pe arhiectul- şef dacă primarul general s-a 
consultat cu el atunci când a făcut această listă. Pătraşcu a declarat că nu.  

"Grupul PDL nu va vota turnurile din oraş, care vor aglomera Capitala", a declarat Ţica. 
Arhitectul-şef al Capitalei a explicat că documentaţiile erau conform legii atunci când le-a 
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înaintat, adică acum doi ani. „PDL va aproba maximum 10-15 proiecte de pe ordinea de zi. 
Doar cele de bun simţ. Atât.”, a spus Ţica. Potrivit consilierului general PDL, prin ordonanţa 
de urgenţă s-a modificat legea urbanismului. Începând cu 1 februarie, planurile urbanistice 
zonale nu mai mai pot fi aprobate decât dacă sunt făcute de o direcţie de specialitate a 
Primăriei, de Centrul de Proiectare Urbană sau de alte instituţii specializate.  

"Am constatat că pe ordinea de zi sunt 105 PUZ-uri care au mai fost supuse atenţiei 
Consiliului General, de-a lungul a doi ani de zile. Dacă vă uitaţi pe listă, veţi revedea celebre 
PUZ-uri cu înălţimi de 150 de metri, care vor bloca Bucureştiul. Vedeţi la Răzoare un turn de 
peste 100 de metri, pe str. Luterană - în spate la Hotel Radisson, unde există un alt proiect 
foarte mare de P+10 etaje, exact lângă Biserica Luterană”, a afirmat consilierul PDL.  

În opinia sa, toate aceste clădiri vor îngreuna traficul rutier. El s-a mai referit la o serie de 
PUZ-uri aflate pe ordinea de zi, care nu reprezintă decât ”zone verzi distruse”. ”Rechinii 
imobiliari îşi vor face de cap, într-un Bucureşti care nu are un Plan Urbanistic General, acesta 
expirând în anul 2010. Suntem în 2012. PUG-ul a fost a doua oară prelungit de un an de zile, 
dar în Primăria Capitalei nu se mişcă nimic”, a susţinut Ţica.  

Consilierul general PDL a mai spus că atât timp cât nu este un PUG, vor exista aceste PUZ-uri 
care nu ajută la nimic. ”Pe aceeaşi ordine de zi, veţi mai găsi parcurile Bucureştiului, în care 
se propun diverse construcţii. ALPAB-ul, în momentul în care va avea aceste PUZ-uri 
aprobate, va încheia contracte cu nemiluita, de închiriere pentru baruri, restaurante, discoteci 
etc.”, a afirmat el.  

Au fost respinse, între altele, proiectul de hotărâre privind construirea unui turn de 20 de etaje 
pe spaţiul verde de la Răzoare şi un proiect care prevedea construirea unei clădiri de 12 etaje 
pe str. Parcului (Parcul Poligrafiei), în zona de nord a Capitalei. De asemenea, consilierii 
generali au respins un proiect de hotărâre ce prevedea modernizarea Sălii Palatului.  

Discuţii lungi şi proiecte amânate  

Pe ordinea de zi de ieri au fost discutate proiecte care au fost amânate de mai multe ori. 
Totuşi, aleşii generali au decis să le voteze pentru că le este frică de procese. În cele mai multe 
interpelări, aleşii au adus aminte de procesul cu omul de afaceri Costică Constanda, care cere 
Primăriei Capitalei nu mai puţin de 160 de milioane de euro pentru că nu i s-au aprobat mai 
multe documentaţii urbanistice. "S-a discutat de opt ori un proiect, nu se poate aşa ceva. Este 
inadmisibli", a replicat Romeo Pop, care a explicat că nu va vota decât documentaţiile legale.  

De ce se grăbeşte Oprescu  

PDL îl acuză pe edilul Capitalei, Sorin Oprescu, de decizii care contravin legii, dar pe care le 
ia pentru a strânge în grabă fonduri necesare campaniei electorale din această vară.  

"Primarul General al Capitalei a propus astăzi, pe ordinea de zi a şedinţei CGMB, nu mai 
puţin de 105 PUZ-uri. Graba lui Sorin Oprescu este rezultatul direct al deciziei Curţii 
Constituţionale privind comasarea alegerilor. Practic, primarul în funcţie a realizat că are 
nevoie urgentă de fonduri pentru campania din această vară. De aceea cere aprobarea tuturor 
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acestor construcţii mastodontice cu câteva zile înainte să intre în vigoare modificările la Legea 
Urbanismului care nu mai permit derogările de la Planul de Urbanism General acceptate acum 
prin Planurile de Urbanism Zonale", se arată într-un comunicat al PDL.  

"Practic, primarul în funcţie a realizat că are nevoie urgentă de fonduri pentru campania 
din această vară.“ PDL, comunicat  

PROIECT   

Ce spune noua lege a PUZ-urilor  

Executivul a discutat ieri un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care îi mai păsuia pe cei care au 
construit ilegal sau vor să construiască mai mult decât permit planurile urbanistice zonale 
până la 1 mai 2012.  

Pentru că de la 1 februarie intră în vigoare legea urbanismului, modificată anul trecut si care 
prevede că nu se mai pot da derogări de înălţime mai mari de 20% şi nu se mai pot legaliza 
construcţiile ridicate fără autorizaţie, multe documentaţii de urbanism riscă să nu mai poată fi 
aprobate. Asta pentru că, de la 1 februarie, se va aplica Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul.  

Potrivit unor surse guvernamentale, proiectul a fost retras pentru că nu avea toate avizele. "O 
parte din prevederile Ordonanţei de Urgenţă limitează drastic posibilităţile de modificare a 
documentaţiilor de urbanism în vigoare", se prevede în proiect.  

Potrivit aceluiaşi act normativ, doar primăriile vor putea decide ce se va construi în 
intravilanul localităţilor, dar fără a mai putea face derogări de la Planul Urbanistic General 
(PUG) al oraşului. Dezvoltatorii imobiliari vor putea să construiască sedii de birouri sau 
blocuri-turn de locuit, însă doar la periferia localităţilor. ANTOANETA ETVES, 31 ianuarie 
2011  

VOT. PUZ-ul de pe strada Culcerului a trecut,               RESPINS. Proiectul de pe Glinka nu a trecut, 

deși nu are toate avizele.                                               pentru că e ilegal (FOTO – EvZ).  
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Dilema veche nr 415 

Din alte vremuri 
Am căutat pînă acum descrieri ale Bucureştilor de ieri şi de 
alaltăieri la călătorii străini care vizitau ţara noastră şi notau 
impresiile, nu toate favorabile, cu care s-au înapoiat în patrie. Mai 
rar avem mărturii ale românilor, care n-aveau de ce să le spună 
contemporanilor ceea ce vedeau şi ei cu ochii lor. Omul ale cărui 
amintiri le vom parcurge astăzi trecuse de optzeci de ani şi simţea 
clar că se adresează unei generaţii tinere, pentru care diferenţa de 

civilizaţie între ei şi predecesori era şi mai mare decît diferenţa de vîrstă. Cînd el vorbea de 
„frageda mea tinereţe de-acum 60-65 de ani“, avea în vedere epoca dinainte de Regulamentul 
Organic. 

Descendent al unei vechi familii boiereşti din Muntenia, Nicolae Kretzulescu (1812-1900) a 
fost unul dintre întemeietorii statului român modern şi, totodată, a contribuit la organizarea 
învăţămîntului la noi. A celui medical îndeosebi, dat fiind că, după studii la Paris, a înfiinţat o 
şcoală de chirurgie, a fost doctor la Pantelimon, apoi la Colţea, şi a tipărit cel dintîi manual de 
anatomie în româneşte (1843). Caracterul pozitiv al personajului reiese şi din cariera sa 
politică. Aceasta începuse prin implicarea în Revoluţia de la 1848. A fost de trei ori prim-
ministru al lui Cuza, al cărui ultim guvern l-a prezidat, a deţinut, sub Carol I, portofoliile 
Justiţiei, Lucrărilor Publice şi Instrucţiunii, iar misiunile diplomatice pe care le-a primit mai 
tîrziu l-au purtat pe rînd la Berlin, la Roma, la Petersburg şi la Paris. La ieşirea din viaţa 
publică, retras la moşie, cînd alţii îşi scriu memoriile, el a prezentat o depoziţie despre 
decalajul economic, social şi cultural, la care fusese martor în trecut, pentru a demonstra 
progresul realizat cu rapiditate după 1848. 

