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COMUNICAT DE PRESA 

Filiala Teritorială Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România organizează în perioada 5-7 iunie 2015 

primul forum zonal de arhitectură şi urbanism dedicat proiecţiei de viitor a teritoriului Moldovei, limita de Est a 

Europei de pe ambele maluri ale Prutului. 

 Evenimentul este gândit ca un mix intens și bogat de prezentări şi dezbateri menite să evidenţieze şi să aducă 

în atenţia opiniei publice, a specialiştilor şi factorilor decizionali vasta problematică a organizării teritoriale, a căilor 

de comunicaţie, a stării demografice şi a condiţiilor de mediu specifice acestei zone geografice, considerată la ora 

actuală unul din polii sărăciei în Europa.   

 Personalităţi de anvergură din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi Republica Moldova, 

împreună cu membri ai comunitaţii de afaceri și ai autoritaţilor centrale și locale vor analiza posibile soluţii pentru 

viitorul dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu pe care trăiesc circa zece milioane de oameni, vor aborda cu spirit 

critic contextul actual şi vor avansa idei şi viziuni constructive şi aplicabile pentru ca zona Moldovei să devină în 

termen scurt, un reper al dezvoltării investiţionale într-un mediu curat, având ca obiectiv alinierea nivelului de trai al 

populaţiei, al gradului de confort şi al peisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltate ale Europei.  

 Vom discuta împreună despre ce fel de viitor ne dorim, despre proiectele existente la ora actuală şi cum 

răspund ele dorinţei noastre de a crea urmaşilor condiţii de trai mai bune într-o infrastructură modernă, inteligentă, 

cu sisteme de transport eficiente şi economice, cu spaţii publice prietenoase, cu o estetică funcţională a clădirilor, 

demnă de mileniul trei. Vom vorbi despre strategii, investiţii și posibile parteneriate, despre pragmatism și viziune, 

despre implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale și, în general, despre motivele pentru care 

localităţile noastre sunt departe de a avea strălucirea şi ambianţa pe care o merităm. 

 Filiala Teritoriala Bacău-Neamt a Ordinului Arhitecţilor din România îşi propune abordarea unei atitudini 

percutante în faţa inerţiei, apatiei, mediocrităţii şi prostului gust care afectează peisajul urban şi nivelul de civilizaţie 

în multe spaţii publice din oraşele noastre. Dorim să afirmăm necesitatea reconsiderării autenticului şi specificului 

arhitectural al localităţilor din zona  Moldovei, integrându-i în mod armonios repere constructive moderne şi vă 

invităm să vă alăturaţi demersului nostru imaginând iniţiative curajoase şi eficiente. 

 Sperăm ca demersul organizării acestui forum să fie un prim pas în declanşarea unei emulaţii comune care să 

genereze şi să pună în practică un contract social între arhitecţi, politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, 

printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care poate face în scurt timp din zona estică a Europei un spaţiu 

dezvoltat armonios cu o înaltă calitate a vieţii.  
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P R O G R A M 

Vineri 5 iunie 2015                                                                                            
ora 12.00: SOSIREA SI CAZAREA PARTICIPANