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Pentru o țară ca România, o carte de vizită mai bună decât istoria
sa este, poate, modul în care o cinstește. Dacă să o scrii este infinit
mai greu, să te preocupi de ea astfel încât să ajungă nealterată la
generațiile următoare este, fără îndoială, o misiune mai la îndemână.
UNIUNEA EUROPEANĂ
România modernă s-a construit cu sacrificii, iar menținerea ei pe
cursul european este o alegere firească. Să ne ținem de plan!
Avem inițiativă și mecanisme europene pentru a construi un
prezent cum Fondul
ne place
și un viitor pe măsura așteptărilor celor care
European de
vor veni dupăDezvoltare
noi. DinRegională
2007 încoace, fondurile europene au contribuit
substanțial laUNIUNEA
modernizarea
României și la protejarea valorilor care
EUROPEANĂ
ne definesc ca popor. Procesul va continua și în următorii ani, când o
serie de proiecte strategice și de importanță capitală pentru noi vor
fi susținute prin finanțare europeană.
Până atunci,
să aruncăm o privire la trecutul apropiat și să
Fondul European de
Dezvoltare
vedem lucrurile
careRegională
s-au realizat cu fonduri nerambursabile! În
exercițiul financiar 2014-2020, s-au alocat sume importante pentru
conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și
istoric național. Eforturile autorităților au fost răsplătite pe măsură.
Beneficiarii investițiilor realizate prin Regio și-au atins obiectivele
grație proiectelor aprobate. Să continuăm pe acest drum și să le
îngăduim celor care vin după noi să ne cunoască istoria, trecutul și
valorile! Acestea sunt și ale lor.
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DIN REGIUNI
Sediu nou pentru Academia
de Muzică din Cluj-Napoca

T

În comuna Ghiroda se va dezvolta al
100-lea parc industrial din țară. Societatea
CT PARK– SRL a primit acest titlu prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației
nr. 1335/2021, din luna octombrie. Parcul industrial
de lângă Timișoara se va întinde pe 6,36 hectare, iar
operatorii economici care vor realiza investiții aici vor
beneficia de măsuri de sprijin sub formă de scutiri de
taxe. Politica parcurilor industriale a debutat în anul
2002, iar cele 100 de parcuri industriale cu titlu însumează 3.383 ha și au atras 1.518 operatori economici,
care au în total 76.197 de salariați.
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Investiții importante în sănătate. Spitalul pentru
Copii „Sfânta Maria“ din Iaşi a fost dotat, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, cu opt noi incubatoare
performante pentru secţia de Terapie Intensivă. Astfel,
nou-născuţii cu malformaţii sau alte probleme grave
la naștere au șanse în plus la viață. „Aceste incubatoare au dublă funcţionalitate: sunt incubatoare
standard, dar permit și ca pacientul să fiNO
e încălzit în momentul în care se fac
R
manevre specifice de resuscitare.
În plus, au funcţia şi de cântărire“,
a declarat managerul Spitalului
pentru Copii, dr. Alina Belu.
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Parcul industrial
Ghiroda, al 100-lea
din țară
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Incubatoare noi la Spitalul
„Sfânta Maria“ din Iaşi
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Orașul Cluj-Napoca va avea o nouă Academie de
Muzică. Aceasta va fi construită în următorii doi ani în
cartierul Mănăștur, în zona Dealul Colina. Pentru acest
proiect, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, prin Compania Natională de
Investiții, s-au alocat 37 milioane de euro, fiind cea mai
mare investiție a statului român în Cluj-Napoca, după
stadionul Cluj Arena. Actualul sediu a fost retrocedat,
Academia rămânând astfel singura universitate din România care nu deține un sediu pentru desfășurarea
activității didactice. În prezent, are 1.100 de studenți
și 223 de profesori.

N
CE

Patinoarul din Gheorgheni
se modernizează
Veste bună pentru copiii care fac hochei de
performanță. Patinoarul artificial din municipiul
Gheorgheni (jud. Harghita) va fi reabilitat printr-o
investiție de 37.554.677 lei. Lucrările de consolidare, modernizare și extindere au început anul trecut.
Construit în perioada 1977-1982, patinoarul nu mai corespunde standardelor internaționale și nu permite
organizarea unor competiții la acest nivel. Hocheiul este un sport cu tradiție în regiune și foarte îndrăgit de
copii și de tineri. Circa 200 de copii sunt jucători activi
în momentul de față.

DIN REGIUNI
Colegiul „Carol I“ din Craiova
se reabilitează

N

TE
Unul dintre cele mai importanNIA
te monumente din România, celebra
cetate Poenari, va intra într-un amplu program de conservare și reabilitare. Lucrările vor
dura circa 16 luni, timp în care accesul turiștilor va fi
restricționat. „Cetatea Poenari este printre cele mai
importante obiective turistice din Argeș. În vremuri normale, la Cetatea Poenari urcau peste 100.000 de turiști
pe an. Proiectul pe care îl avem acum va contribui la
dezvoltarea comunității“, a declarat Marius Nicolaescu,
vicepreședintele Consiliului Județean Argeş. Valoarea
totală a contractului este de 23.262.100,85 lei.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei, Guvernul a decis, în şedinţa
din 10 noiembrie, alocarea a 113.906.000 de lei pentru viitoarea Sală polivalentă din Constanța. Investiţia
a demarat în anul 2016, dar a fost blocată în
în care era realizată în proporSU momentul
ţie
de
30%.
Recent, Guvernul a reavizat
D
lucrările. Polivalenta din Constanţa va avea 3 niveluri, cu un total
de 18.500 mp şi o capacitate de
5.000 de locuri.
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Cetatea Poenari
intră în refacere

IA
N
E
T
OL

Proiectul Sălii Polivalente
din Constanţa, deblocat
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A început modernizarea Colegiului „Carol I“ din Craiova. Instituția de învățământ este una de prestigiu din
România, unde au absolvit diverse personalități marcante. „Este un contract în valoare de 97,73 de milioane
de lei pentru consolidarea și reabilitarea Colegiului
«Carol I», clădire care găzduiește și Opera Română –
un simbol pentru Craiova. Perioada de execuție este de
30 de luni, din care șase luni sunt pentru proiectare,
iar 24 pentru execuție“, precizează ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ş
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U
BUC

Mai mulți bani
pentru Stadionul Giulești
Iluminat modern și performant, dar și investiții
pentru protecția spectatorilor. Acestea vor fi principalele lucrări realizate la Stadionul Giulești „Valentin
Stănescu“. Clubul Sportiv Rapid Bucureşti a solicitat suplimentarea fondurilor pentru reconstrucția acestui
obiectiv, iar Guvernul a aprobat fonduri de 1.720.944
lei. În urma noilor investiții, Stadionul Giulești va beneficia de un sistem modern de jocuri de lumini tip Digital
MultipleX și de un sistem de iluminat pe fațada principală. În plus, zonele din spatele porților de fotbal vor fi
asigurate cu plase de protecție, dată fiind distanța mică dintre marginea terenului de joc și limita gradenelor
pentru spectatori.
DECEMBRIE 2021
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PROIECTE
Puține orașe din România se transformă văzând cu ochii, iar Oradea este un model de dezvoltare armonioasă. Cum a reușit asta?
Prin implementarea de proiecte îndrăznețe, cu ajutorul fondurilor europene.

Oradea, model de dezvoltare urbanistică

Dan Brumar

Oradea avea, în urmă cu 10
ani, aceleași probleme cu care se confruntă azi fiecare oraș din
România. Infrastructura rutieră solicitată la maximum, moștenirea
istorică și culturală supusă degradării, un transport public puțin
eficient, zone pietonale neprietenoase. Administrația locală a înțeles
necesitatea atragerii de fonduri europene pentru revigorarea spațiilor
publice și creșterea calității vieții locuitorilor. Așa se face că municipiul
Oradea a reușit să obțină fonduri
6
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europene, în valoare de zeci de milioane de euro în ultimul deceniu,
care au schimbat substanțial imaginea orașului de pe Crișul Repede.

Respectul pentru trecut,
beneficii pentru viitor
Una dintre emblemele orașului,
vechea cetate Oradea, se afla în stare avansată de degradare. În 2008,
autoritatea locală a început un
proiect, finanțat prin Regio, de revitalizare a vestigiilor, în vederea
introducerii monumentului în circuitul turistic. A fost un pas mare pentru

comunitate, care, ani la rând, fusese
martoră la degradarea unui obiectiv de importanță națională. Planul
de modernizare a Cetății a continuat
și în exercițiul financiar 2014-2020,
când au fost atrase nu mai puțin de
50 de milioane de lei prin Regio.
În a treia etapă, în care se află
azi Cetatea Oradea, edilii au obținut
fonduri nerambursabile de 10,3 milioane de lei pentru conservarea și
reabilitarea fizică a zidăriei bastioa
nelor Ciunt și Bethlen. Totodată, s-a
reușit punerea în valoare a cazematei
nord-vestice a bastionului Bethlen și
a grajdului alipit acestei cazemate,

PROIECTE
foto: IStock Photo

„Reabilitarea cetății
orădene constituie
o prioritate pentru
Municipiul Oradea și
pentru Județul Bihor.“
Mihaela Neag, șef serviciu Direcția de Management
Proiecte cu Finanțare Internațională din Primăria Oradea

iar platforma bastionului Bethlen a
fost amenajată cu alei, spații verzi,
sistem de irigații, instalații de iluminat și mobilier urban.
„Datorită valorii unuia dintre cele mai importante monumente de
arhitectură militară renascentistă
târzie din sud-estul Europei, reabilitarea cetății orădene constituie o
prioritate pentru Municipiul Oradea
și pentru Județul Bihor. Dovadă stau
toate investițiile și proiectele derulate în perioada 2007-2018, cele în
curs de finalizare, dar și cele care se
află în faza de concepție pentru finalizarea reabilitării zidurilor cetății“,
ne spune Mihaela Neag, șef serviciu
Direcția de Management Proiecte cu
Finanțare Internațională din Primăria Oradea.
Creșterea numărului de vizitatori a fost unul dintre obiectivele

Cetatea Oradea

principale ale restaurării și modernizării Cetății Oradea, însă edilii sunt
conștienți că, în această perioadă
incertă din punct de vedere sanitar, nu-și pot face proiecții în acest
sens. Cu toate acestea, primăria, în
parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și
Regiune, societatea de transport local și muzeele din oraș oferă turiștilor
acces gratuit la toate secțiile muzeale care aparțin de Muzeul Țării
Crișurilor și transport gratuit pentru
24 de ore, în întreaga rețea de transport public.

Soluții pentru creșterea
mobilității
Atracțiile turistice aduc plus valoare unei comunități, însă pentru
aceasta este necesară îmbunătățirea
condițiilor de acces. Mobilitatea
locuitorilor și turiștilor a fost o preocupare constantă a autorității locale,
motiv pentru care aceasta a aplicat
pentru finanțarea unor lucrări care
îmbunătățesc condițiile de transport
public și accesul la principalele
obiective turistice din oraș. Prin Regio, Oradea a mai atras peste 54 de
milioane de lei pentru crearea unor
trasee pietonale și îmbunătățirea
transportului public de persoane în
zona centrală.
Cu acești bani, autoritățile au urmărit creșterea mobilității pietonilor
și cicliștilor pe malul stâng al Crișului
Repede, reabilitarea, modernizarea și refacerea scuarurilor din Piața
Ferdinand, amenajarea unor alei pietonale, construirea unui pod peste
Crișul Repede și realizarea de benzi
dedicate mijloacelor de transport în
comun. În acest moment, lucrările
sunt aproape de finalizare. Prin acest
proiect, edilii pot susține că au redat
centrul istoric cetățenilor și au făcut
pași importanți pentru încurajarea
utilizării transportului public, în detrimentul automobilelor personale.
„De asemenea, prin amenajarea Podului Centenarului, a malului
DECEMBRIE 2021
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PROIECTE

Muzeul francmasoneriei

stâng al Crișului Repede și a străzii
Aurel Lazăr au fost create spații adecvate pentru deplasarea pietonală și
velo, încurajându-se aceste tipuri de
deplasare în centrul orașului“, mai
spune Mihaela Neag.

Muzeele orădene,
restaurare necesară
Oradea este, fără doar și poate,
un oraș al monumentelor, motiv pentru care restaurarea și introducerea
acestora în circuitul turistic au fost o
prioritate a municipalității. Unul dintre muzeele de căpătâi ale orașului,
renumit pentru unicitatea sa, este
Muzeul Francmasoneriei, restaurat
și dat în folosință în luna octombrie a
acestui an, de ziua Oradiei. Lucrările
de repunere la loc de cinste a acestui
monument au început în aprilie 2018
și au constat în refacerea tencuielilor exterioare, înlocuirea tâmplăriilor
din lemn, refacerea învelitorilor cu tablă fălțuită, ridicarea de pereți noi cu
materiale moderne, refacerea gardului exterior.
8
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La interior, edificiul a beneficiat de pardoseli noi și de instalații
de ventilare, climatizare, sanitare și
electrice aduse la zi. Totodată, clădirea a fost decorată cu mobilier
specific și cu vitrine de expunere a
vestigiilor.
„Restaurarea fostului sediu al
Lojii Masonice va demonstra că municipiul Oradea respectă premisa
prin care cultura reprezintă unita-

te în diversitate și va putea promova
dialogul şi cooperarea interculturală, accesul cetăţenilor la cultură,
realizarea de programe diverse de
cultură şi vitalizarea patrimoniului
cultural local şi nu numai“, declară
Alexandru Popa, consilier superior
Direcția Management Proiecte cu
Finanțare Internațională din Primăria Oradea.

PROIECTE
Cu o investiție de peste 8,6 milioane de lei, din care aproape 4 milioane
de lei atrase prin Regio, Muzeul Franc
masoneriei este acum disponibil
pentru vizitare de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00. Edilii se
așteaptă la circa 10.000 de vizitatori
în primul an de funcționare.
Un alt monument emblematic al
orașului este Muzeul Țării Crișurilor,
care a trecut prin ample lucrări de
modernizare de la mutarea sa în actualul sediu, situat pe strada Armatei
Române nr. 1A. La finalul lunii august
2020, aici au fost inaugurate primele expoziții permanente la standarde
europene, în cadrul secțiilor de Ştiinţele Naturii şi Arheologie-Istorie.
Mai mult, la demisol a fost dat în
folosință vivariul, parte a secţiei Ştiinţele Naturii, compus din două săli
de acvarii şi terarii care adăpostesc peste 60 de specii de animale.
Noile dotări au fost posibile grație
implementării proiectului Reparații
capitale și amenajări interioare sediu
nou - Muzeul Țării Crișurilor Oradea:
lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu, finanțat cu
21,65 de milioane de lei prin Regio.
Casa Darvas-La Roche, un alt
monument emblematic al orașului,

Casa Darvas

Casa Darvas

și-a deschis porțile în luna august a anului 2020, la două luni după
finalizarea lucrărilor de restaurare realizate cu fonduri Regio. Parte
din Ansamblul Urban-Centru Istoric
Oradea, imobilul este o adevărată
bijuterie arhitectonică în stil Sece
ssion, care datează din 1910. Înainte
de restaurare, clădirea se afla într-o
stare avansată de degradare și necesita intervenție imediată.
Investiția de 8,6 milioane de lei,
fonduri nerambursabile, a acoperit lucrările de reparații și restaurări:

refacerea tencuielilor și placajelor
exterioare, repararea șarpantei, rezugrăvirea fațadelor, restaurarea
butonilor din eozin existenţi și completarea celor dispăruţi, refacerea
vitraliilor, restaurarea și completarea
pardoselilor decorative, restaurarea
elementelor decorative din mozaic
de sticlă și ceramică, restaurarea e
lementelor de ceramică colorată ale
coamei acoperișului, refacerea porții
de acces, refacerea decorațiilor originale ale fațadei.
„Acest obiectiv de patrimoniu este
unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură din Oradea, fiind o
creație reprezentativă a fraților László şi
József Vágó, constituind o capodoperă
constructivă a orașului prin moder
nitatea ei excepțională, conferită de
valențele avangardiste ale compoziției
spațiale, ale purismului volumetriei și
ale rafinamentului decorației“, ne-a
spus Daniela Moțoc, Șef Birou, Direc
ția Management Proiecte cu Finanțare
Internațională din Primăria Oradea.
Oriunde ai întoarce capul în Oradea vezi amprente de istorie aduse
în modernitate, o mărturie a interesului ridicat manifestat de autorități
pentru a duce mai departe o
moștenire culturală bogată. Aceste
investiții nu sunt făcute doar pentru atragerea de turiști străini, ci și
pentru români, care sunt invitați să
redescopere frumusețile de acasă.
DECEMBRIE 2021
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„Cetatea Ladislau“ de pe Clisura Dunării,
ruina care e gata să revină la viață

Unul dintre proiectele prin care se
dorește atragerea unui număr mai
mare de turiști în Clisura Dunării este în
plină derulare, în comuna Coronini din
Caraș-Severin. Este vorba de restaurarea
și de punerea în valoare a Cetății
Ladislau, monument istoric din secolul
al XIV-lea, ale cărui ruine se ridică pe
un deal deasupra Dunării. Aproape 20
de milioane de lei sunt investiți în acest
proiect, derulat de Primăria Coronini,
finanțat cu fonduri europene.

Rodica VÎnjeanu

Frumusețile naturale din Clisura Dunării, inclusă în Parcul Natural
„Porțile de Fier“, fac ca aceste locuri de pe malul bătrânului fluviu,
mărginite de munți și de dealuri, să
fie, pentru mulți, una dintre cele mai
atractive zone turistice ale Banatului. Pe lângă decorul natural, Clisura
Dunării are și o istorie bogată, iar res
taurarea unor vestite monumente
istorice și transformarea lor în obiective turistice ar duce, cu siguranță, la
creșterea numărului vizitatorilor.
Cetatea medievală construită pe
vechi ruine dacice, pe malul stâng al
Dunării, pe dealurile localității Coronini spune povestea unei istorii
10
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zbuciumate. La începutul secolului
al XV-lea, regele ungar Sigismund
de Luxemburg alegea un deal stâncos cu trei laturi abrupte, de pe
malul apelor Dunării, ca loc unde să
construiască o cetate de unde să-i
poată ataca pe „vecinii dușmani“ din
fortăreața Golubac, situată pe malul
sârbesc al Dunării. Așa a luat ființă

Cetatea Ladislau. Din 1429 până în
1435, aceasta a fost proprietatea Ordinului cavalerilor teutoni, iar după
atacul de la Mohacs a devenit proprietatea turcilor.
Din vechea cetate au mai rezistat,
până în zilele noastre, doar fragmente din zidurile palatului și donjonul.
Chiar și în acest stadiu avansat de

Proiect: Consolidare, restaurare, conservare și protecție Cetatea
Ladislau, realizarea unui punct de belvedere prin amenajarea Turnului 3 de Sud-Vest, conservarea zidurilor și a turnurilor cetății cu asize
de piatră, amenajare platforme și pasarele, construire corp anexă,
realizare instalații electrice și sanitare, realizare iluminat arhitectural
și ambiental, amenajare incintă sit, realizare alei pietonale.
Valoare totală: 19.851.860 de lei
FEDR: 16.790.392 de lei

PROIECTE
degradare, ea se afla pe lista monumentelor istorice.
În acest moment, cetatea este într-un amplu proces de restaurare.
„Se lucrează acolo, au început să se
vadă deja rezultatele. Din păcate, se
reabilitează doar ruinele, deoarece
nu am reușit să găsim o imagine veche
din care să ne dăm seama cum arăta
cetatea pe vremuri. Aceasta a fost demolată prin anii 1550, spre deosebire
de cea de pe malul sârbesc. Mereu încerc să îi fac pe oameni să înțeleagă
faptul că și eu mi-aș fi dorit tare mult
să facem cetatea asemănătoare cu
cea a sârbilor, dar aceea nu a fost
demolată pe când cetatea de la noi a
fost bombardată“, a precizat primarul comunei Coronini, Ilie Boboescu.

Va deveni punct
de atracție turistică
Proiectul cuprinde consolidarea,
restaurarea, conservarea și protec
ția cetății, realizarea unui punct de
belvedere prin amenajarea Turnului
3 de Sud-Vest, conservarea zidurilor și a turnurilor cetății, amenajarea
de platforme și pasarele, construi-

rea unui corp anexă, realizarea de
instalații electrice și sanitare, realizarea iluminatului arhitectural și
ambiental, amenajarea incintei sitului și realizarea de alei pietonale.
Edilul este convins că odată de
lucrările vor fi terminate, vechea cetate medievală va deveni un punct
de atracție turistică, mai ales având
în vedere că este situată la un pas

de Dunăre, iar în zonă se află și alte
obiective de interes, cum ar fi cunoscuta stâncă Baba Caia, pe marginea
căreia s-au țesut de-a lungul timpului
numeroase legende. Cetatea Ladislau
ar putea fi atractivă și pentru turiștii
veniți să viziteze fortăreața de pe malul sârbesc - Cetatea Golubac, căci
Dunărea poate fi traversată acum cu
bacul până la Moldova Nouă.
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PROIECTE
„Casa Dianu“ este o clădire fabuloasă construită în Craiova, la începutul secolului al XX-lea, de familia de burghezi cu acest nume.
Din 2013, imobilul de pe strada 24 ianuarie a fost achiziționat de Consiliul Județean Dolj. Cu fonduri europene de 20,7 milioane de
lei și cu un aport propriu de 2,8 milioane de lei, CJ Dolj a redat strălucirea de altădată frumoasei case. Aici, începând cu primăvara
anului 2022, va fi sediul Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

Casa Dianu din Craiova, transformată
în Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Rodica Vînjeanu

Familia Dianu era extrem de cunoscută în Craiova începutului de
secol XX. Reunea mari proprietari de
pământ, dar a oferit posterității și o
serie de intelectuali sau comercianți.
Între 1955 și 1964, în Casa Dianu au avut sediul diferite instituții,
printre care birourile administrative ale Filarmonicii și Organizația
orășenească Frontul Plugarilor. Din
1964 și până în 2008, clădirea a găzduit sediul Școlii de Artă și Meserii
„Cornetti“.
12
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În urma unei decizii definitive
remise de Înalta Curte de Casație
și Justiție, în 2008, Casa Dianu a
ajuns în proprietatea moștenitorilor
de drept, apoi, în 2013, Consiliul
Județean Dolj a achiziționat clădirea de la aceștia din urmă. Ulterior,
clădirea a intrat în administrarea
Bibliotecii Județene „Alexandru și
Aristia Aman“.
În 2017, a fost semnat contractul
de finanțare pentru un proiect european, în valoare de 20.725.094,82
lei inclusiv TVA, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

al cărui obiectiv a fost reprezentat de
consolidarea, restaurarea și reintroducerea Casei Dianu în circuitul public
turistic și cultural. Ulterior, valoarea
contractului de finanțare a fost suplimentată, ajungând la 22.766.058,79
lei, inclusiv TVA, corespunzător unei
contribuții financiare a Consiliului
Județean Dolj de 2.847.768,71 lei.
Pe 13 octombrie 2021, lucrările de
consolidare și restaurare întreprinse
la nivelul Casei Dianu au luat sfârșit.
În perioada următoare, este planificată recepția la terminarea lucrărilor
și vor fi realizate acțiunile de amena-

PROIECTE
jare a spațiilor interioare, în acord cu
obiectivul asumat – crearea Muzeului
Cărții și Exilului Românesc – și de
deschidere propriu-zisă a muzeului,
cel mai probabil în primăvara-vara
anului 2022. „Este un proiect frumos, un proiect drag nouă, celor
de la Consiliul Județean, a cărui primă etapă a fost finalizată, vorbind
despre partea de restaurare a Casei
Dianu. Îmi face plăcere să pot spune că, în acest caz, constructorul a
menținut un ritm bun, astfel că acest
obiectiv a fost finalizat într-un termen scurt, iar rezultatele, așa cum se
poate constata, sunt deosebite“, spune președintele Consiliului Județean
Dolj, Cosmin Vasile.
La momentul de față, în Casa Dianu se regăsesc elementele originale
în proporție de 90%. De asemenea,
tâmplăria a fost păstrată în proporție
de 97%, restul pieselor deteriorate fiind reconstruite după poze ale vremii.
„Ne-am propus să redăm comunității
clădirea exact așa cum marele boier
din Bănie a conceput-o și a edificat-o.
Mă bucur că putem să le oferim craiovenilor și țării, în definitiv, un obiectiv
extraordinar, un adevărat monument
de arhitectură“, punctează Cosmin
Vasile.
Astfel, fațadele principale, către
stradă și către curte, sunt decorate cu elemente ce aparțin în special
stilului neobaroc. Accesul principal
este amplasat centrat pe fațada spre
curte și este dominat de scara din
marmură care conduce, printr-un
glasvand impresionant, cu tâmplărie de stejar și geamuri sablate cu
decorații geometrice și florale, către
parterul cu încăperi bogat decorate, cu scafe și tavane cu elemente
florale pictate în culori pastelate, unele fiind acoperite cu foiță de aur.
Intervențiile propuse asupra clădirii au fost în acord cu Carta de la
Veneția, urmărind ca măsurile de
consolidare să nu afecteze valoarea
monumentului, elementele decorative interioare și exterioare fiind
realizate strict în vederea conservării elementelor originale.

Proiect: „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa „Dianu“
din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții
și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic“.
Valoare totală: 20.725.095 lei
FEDR: 17.276.067 lei
Având în vedere că prin acest
proiect clădirea va fi amenajată ca
muzeu, a fost asigurat accesul la parter al persoanelor cu dizabilități, prin
montarea unei platforme automatizate, iar pentru accesul la mansardă
a fost montat un lift interior.
Sălile de expunere vor avea e
chipamente IT, sisteme interactive
de comunicare date și învățare in
formală, de proiecție video și de
sonorizare. În muzeu vor fi amplasate
cele 25 de colecții și fonduri de carte și
înscrisuri donate Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman“ de către
personalități culturale importante,
reprezentative pentru exilul româ
nesc. Ca atare, vizitatorii vor avea
acces la zeci de mii de cărți, materiale
audio-video, reviste și ziare, scrisori și
manuscrise, elemente de artă și altele
asemenea. Valoarea exponatelor este inestimabilă, cele mai multe dintre

acestea fiind unice. „Printr-o inițiativă
unică la nivel național, un demers pe
care colegii de la Biblioteca Județeană
l-au gândit, au fost aduse la Craiova
colecțiile unor scriitori renumiți, ale
unor mari oameni de cultură, colecții
care vor fi adăpostite în Muzeul Cărții
și al Exilului Românesc“, ne explică președintele Consiliului Județean
Dolj.
Muzeul va avea în componența
sa săli de expoziții permanente și
temporare pentru adulți și copii, săli
de cercetare, de petrecere a timpului liber și săli multimedia. O parte
dintre lucrările valoroase existente în colecțiile bibliotecii județene
vor fi interpretate, într-o manieră
interactivă, incluzând transpunerea
documentelor în format digital, materiale audio, video și diorame.
Acestea vor fi completate de prezentările muzeale clasice.

DECEMBRIE 2021

13

PROIECTE
Muzeul de Artă Orientală, în haine noi

„Casa Panaghia“ din Babadag,
restaurată cu bani europeni

A fost casă de rugăciune, sediu
al seminarului musulman, dar
și grădiniță pentru copii. Este
vorba despre „Casa Panaghia“ din
Babadag, județul Tulcea. De trei
ani, aici se lucrează de zor pentru
ca fostul Muzeu de Artă Orientală
să-și deschidă din nou porțile, în
haine noi, după o investiție de
peste 3 milioane de lei, din care
2,6 milioane de lei reprezintă
fonduri europene.

Rodica Vînjeanu

Construită în 1837, „Casa Pana
ghia“ este oglinda arhitecturii otomane
dobrogene. Denumirea de „Panaghia“
este grecească şi înseamnă Sfânta Fecioară Maria. Aici a funcţionat,
între anii 1837-1901, seminarul musulman. În anul 1903, Nicolae Iorga
a găsit în Babadag „clădirea goală, cu
ferestrele astupate, a fostului seminar care se înconjoară de taină tristă“
- semn că, în acea perioadă, casa era
abandonată. După această relatare,
aici a funcționat o grădiniță de copii,
până în perioada postbelică.
Clădirea este înscrisă în Lista
Monumentelor Istorice a județului
14
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Tulcea. Din 1973, a fost amenajată pentru destinația de muzeu, iar
din 1999 a adăpostit Muzeul de Artă
Orientală. Cultura și tradițiile turcilor și tătarilor din Dobrogea sunt
prezentate publicului prin numeroase vase din aramă, pentru uz casnic
și de cult, piese de port, broderii, dar
și prin numeroase țesături, cum ar fi:
covoare pentru rugăciune, covoare
orientale, șaluri din cașmir. În fiecare an, Muzeul de Etnografie și Artă

populară din cadrul Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea organiza la „Casa Panaghia“ numeroase
expoziții cu piese de etnografie și artă populară din această frumoasă
zonă a țării. Turcii și tătarii din Dobrogea au o artă populară foarte
bogată, care ne arată, fără dubii, originile sale orientale, dar și o anumită
interferență cu arta autohtonă atât
din Peninsula Balcanică, cât și din
Dobrogea.

După redeschiderea muzeului, la începutul
anului viitor, imobilul va fi integrat în circuitul
turistic regional.

PROIECTE
Din păcate, imobilul a ajuns într-o stare avansată de degradare,
iar activitatea muzeală nu s-a mai
putut desfășura în condiții bune.
Clădirea are parter și demisol și a
fost construită pe fundație și pereți
din piatră, cu planșee de lemn. Deși
s-au mai realizat reparații în 1999
și 2003, degradarea era evidentă, mai ales în zona demisolului și a
planșeelor de lemn, pereții exteriori
având crăpături profunde. De câțiva
ani, muzeul este închis publicului din
cauza degradărilor ce pun în pericol
utilizatorii.
Astfel, în 2018 a fost demarat
proiectul de investiție „Promovarea
valorilor culturale prin restaurarea
și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia Babadag, județul
Tulcea“, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul a vizat conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural, fiind finanțat în cadrul Axei prioritare
5 – Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorifica
rea durabilă a patrimoniului cultural.
Proiectul s-a derulat, în perioada 2018-2021, în orașul Babadag și a
avut o valoare totală de 3.165.065,48
lei.

Proiect: „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia Babadag“
Valoare totală: 3.165.065 lei
FEDR: 2.626.245 de lei
„Pentru Tulcea, ca județ ce reprezintă, de veacuri, un mozaic de
civilizații și tradiții, este extrem de
importantă promovarea valorilor
culturale de pe întreg teritoriul acestuia. Investiția privind restaurarea
şi conservarea Casei Panaghia din
Babadag, un simbol al comunității
locale, evidențiază efortul nostru de
a pune în valoare aceste monumen-

te istorice, aducându-le în prezent
și, în același timp, dorind să ofere
viitorilor vizitatori senzația retrăirii timpurilor istorice“, ne-a declarat
Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea. De altfel,
aici se mai lucrează și la alte obiective de interes, precum: Farul Vechi
din Sulina, care va fi reabilitat, și Muzeul de Etnografie și Artă Populară
din municipiul Tulcea, care este în
plin proces de modernizare.
În acest moment, lucrările sunt
finalizate, iar după recepția acestora vor fi aduse exponatele. Odată cu
redeschiderea muzeului, la începutul
anului viitor, imobilul va fi integrat în
circuitul turistic regional, mai ales că
se află în vecinătatea geamiei Ali-Gazi
Paşa, cel mai important monument
de arhitectură al orașului Babadag,
clădirile fiind cel mai probabil strâns
legate, în perioada în care la Casa
Panaghia funcționa seminarul musulman. „Casa Panaghia reprezintă un
obiectiv care vorbește mult despre istoria și despre cultura locului, și care,
odată finalizat, va contribui enorm la
creșterea numărului de turiști care vizitează zona“, declară președintele CJ
Tulcea, Horia Teodorescu.
DECEMBRIE 2021
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O investiție de aproape 21 de milioane
de lei a adus catolicilor din Iași multă
bucurie în suflete. Din 15 septembrie
2021, credincioșii se pot închina din nou
în Catedrala Veche Romano-Catolică
„Adormirea Maicii Domnului“ - Iaşi,
care a fost consolidată și restaurată, în
ultimii patru ani. Picturile, altarele, orga,
vitraliile, clopotele au fost restaurate, iar
întregul edificiu de cult a căpătat o nouă
strălucire.

Investiție pentru suflet:

Catedrala Veche
Romano-Catolică
„Adormirea
Maicii Domnului“
din Iaşi
Rodica Vînjeanu

Încă din 1540, catolicii din Iași
și-au construit propria biserică în
chinată Adormirii Maicii Domnului.
Edificiul din lemn a suferit foarte
mult în decursul timpului, fie din cauza deselor năvăliri ale cazacilor şi
ale tătarilor, fie din cauza unor incendii catastrofale. După incendiul
din octombrie 1766, care a distruso aproape complet, Grigore Ghica,
domnul Moldovei, a aprobat ridicarea unei biserici latine din piatră.
Astfel, la 15 august 1789 era sfințit
noul edificiu, în stil baroc.
De-a lungul timupului, în urma
cutremurelor din anii 1802, 1940 şi
1977, precum şi în urma incendiului
din anul 1827, edificiul a trecut prin
mai multe lucrări de reparații. Interiorul a căpătat forma actuală în 1869.
Ceremonia de binecuvântare a lucrărilor de restaurare s-a desfăşurat
în anul 1864, cu toate solemnităţile:
fanfara militară, prezența principalelor oficialități ale orașului, a corpului
preoțesc, a lucrătorilor, a episcopului Salandari.
16
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Proiect: „Restaurarea, consolidarea și integrarea turistică a Catedralei vechi romano-catolice Adormirea Maicii Domnului - Iași“
Valoare totală: 21.327.798 de lei
FEDR: 17.371.107 de lei

PROIECTE
„Povara“ timpului și a vitregiilor naturii au lăsat însă urme
adânci: structura de rezistență a clădirii ajunsese să sufere foarte mult.
Cel puțin în ultimul timp, fisurile şi
crăpăturile care începuseră să apară la ziduri au făcut ca biserica să nu
poată fi utilizată, deoarece era un
real pericol. De asemenea, picturile
din biserică erau într-o stare avansată de degradare, cauzată de igrasia
puternică ce afecta zidurile bisericii,
ceea ce făcea ca imaginile să fie greu
perceptibile.
„Încă din perioada comunistă
s-au făcut demersuri în vederea consolidării catedralei, însă, așa cum
știm, regimul politic de la acea vreme era complet ostil unor astfel de
lucrări. După redobândirea libertății,
în urma evenimentelor din decembrie 1989, s-au ivit şi speranțele unor
posibilități reale de a consolida catedrala. Aceasta este un monument
istoric clasa A, ceea ce presupune
costuri ridicate, deoarece orice consolidare şi restaurare trebuiau să
ţină cont de rigorile legislative în
acest domeniu“, precizează Mihai
Budău – econom diecezan al Episcopiei Romano-Catolice Iași.

În anul 2017, a fost depus proiectul „Restaurare, Consolidare şi
integrare Turistică Catedrala Veche
Romano-Catolică Adormirea Maicii
Domnului - Iaşi, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, care a
fost aprobat la 14 decembrie 2017,
iar lucrările efective de consolidare
şi restaurare aveau să înceapă la 14
iunie 2018.
Primele lucrări au fost cele de
cercetare arheologică în interiorul
catedralei. Au urmat restructurarea

totală a clădirii, prin consolidarea
temeliei, a zidurilor și înlocuirea totală a șarpantei și a acoperișului și
restaurarea, în întregime, a picturii murale, precum și a icoanelor din
catedrală.
Au fost, de asemenea, restaurate
toate obiectele de cult și de arhitectură: altarul principal vechi şi cele
două altare secundare, care au fost
executate la Padova, cu marmură de
Carrara, în anul 1874; candelabrul
din bronz Geriani, din cupola centrală, precum şi candelabrele mici
din navatele laterale, aduse de la Paris în anul 1904; orga clasică adusă
în anul 1904 de la Jägerndorf – Austria; amvonul clasic cu basoreliefuri
aurite, realizat în anul 1868; icoanele
de la Calea Crucii, aduse de la Viena în anul 1873; cele două clopote
aduse de la Viena şi instalate în anul
1777; în exterior, pe peretele sudic,
se află un ceasornic solar, realizat în
anul 1813.
Mai mult, subsolul edificiului a fost pus în valoare în urma
săpăturilor arheologice și de consolidare, iar acum are rol de muzeu
și necropolă. În acest moment,
implementarea proiectului este finalizată, fiind realizată recepția
clădirii. Catedrala restaurată a fost
inaugurată și sfințită printr-o celebrare liturgică solemnă, pe 15
septembrie 2021.
DECEMBRIE 2021
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Biserica este o componentă importantă a identității noastre și ea n-ar fi dăinuit fără slujitorii săi, dedicați misiunii lor umanitare și
spirituale. Din respect pentru valorile care ne definesc ca popor, românii trebuie să aibă grijă de ctitoriile durate, cu multă sârguință,
acum sute de ani. Mănăstirea Aninoasa, din județul Argeș, este doar o dovadă a recunoașterii importanței unui monument românesc valoros.

Aninoasa, mănăstirea care
„spune Europei povestea noastră“

Dan Brumar

Mănăstirea Aninoasa este o ctitorie boierească atribuită lui Tudoran
Vlădescu, membru al unei familii înstărite din Evul Mediu, rudă cu boierii
Cantacuzino. Lăcașul de cult este, de
fapt, un ansamblu arhitectural format din șase clădiri, prima edificată
în 1677. Biserica „Sfântul Nicolae“
este cea mai veche dintre cele șase
construcții care alcătuiesc un ansamblu coerent din punct de vedere
stilistic, chiar dacă epocile în care au
fost adăugate noi corpuri de clădire diferă. Monumentul s-a păstrat,
peste ani, în condiții bune. Singurele
deficiențe remarcate în timp au fost
cele de macerare a materialelor ca18
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„Mănăstirea Aninoasa este parte din cultura
noastră națională, care a prins grai nou prin
restaurarea abia încheiată și care își va spune
povestea peste veacuri“
re compun structura de rezistență,
tencuielile și acoperișurile, din cauza umidității crescute.
Acumularea de apă în zone
cheie ale construcțiilor a afectat
serios structura clădirilor și obiectele de patrimoniu ale mănăstirii,
astfel încât salvarea monumentului de la distrugere a fost o misiune
contracronometru. Datorită unei
finanțări de aproape 15,3 milioane

Maica Cecilia

de lei prin Regio, mănăstirea a beneficiat de intervenții imediate pentru
conservarea patrimoniului istoric și
cultural al unui ansamblu mănăstiresc rar, monument istoric de interes
național. Maica Cecilia, care s-a ocupat de proiect, a dezvăluit pentru
Regio care este însemnătatea acestei investiții pentru lăcașul de cult.
„S-a restaurat întregul ansamblu, fiind acoperit cu tablă de cupru

PROIECTE
și luându-se măsuri pentru stoparea
igrasiei, a fost restaurată valoroasa pictură, care este un punct de
mare interes pentru vizitatori și
specialiști. Credem că prin restaurarea monumentelor românești și prin
promovarea lor nu facem altceva
decât să spunem Europei povestea
noastră. Mănăstirea Aninoasa este
parte din cultura noastră națională,
care a prins grai nou prin restaurarea abia încheiată și care își va spune
povestea peste veacuri, definindu-ne
identitatea, ca neam, în fața întregii
lumi“, a spus Maica Cecilia.
Potrivit acesteia, lăcaşul păstrează
şi astăzi multe dintre atributele estetice şi religioase din vremurile
de demult: racla cu o părticică din
moaştele Sfântului Nicolae, arhitectura brâncovenească, întregită de
arcade şi firide ce amintesc de stilul
gotic, pictura faimosului Pârvu Mutu
Câmpulungeanul (canonizat în anul
2017), aspectul de fortăreaţă, cu ziduri crenelate din piatră şi cărămidă,
netencuite, la care se adaugă miile
de flori îngrijite cu drag de măicuţe
și care îi încântă pe vizitatori. Toate acestea îi atrag pe pelerini și pe
turiști. Printre ei se găsesc și români
din diaspora, care se cazează aici
pentru câteva nopți, mai ales vara.

Proiect: Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură
Biserică și Paraclis, reparații curente, amenajări exterioare
Valoare totală proiect: 17,98 milioane lei
Valoare FEDR: 14,98 milioane lei

Obştea mănăstirii, formată din
zece maici și un preot slujitor, a organizat simpozioane, subvenționate
de Secretariatul de Stat pentru Culte, Centrul ArCuB şi Administrația
Fondului Cultural Național (AFCN),
în cadrul cărora s-au publicat studii
monografice de referință, albume şi

crestomații de documente despre
cultura, istoria, arta şi spiritualitatea
poporului român.
„Prin implementarea acestui pro
iect cu fonduri structurale europene
s-a creat un cadru mai larg pentru astfel de evenimente, precum și
pentru o mai bogată activitate în
domeniul pelerinajelor și al turismului. Au fost create spații pentru
ateliere, care pot fi, periodic, interactive. A fost amenajat spațiul aferent
colecției muzeale, a fost îmbogățit
patrimoniul mănăstirii prin extragerea de fresce, care vor fi expuse“, mai
spune Maica Cecilia.
Lucrările de restaurare a mănăstirii, care au durat 45 de luni,
sunt, conform gazdei noastre, „un
act care bucură deopotrivă obștea,
autoritățile și comunitatea locală,
dar, mai ales, îi odihnește pe închinătorii și vizitatorii care trec pragul
ansamblului“. De roadele acestei
intervenții salvatoare se vor bucura, mai mult ca sigur, și generațiile
viitoare, care vor putea duce mai departe moștenirea lăsată de înaintașii
lor.
DECEMBRIE 2021
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PROIECTE
Regio e un instrument de finanțare dedicat atât autorităților locale, cât și antreprenorilor care vor să-și dezvolte sau să-și diversifice
afacerile. Datorită mecanismelor accesibile de aplicare pentru fonduri nerambursabile, companiile din România au putut accesa
fonduri substanțiale, în vederea scalării businessurilor.

Fonduri europene pentru dezvoltarea
afacerilor din turism
Dan Brumar

Alexandru Macarie este managerul unui hotel cochet din Lancrăm,
județul Alba. A știut că afacerea lui are potențial de dezvoltare,
motiv pentru care a decis să-și extindă casa de oaspeți cu noi locuri
de cazare. Investiția de care avea nevoie depășea 6,5 milioane de lei și
reprezenta o presiune prea mare pe
bugetul propriu. Hotelul Allegria pe
care îl deține e situat pe DN1, într-o
zonă cu aflux mare de turiști, așa că
trebuia să facă acest pas.
Din fericire pentru el, Regio a oferit un sprijin substanțial în vederea
extinderii hotelului, cu o contribuție
nerambursabilă de 3,14 milioane de
lei. „Numărul de turiști aferent primului an (1 iunie 2020 – 16 noiembrie
2021) în care a fost dat în circulație
a fost de 18.000 persoane. Odată cu
darea în folosință a unității de cazare,
s-a înregistrat o creștere a încasărilor cu 30%“, dezvăluie antreprenorul
pentru Regio.
Investiția a presupus extinderea unității de cazare cu un nou corp
de clădire, dotat cu 33 de camere
(70 de locuri de cazare) și o sală de
conferințe de 105 locuri. Extinderea hotelului a avut un impact major
în rândul clienților, spune Alexandru
Macarie, care a remarcat o creștere
a recenziilor pozitive, peste 1.500, venite din partea clienților.
„Ne-am mai prelungit sejurul cu
încă o noapte. Camera foarte mare
cu patul matrimonial foarte confortabil, excelent pentru o familie cu un
copil, ne-a plăcut că am fost lăsați
cu căruciorul în cameră, hotelul dispune de lift, o curățenie exemplară,
personalul foarte amabil și mâncarea
foarte, foarte gustoasă la restauran20
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tul hotelului. Recomand cu drag!!“
este doar una dintre reacțiile care
l-au mulțumit pe deplin pe antreprenor. Acesta susține că, la succesul
afacerii sale, au contribuit atât Regio,
cât și angajații săi.
„După implementarea proiectului,
calitatea serviciilor a crescut datorită
noilor facilități oferite, care au sporit
confortul și siguranța turiștilor. Acest
lucru este posibil și datorită personalului, care contribuie la asigurarea
unor servicii mai prompte și diversificate“, confirmă omul de afaceri.
După cum spune Alexandru Macarie, cea mai mare provocare trăită
în timpul implementării proiectului a
fost momentul în care urma să des-

chidă unitatea de cazare, în plină
pandemie de COVID-19. A fost un
moment de incertitudine pe care lau trăit toți antreprenorii din turism.
Dar, spune Macarie, el și staff-ul său
au trecut cu bine peste acel moment.
În acești ani de antreprenoriat,
omul de afaceri a remarcat o „matu
rizare a turiștilor“, care a determinat
„mutații în structura cererii“. Cei care se cazează la hotel vor servicii
turistice din ce în ce mai diversificate și devin tot mai exigenți în privința
aspectelor de calitate și de autenticitate ale ofertei. „În urma extinderii,
hotelul este o destinație turistică de
calitate, care corespunde standardelor Uniunii Europene și care furnizează
servicii turistice de cazare și de
agrement, la un nivel înalt“, ne-a
asigurat antreprenorul.

Proiect: Extindere hotel pe
structură independentă, Municipiul Sebeș, DN 1 km 373+100,
nr. 9, jud. Alba
Valoare totală proiect: 6,5
milioane lei
Valoare FEDR: 2,67 milioane lei

PROIECTE

Arcul de Triumf, un simbol peste veacuri
Alice-Claudia GHERMAN

Este „poarta de intrare“ spre centrul Bucureştiului. Nu a fost primul Arc
de Triumf din Capitală, dar este singurul care a dăinuit. Un amplu proces
de reabilitare, posibil grație fondurilor
europene, i-a redat „strălucirea” și l-a
readus în sufletul vizitatorilor.
Amplasat la intersecţia a patru
bulevarde importante ale Capitalei, Bd. Pavel Kiseleff, Bd. Constantin
Prezan, Bd. Alexandru Averescu şi
Bd. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf se înscrie în seria de
monumente dedicate participării
României la Primul Război Mondial
de partea Aliaților, alături de Catedrala Încoronării de la Alba Iulia,
Mausoleul de la Mărăşeşti, Crucea
Eroilor Neamului de pe Muntele
Caraiman şi Mormântul Eroului Necunoscut, aflat în Parcul Carol din
Bucureşti.
Ridicat între anii 1921-1922, sub
îndrumarea arhitectului Petre Antonescu, Arcul de Triumf a fost renovat
şi definitivat în perioada 1935-1936,
fiind construit din granit de Deva şi
marmură de Ruşchiţa, după modelul
marelui Arc de Triumf de la Paris, comandat de Napoleon. Inaugurarea
edificiului a coincis cu aniversarea a
18 ani de la Marea Unire: 1 decembrie 1936.
Edificiul măsoară 27 m, având o
temelie de 25 x 11,5 m. Pe fiecare
picior al monumentului există o scară cu 140 de trepte, iar pe marginile
acestei scări interioare este amenajat un muzeu, în care vizitatorii pot
vedea patru expoziţii (fotografii,
film, efigii din bronz, machete): Marele Război al Reîntregirii Neamului,
Heraldica Marilor Familii Boiereşti,
Arcul de Triumf în Imagini şi Marea
Unire de la 1918 (aici se găsesc reproduse coroanele şi sceptrul regal).
Expoziţia dedicată Marii Uniri se află
la ultimul nivel.

Arc peste timp. Un monument de care
fiecare român se simte legat. Un martor
sincer și solemn al istoriei. Trecem zilnic pe
lângă el și a intrat, poate, în viața noastră
cotidiană, dar la fiecare 1 decembrie, de Ziua
Națională, simțim o emoție aparte atunci
când îl privim.

Închis în perioada comunistă, Arcul de Triumf a putut fi din nou vizitat
începând cu anul 2000. Între 2014 şi
2016, monumentul a intrat într-un
proces de reabilitare. „Arcul de Triumf
avea probleme grave de structură. Din
această cauză, a fost oprită vizitarea

Proiect: „Consolidare, restaurare
şi conservare a monumentului
Arcul De Triumf”
Valoare totală: 30.461.626,92 lei
FEDR: 9.266.106,06 lei

obiectivului istoric. După reabilitare,
care a însemnat, printre altele, lucrări
ample de consolidare a fundaţiei, edificiul a putut fi redeschis publicului.
Aşteptările noastre în ceea ce priveşte numărul anual al vizitatorilor era de
35.000, dar, în realitate, acest prag a
fost cu mult depăşit. Pe lângă cei care
și-au dorit să vadă Arcul, în interiorul monumentului s-au organizat mai
multe evenimente, ceea ce a adus şi
mai mulţi vizitatori”, ne-a spus Claudiu
Romanescu, expert în monitorizare, în
cadrul ADR Bucureşti-Ilfov.
DECEMBRIE 2021
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INTERVIU
Iaşiul are, din acest an, un nou obiectiv turistic: Casa Muzeelor. Imobilul din strada Vasile Alecsandri nr. 6 adăposteşte cinci muzee:
Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poeziei, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism şi Muzeul
Pogromului de la Iași. L-am invitat pe directorul Muzeului Literaturii Române din Iaşi, scriitorul Lucian Dan Teodorovici, să ne vorbească despre însemnătatea acestui proiect.

Directorul Muzeului Literaturii Române din Iaşi,
Lucian Dan Teodorovici:

„Avem peste 10.000 de vizitatori
Înregistrați, în doar TREI luni,
la Casa Muzeelor“

Muzeul Literaturii

Alice-Claudia GHERMAN

Regio: Cât de important a fost şi este
pentru Iaşi proiectul de reabilitare a
imobilului din str. Vasile Alecsandri nr.
6 – acum numit „Casa Muzeelor“?

Lucian Dan Teodorovici: Clădirea, construită în 1896, se impunea
a fi reintegrată în patrimoniul imobil al orașului Iași, ea fiind valoroasă
22
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„Clădirea, construită în 1896, trebuia reintegrată în
patrimoniul orașului Iași, ea fiind valoroasă atât din
punct de vedere arhitectural, cât și ca purtătoare a
unei istorii ce nu are voie să fie uitată“

Directorul Muzeului Literaturii Române din Iaşi, Lucian Dan Teodorovici

atât din punct de vedere arhitectural, cât și ca purtătoare a unei istorii
locale și naționale ce nu are voie să
fie uitată. A fost, între 1914 și 1930,

sediul „Vieții Românești“, care a reprezentat mai mult decât o simplă
revistă, având un rol important în
cultura națională. Apoi, transfor-

INTERVIU
mată în așa-numita „Chestură de
Poliție“, clădirea devine locul sumbru al unui masacru, în iunie 1941,
în timpul Pogromului de la Iași, alt
eveniment istoric pe care, din motive total opuse de astă dată, nu avem
dreptul să-l ignorăm, să-l uităm. Aceste rațiuni ne fac să înțelegem că
proiectul de reabilitare a clădirii era
mai mult decât necesar, era obligatoriu.
Regio: Ce îi conferă proiectului „Casa
Muzeelor“ caracterul de unicitate?

Lucian Dan Teodorovici: Proiectul cuprinde cinci muzee. Vă spun, pe
rând, prin ce este unic fiecare. Mai
întâi, desigur, Muzeul Pogromului de
la Iași: nu există alt loc pentru un asemenea muzeu, dată fiind istoria
tragică din acel sfârșit de iunie 1941
despre care am pomenit. Sigur că,
fiind vorba despre o pagină de memorie națională cruntă, n-o să insist
aici pe caracterul de „unicitate“, căci

Proiect: „Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire
monument istoric - strada V. Alecsandri, nr. 6, Iaşi“
Valoare totală: 16.587.378 de lei
FEDR: 13.084.391 de lei
ar fi mai mult decât nepotrivit, dar se
înțelege că un asemenea muzeu nu
putea fi realizat decât aici. Apoi, am
creat un Muzeu al Teatrului Evreiesc
în România. Este, indiscutabil, original și nu știu să mai existe în Europa
un muzeu dedicat teatrului evreiesc.
De ce era necesar? Mai întâi, pentru
că la sfârșitul secolului al XIX-lea, jumătate din populația orașului Iași
era de origine evreiască. Or, vă dați
seama că orașul a fost construit
practic cu contribuția uriașă a acestei comunități, la fel cum contribuția
culturală este majoră. Mai mult, la
Iași a funcționat primul teatru profesionist în limba idiș din lume, înființat
în 1876 de Avram Goldfaden, iar asta înseamnă istorie și specificitate.
La etajul întâi, avem Muzeul Litera-

turii Române: sunt două asemenea
muzee în țară, unul la București,
unul la Iași. Noi am construit, însă, un muzeu ce marchează etapele
importante, cronologic, ale dezvoltării literaturii noastre, iar prin asta
este unic. Muzeul Poezie(i) este, indiscutabil, extrem de original, căci e
realizat de un artist vizual, Ion Barbu,
și e dedicat ideii de poezie. E un muzeu extraordinar, foarte frumos, cu
multă metaforă și cu mult umor, to
todată. În ceea ce privește al cincilea
muzeu, cel al Copilăriei în Comunism,
acesta e indiscutabil unic prin faptul
că, pe lângă alte exponate specifice
epocii, a recreat o întreagă sală de
clasă din perioada comunistă, iar o
asemenea abordare nu există deocamdată în alte muzee din țară.

Muzeul Pogromului
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INTERVIU
Regio: Cât de mult şi mai ales cum
v-au ajutat fondurile UE să duceţi la
bun sfârşit acest proiect?

Lucian Dan Teodorovici: Evident că
foarte mult. Chiar dacă realizarea muzeală propriu-zisă nu a fost făcută cu
fonduri europene, clădirea a fost reabilitată în întregime datorită acestor
fonduri, iar o mare parte din necesarul tehnic pentru a construi muzeele a
fost acoperit tot din fonduri europene.
Regio: Care a fost impactul Casa Muzeelor asupra ieşenilor, dar și asupra
turiștilor, în general?

Lucian Dan Teodorovici: Vă pot
spune că în proiectul european de
reabilitare exista obligația asumată ca, în primul an, aceste muzee
să atragă un număr total de 5.000
de vizitatori. Acest număr s-a realizat încă din prima lună. Iar după trei
luni, avem peste 10.000 de vizita-
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tori înregistrați. Succesul este foarte
mare, cartea noastră de oaspeți are
sute de însemnări, de la sute de vizitatori, care confirmă entuziasmul cu
care muzeele au fost primite.
Regio: Cât de „contemporană“ este
Casa Muzeelor pentru vizitatorul din
secolul XXI?

Lucian Dan Teodorovici: După cum v-am povestit, sunt muzee
interactive, foarte vizuale, foarte
contemporane. Iar asta, mai ales
prin Muzeul Poezie(i), ce nu poate fi
asemuit cu niciun alt muzeu, dar și
prin diverse spații din Muzeul Literaturii (de pildă, sala „Rezervația de
îngeri“, dedicată memoriei lui Emil
Brumaru, și realizată din pereți de
cărți de artistul Felix Aftene), prin
sala de clasă reconstituită din Muzeul Copilăriei în Comunism, prin
ceea ce propune Muzeul Teatrului
Evreiesc în România etc. Sunt mu-

zee pe care ni le-am dorit relevante
la nivel istoric și cultural, dar, totodată, cu un „limbaj muzeal“ care să
reușească să stârnească interesul
publicului de azi.
Regio: Cum a primit comunitatea evreiască deschiderea celor două muzee
– cel al Pogromului şi cel al Teatrului
Evreiesc – în cadrul Casei Muzeelor?

Lucian Dan Teodorovici: Sigur că
a primit bine înființarea muzeelor,
însă vă spun sincer că nu neapărat o reacție din partea comunității
evreiești am vizat. Pentru că greșim
când gândim că e doar trecutul
acestei comunități. E trecutul nostru comun, cu care astăzi putem,
pe de o parte, să ne mândrim, când
vorbim, de pildă, de primul teatru
profesionist în limba idiș din lume,
dar pe care se cuvine să ni-l asumăm
și cu partea sa îngrozitoare, cum a
fost Pogromul de la Iași.

IDEI EUROPENE

Colonadele,
noua bijuterie
a stațiunii Luhačovice

Cehia

Cine a spus că orașele balneare sunt plictisitoare nu a văzut Luhačovice Spa, o localitate din regiunea Moravia Centrală – Cehia. De curând, acolo au fost restaurate,
cu fonduri europene, complexul de colonade și câteva clădiri adiacente. Complexul
face parte dintr-o zonă nominalizată pentru includerea în Patrimoniul mondial
UNESCO.