Între aspectele pe care le examinează unul cîte unul este situaţia Capitalei: „Oraşul Bucureşti 
era într-o stare nedescriptibilă. Uliţele erau nepracticabile; toamna şi primăvara erau acoperite 
de noroaie şi de gropi în cari se putea cineva îneca, iar vara praful se ardica după dînsele ca 
norii“. Amintirea lui Kretzulescu se fixase pe un punct al oraşului pe care-l cunoaştem cu 
toţii: „Mijloacele de comunicaţie, cel dintîi element de propăşire a unei ţări, nu existau deloc; 
numele chiar de şosea era necunoscut. Cea dintîi şosea împrejurul Bucureştilor a fost aceea ce 
merge de la bariera căii Victoria la Băneasa, servă şi astăzi de plimbare bucureştenilor şi a fost 
făcută pe la 1833-1834, după îndemnul generalului Kiseleff“. Cît despre mijloacele de 
comunicaţie în interiorul oraşului, „o lucrare gigantică“ a fost ridicarea unui rambleu de 2-3 
metri pe malul Dîmboviţei pentru a evita traversarea unor noroaie groaznice la trecerea către 
Cotroceni: „Vodă Ştirbei, spre a-şi înlesni drumul la reşedinţa lui de vară, a pus să facă 
şoseaua ce există şi astăzi pe la poalele cazărmii“. Ca totdeauna, deci, interesul personal şi 
intervenţia autorităţii de stat... 

Imaginea ţării întregi este deopotrivă primitivă şi idilic ă: „Cîmpiile întinse pe cari treceau 
păşunînd neoprite de nimeni nenumărate turme de oi, ce toamna coborau de la munţi şi 
mergeau să ierneze în bărăganuri şi în bălţi, iar primăvara se urcau în munţi, slujeau de 
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drumuri şi, cînd primăvara la topirea zăpezilor şi toamna la năvălirea ploilor se făceau 
noroaiele şi văgaşurile de intrau roatele carelor pînă la bucea, oamenii cu carele şi cu căruţele 
lăsau drumurile obicinuite pe cari nu mai puteau trece, o apucau pe-alăturea şi, cînd şi pe-
alăturea drumul devenea nepracticabil, mergeau mai departe în dreapta şi în stînga şi astfel 
cîmpii întregi se vedeau brăzdate de roatele carelor“. (Nicolae Kretzulescu, Amintiri istorice, 
Bucuresci, 1894) Andrei Pippidi este profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea 
Bucureşti.  

Foto: R. Avram 

Dilema veche nr 415 

O amintire frumoasă 
„Mergînd spre inima comunei Şirineasa, treci prin satul 
Slăviteşti, localitate cu puternice conotaţii spirituale şi istorice 
din viaţa judeţului nostru. De cum depăşeşti indicativul rutier al 
comunei... există vestigiile unei reşedinţe boiereşti construită în 
anul 1750 de boierul Ion Slăvitescu. În zona ansamblului 
monumental de aici a existat o biserică. Acum, în locul unde se 
ridica frumoasa bisericuţă, tronează o formă geometrică din tablă 
ruginită care ascunde ceea ce a mai rămas din monumentul istoric, deteriorat pînă aproape de 
distrugerea totală.“ Romeo Popescu, miercuri, 6 iulie 2011, www.voceavalcii.ro.  

Acest fragment din semnalul de alarmă – tras, după opinia mea, mult prea tîrziu – se referă la 
o biserică destul de cunoscută în secolele XIX-XX. Cît despre starea ei actuală de ruină, ea 
este consemnată şi în Lista Monumentelor Istorice din 2010, unde sînt menţionate, la poziţia 
638, „Ruinele bisericii «Sf. Voievozi». 1740-1750“, înregistrate cu codul VL-II-m-B-09916. 

Construită, conform pisaniei, la 30 septembrie 1751, biserica din Slăviteşti făcea parte dintr-
un ansamblu de construcţii care alcătuiau o curte boierească specifică Olteniei secolului al 
XVIII-lea. Ea era capela, biserica de curte care se alătura unei reşedinţe boiereşti de ţară, 
compusă din casă, anexe gospodăreşti şi o culă, un turn de refugiu şi apărare al locuitorilor 
curţii. În 1859, curtea este vizitată de Teodore Margot, care o prezintă în cartea sa, O viatorie 
în cele şaptesprezece districte ale României, antiquităţi, curiozităţi naturale, statui, oraşe, 
monumente, date istorici, usuri şi moravuri. El menţionează cula ce fusese clădită „de o tărie 
nespusă“ şi avea „uşa de intrare făcută din lespezi de piatră“. În culă „se închise Drăghici 
Slăvitescu şi susţinu oarecare timp o luptă înverşunată în contra unei cete de turci“. Cula 
trebuie să se fi aflat în imediata apropiere a bisericii, căci în aceeaşi relatare se vorbeşte de 
zidul de vest ale acesteia ca „fiind ciuruit de gloanţe“ în timpul atacului sus-menţionat asupra 
culei. 

În afară de culă, aflată în ruină la 1859, restul construcţiilor curţii îşi păstrează integritatea şi 
funcţiunile, moşia rămînînd vreme îndelungată în posesia familiei Slăvitescu. Pare că în 
perioada în care proprietarul curţii este pitarul Dincă Slăvitescu – cca 1840-cca 1859 – curtea 
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a cunoscut o oarecare înflorire. Ultima menţiune a locuirii curţii de către membri ai acestei 
familii datează din 1891. 

În perioada 1919-1926, au loc intervenţii asupra construcţiilor curţii, intervenţii care au adus 
cel puţin casa şi biserica într-o stare foarte bună. În această perioadă, moşia şi curtea 
trecuseră, prin căsătoria Elizei Slăvitescu cu Mihail Oromolu – personaj politic important, 
guvernator al Băncii Naţionale între 1922 şi 1927 –, în posesia acestei din urmă familii. 
Conform unor relatări, în perioada exproprierilor de după Al Doilea Război Mondial, curtea 
aparţinea aceleiaşi familii. Cum colectivizarea în zonele viticole s-a făcut în general în etape şi 
s-a încheiat într-o perioadă mai tîrzie, este plauzibilă informaţia conform căreia „boierul 
Oromolu“ ar fi locuit casa pînă prin 1956-1960. În 1964, pe terenul curţii mai existau casa, 
biserica şi un grajd. Locuitorii satului îşi amintesc că, în anii ’60, casa a fost dărîmată de 
autorităţile locale şi tot terenul din jurul bisericii – adică terenul fostei curţi – a fost arat. 

În 1998, biserica – aşa cum apare în imagine – mai putea fi încă restaurată. Din păcate, 
proiectul întocmit atunci nu a fost niciodată pus în practică. Ne-a rămas studiul istoric făcut cu 
această ocazie, din care am extras datele de mai sus. Dar şi „o formă geometrică din tablă 
ruginită care ascunde ceea ce a mai rămas din monumentul istoric“. Anca Brătuleanu este 
profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti.  