Alice-Claudia GHERMAN

Din 2020 încoace, Complexul
de Colonade Luhačovice a devenit
atracția principală a staţiunii balneare Luhačovice, Republica Cehă.
Colonada Mare, Colonada Mică și
Sala Vincentka au trecut printr-un
amplu program de restaurare ce le‑a
redat frumuseţea iniţială. Parte a
patrimoniului cultural al Cehiei, complexul „ascunde“ şi o sursă prețioasă
de apă minerală, remarcabilă pentru
calităţile sale curative.
Construit la finele anilor ’40, după
un design bazat pe studii urbane contemporane gândit de Oskar Poříska,
un arhitect din Brno, complexul de

colonade reprezintă un exemplu al
stilului arhitectural funcționalist târziu. Colonadele care împrejmuiesc
piaţa din Luhačovice sunt în armonie deplină cu o serie de clădiri
monumentale individuale, precum
Casa Jurkovič, Casa Socială sau Casa
Bedřich Smetana, toate hoteluri spa.
Așezate la poalele dealului Velká
Kamenná, colonadele leagă cum-

va pădurea din împrejurimi cu piaţa
centrală a staţiunii, integrându-se,
astfel, perfect în peisajul natural din
jur.
„Valoarea proiectului constă în
redescoperirea identității inițiale a
acestor clădiri uimitoare, care începuseră să dispară puțin câte puţin,
în decursul a 70 de ani, fie din cauza
diverselor intervenții structurale neadecvate, fie din cauza neglijării lor“,
afirmă managerul Luhačovice Spa
Colonnade, Radek Skovajsa.
În cadrul proiectului, a fost montat un sistem de iluminat nou, au
fost înlocuite ferestrele, unde era cazul, au fost reparate mozaicurile din
zona colonadelor şi a fost înlocuit
pavajul curţii interioare. În Sala Vincentka, a fost organizată o expoziție
interactivă despre apele minerale din Luhačovice, faimoase pentru
proprietăţile lor terapeutice.

Ştiaţi că…?
În Cehia există peste 2.000
de castele? Țara este pe locul 3
în lume la acest capitol,
după Belgia şi Franţa.

Proiect: „Revitalizarea colonadei, a sălii Vincentka și a clădirilor aferente din Luhačovice nominalizate pentru înregistrarea UNESCO“
Beneficiar: Municipalitatea Luhačovice Spa
Buget total: 4,06 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 4,45 milioane de euro
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Rijeka,
de la industrie
la cultură

Croația

În urmă cu peste două decenii, clădirile fostului complex de fabrici „Rikard
Benčić“, din Rijeka, Croaţia, au fost abandonate. Desemnarea oraşului Rijeka
drept Capitală Culturală Europeană, în 2020, a impulsionat autorităţile să reconsidere valoarea complexului şi să îl revigoreze, printr-un proiect de reabilitare ce
a atras fonduri locale, guvernamentale şi europene.

Alice-Claudia GHERMAN

Rijeka a deţinut titlul de Capitală Culturală Europeană în 2020.
Imediat ce vestea a ajuns în Rijeka, autorităţile de acolo au trecut
la renovări şi reabilitări, ca parte a
proiectului Rijeka 2020 ECoC. Clădirile fostei fabrici „Rikard Benčić“
au fost transformate astfel încât să
ofere găzduire pentru două muzee,
pentru biblioteca orașului și pentru
Casa Copiilor, prima clădire de acest
fel din Croația dedicată dezvoltării
creativității micuţilor.
Complexul a fost identificat drept
locul ideal pentru aceste instituții culturale, datorită poziției sale centrale
și a potențialului său de a îmbunătăți
calitatea vieții culturale, în zona cen26
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trală a orașului. Nu este prima dată
când vechiul complex de fabrici trece printr-o transformare. Construit
în secolul al XVIII-lea, complexul a
fost iniţial o rafinărie de zahăr, apoi
s-a transformat în fabrică de tutun,
la mijlocul secolului al XIX-lea. După al Doilea Război Mondial, Rikard
Benčić a devenit Fabrica de Motoare
și Tractoare, până în 1995, când a fost
închisă.
Muzeul de Artă Modernă și Contemporană, finanțat în întregime de

orașul Rijeka, s-a mutat deja în clădirea în formă de H din complexul
Benčić, după finalizarea cu succes
a primei faze a proiectului. Continuă lucrările la clădirea în formă de
T, care va găzdui Biblioteca. Muzeul
Oraşului Rijeka se va muta, în curând, în partea restaurată din Palatul
Rafinăriei de Zahăr, iar Casa Copiilor
se va deschide în clădirea din cărămidă, folosită cândva drept cameră
de prelucrare a tutunului. Casa Copiilor va include mai multe studiouri
de film, muzică, producție de jocuri
video, un mic amfiteatru, un teatru
pentru copii, o cameră de joacă, dar
și facilități adaptate pentru copiii cu
dizabilități.
„De-a lungul timpului, clădirea
a fost neglijată și s-a degradat. Dar
lucrurile se îmbunătățesc și ziua în
care va fi plină de râsete de copii este
aproape“, declară CEO Rijeka 2020
Ltd, Irena Kregar Segota. Proiectul
Complexului Rikard Benčić va fi finalizat în aprilie 2022.

Ştiaţi că…?
Orașul croat Dubrovnik,
perla Adriaticii, a fost primul oraș
din Europa care a avut
canalizare?

Proiect: „Revitalizarea fostului complex industrial Rikard Benčić din Rijeka“
Beneficiar: Municipalitatea Rijeka
Buget total: 35,6 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 15,8 milioane de euro

UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
Conferința Națională ROStartup

România, București,
27 ianuarie 2022.
ROStartup este o inițiativă de acțiune
comună - publică și privată, prin care
se urmărește crearea primei Strategii
Naționale a Ecosistemului de Startup din
România. Este un proiect al ecosistemului
antreprenorial românesc, pornit de la
nevoia reală a comunității de startup de a
avea o voce și o viziune comune. Proiectul
este inițiat de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est prin Rubik Hub,
susținut de Comisia Europeană și realizat
în colaborare cu Banca Mondială.
https://rostartup.com/
SIGEP, Rimini 2022

Heimtextil 2022

Germania, Frankfurt,
11-14 ianuarie 2022
Complexul expoziţional din Frankfurt va
găzdui cel mai important târg internaţional
dedicat industriei textile: Heimtextil
2022. Evenimentul este destinat exclusiv
profesioniştilor din sectorul ţesăturilor
şi textilelor de casă, companiile având
prilejul de a-şi expune oferta de export şi
de a participa la programul de seminarii şi
conferinţe.
https://www.fairbooking.ro

Italia, Rimini Fiera,
22-26 ianuarie 2022
SIGEP 2022 este o expoziţie internaţională
dedicată gelateriei, patiseriei, cofetăriei,
ciocolateriei şi panificaţiei artizanale.
Aceasta se află la cea de-a 43-a ediţie şi
se desfăşoară anual, în ianuarie, la Rimini,
Italia. Pe toată perioada desfăşurării
expoziţiei au loc seminarii, concursuri şi
demonstraţii la care participă faimoşi
maeştri internaţionali din aceste domenii.
https://www.fairbooking.ro/targuriexpozitii-internationale/Food-industry-/

SIGEP-2021-cel-mai-mare-targ-depatiserie-si-ciocolata-77
Forumul ITER

Copenhaga, Danemarca,
19-20 ianuarie 2022
Forumul de afaceri nordic ITER este
organizat în comun de Comisia Europeană
și de reprezentanți ai industriei din Dane
marca, Suedia și Finlanda. Organizația ITER
și Fusion for Energy pregătesc prezentări
tehnice, întâlniri între întreprinderi și o
expoziție online.
https://ec.europa.eu/info/events

Organismele de implementare şi monitorizare
a Programului Operaţional Regional
Autoritatea de Management pentru
POR 2014-2020 (AM POR) — Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Bd. Libertății, nr. 16, Bucureşti, Sector 5
Telefon: (+40 37) 211 14 09
Website: www.mdrap.ro, www.inforegio.ro
Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ,
cod poştal 610125
Telefon: 0233 218071, Fax: 0233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118
Telefon: 0339 401018, Fax: 0339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro, Website: www.adrse.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi nr. 7A,
cod poştal 910164 Călăraşi, România
Telefon: 0242 331769, Fax: 0242 313167
E-mail: office@adrmuntenia.ro, Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Str. Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402
Telefon: 0251 418240, Fax: 0251 412780
E-mail: office@adroltenia.ro, Website: www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054
Tel/Fax: 0256 491923
E-mail: office@adrvest.ro, Website: www.adrvest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
(ADR Nord-Vest)
Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400118
Telefon: 0264 431550, Fax: 0264 493222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro
Website: www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093
Tel: 0258 818616/int. 110, Fax: 0258 818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Website: www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov
(ADR Bucureşti Ilfov)
Str. Mihai Eminescu nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020076, Bucureşti
Telefon: 021 313 8099, Fax: 021 315 9665
E-mail: contact@adrbi.ro,
Website: www.adrbi.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Telefon: 0372 11 14 09
Website: www.inforegio.ro, www.mdlpa.ro
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