Foto: A.I. Botez, 1998 

Cotidianul 

Muzeul de Artă din Tel Aviv 

Un triunghi transformat în dreptunghi 
 

La sfârşitul anului trecut a fost inaugurată 
la Muzeul de Artă din Tel Aviv o nouă 
aripă. Tel Aviv este, în pofida a ceea ce s-
ar putea crede având în vedere situaţia 
politică a ţării, un oraş liniştit şi vesel, cu o 
viaţă de noapte mai intensă şi mai liberă 
decât cea din New York, după părerea lui 
Sarah Glidden, autoarea unei cărţi de 
benzi desenate, intitulată "Cum să înţelegi 
Israelul în 60 de zile (sau mai puţin)". 
Această efervescenţă este rezultatul unor 
stări de spirit paradoxale: pe de o parte, 
sentimentul precarităţii vieţii în timpul războiului, iar pe de alta, cel de siguranţă, oferit de 
zidul ridicat în 2002 de Israel pentru a stabili o frontieră cu Palestina, zid numit de mulţi "al 
ruşinii". Între conştiinţa fragilităţii vieţii şi o formă de linişte regăsită, Tel Aviv manifestă o 
bucurie plină, în acelaşi timp, de gravitate. 
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Realizat de arhitectul american Preston Scott Cohen, spaţiul suplimentar al muzeului, cu o 
suprafaţă de 19.000 de metri pătraţi, poartă numele californienilor Herta&Paul Amir, care au 
finanţat mai mult de o treime din cei 50 de milioane de euro necesari construcţiei. El a fost 
inaugurat de Shimon Perez, în cadrul unei ceremonii în care s-a manifestat satisfacţia 
deschiderii muzeului după 10 ani de strângere de fonduri. 

La exterior, clădirea este un bloc de beton brun, părând cizelat cu laserul. La interior, 
vizitatorul este surprins de un puţ de lumină zenitală care luminează o rampă coborând în 
adâncuri. Privitorul are impresia că vede edificiul Guggenheim semnat de Frank Gehry 
remodelat de o tornadă. Reuşita lui Preston Scott Cohen constă în conceperea unor săli de 
expunere dreptunghiulare într-un spaţiu triunghiular. 

Fondat în 1932, Muzeul din Tel Aviv este situat într-un impresionant complex arhitectural, ce 
conţine Centrul de Artă şi de Cultură "Golda Meir", care adăposteşte Opera şi Teatrul 
"Cameri". În clădirea originală a muzeului de pe Bulevardul Rothschild, David Ben-Gurion a 
proclamat înfiinţarea Statului Israel în 1948. Ei i se alătură Pavilionul de artă contemporană 
"Helena Rubinstein", deschis în 1959 şi renovat în 1989 cu fonduri provenind de la "Fundaţia 
Helena Rubinstein" 

Situată pe latura vestică a muzeului, aripa Herta şi Paul Amir are cinci niveluri, dintre care trei 
deasupra solului, fiecare cu galerii largi pentru expoziţii temporare. Pentru a trece de la planul 
triunghiular la cel dreptunghiular, Cohen a conceput construirea nivelurilor pe axe diferite, 
care deviind semnificativ de la un etaj la altul sunt unificate de un turn înalt de 27 de metri, 
"Lightfall", ce coboară în spirală la toate nivelurile. 

Intrarea în muzeu este de o regularitate neaşteptată a spaţiului. Rampe şi scări urmează 
curbura turnului, creând spaţii fracturate, leagând diferitele unghiuri ale galeriilor şi permiţând 
părtrunderea luminii naturale până la nivelurile subterane. Lumina venită de sus este reflectată 
de pereţii albi până în colţurile mai întunecate. 

Lineară şi multietajată, clădirea din beton şi sticlă este o sinteză de geometrii radicale şi 
convenţionale, pe cât de barocă, pe atât de modernă. La exterior, edificiul este acoperit cu 465 
de panouri manufacturate, scăldate în lumina intensă a soarelui. Construcţia lui Preston Scott 
Cohen, al cărui studio de arhitectură este situat în Cambridge, Massachussetts, umbreşte 
construcţiile brutaliste învecinate, construite la începutul anilor '70. 

Arhitectul, căruia i se datorează, printre altele, construirea în China a Muzeului de Artă din 
Taiyuan şi a Centrului de Artele Spectacolului din Nanjing, este şi un important teoretician, 
autor al mai multor studii, printre care "Contested Symmetries". Proiectele lui au făcut 
obiectul multor expoziţii găzduite de mari muzee din întreaga lume. 

Dacă arhitectura seduce prin spectaculozitate şi prin epura amenajărilor interioare, colecţia 
permanentă de artă contemporană israeliană este mai puţin spectaculoasă, după părerea 
specialiştilor, ca şi tipul de etalare a lucrărilor rămas la nivelul anilor '50. Din dorinţa de a 
prezenta un număr cât mai mare de creatori, organizatorii au riscat o pierdere a calităţii 
selecţiei, alăturând artişti de mai mică importanţă unor nume ca Sigalit Landau şi Michal 
Rovner. Dar decizia cea mai contestată a fost aceea a inaugurării noului spaţiu cu o expoziţie 
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"Anselm Kiefer", decizie ce i-a aparţinut fostului director al instituţiei Mordechai Omer, mort 
în luna iunie a anului trecut. Finanţată cu 500.000 de euro de "Asociaţia Franceză a Prietenilor 
Muzeului din Tel Aviv", curatoriată de Jacqueline Frydman, cea care a fondat în Pasajul Retz 
primul centru particular de artă contempoană din Paris, expoziţia a dezamăgit atât prin modul 
de a repune în discuţie culpabilitatea germană, cât şi prin faptul că tablourile gigantice, pline 
de referinţe apăsate la câmpurile morţii şi la kabbala, dau impresia de facil şi chiar de artă 
pompieristică. În acest context, alegerea noului director al muzeului a provocat discuţii, unii 
preferând venirea unui străin care să aibă o privire nouă asupra artei israeliene şi să 
dinamizeze politica expoziţională. 

Arhitectul, căruia i se datorează, printre altele, construirea în China a Muzeului de Artă din 
Taiyuan şi a Centrului de Artele Spectacolului din Nanjing, este şi un important teoretician, 
autor al mai multor studii, printre care "Contested Symmetries". Proiectele lui au făcut 
obiectul multor expoziţii găzduite de mari muzee din întreaga lume. 

Dacă arhitectura seduce prin spectaculozitate şi prin epura amenajărilor interioare, colecţia 
permanentă de artă contemporană israeliană este mai puţin spectaculoasă, după părerea 
specialiştilor, ca şi tipul de etalare a lucrărilor rămas la nivelul anilor '50. Din dorinţa de a 
prezenta un număr cât mai mare de creatori, organizatorii au riscat o pierdere a calităţii 
selecţiei, alăturând artişti de mai mică importanţă unor nume ca Sigalit Landau şi Michal 
Rovner. Dar decizia cea mai contestată a fost aceea a inaugurării noului spaţiu cu o expoziţie 
"Anselm Kiefer", decizie ce i-a aparţinut fostului director al instituţiei Mordechai Omer, mort 
în luna iunie a anului trecut. Finanţată cu 500.000 de euro de "Asociaţia Franceză a Prietenilor 
Muzeului din Tel Aviv", curatoriată de Jacqueline Frydman, cea care a fondat în Pasajul Retz 
primul centru particular de artă contempoană din Paris, expoziţia a dezamăgit atât prin modul 
de a repune în discuţie culpabilitatea germană, cât şi prin faptul că tablourile gigantice, pline 
de referinţe apăsate la câmpurile morţii şi la kabbala, dau impresia de facil şi chiar de artă 
pompieristică. În acest context, alegerea noului director al muzeului a provocat discuţii, unii 
preferând venirea unui străin care să aibă o privire nouă asupra artei israeliene şi să 
dinamizeze politica expoziţională. 

Cu câteva luni înainte de deschiderea muzeului, în atmosfera încordată din oraş, provocată de 
nemulţumirile faţă de creşterea preţurilor, mai ales în sectorul imobiliar, artiştii au cerut 
guvernului o mai accentuată susţinere a Culturii, care beneficiază acum de numai 0,15% din 
bugetul naţional. Tânăra generaţie de creatori doreşte crearea unor centre de artă 
contemporană care să favorizeze experimentele, aşa cum se întâmplă cu "Herzliya Museum" 
de la periferia oraşului Tel Aviv. Scena artistică este, în momentul de faţă, divizată între 
artiştii "oficiali" şi cei foarte critici faţă de politica israeliană. Plină de talente, scena israeliană 
are nevoie de aer proaspăt care să incite creatorii să scape de frontierele mentale ale unui 
pământ al cărui orizont este obturat de un zid, consideră o bună parte a criticii. VICTORIA 
ANGHELESCU, 31 ianuarie 2012  

 

__________________________   

Selecţie realizată de Raluca Ştefan, consilier de comunicare   


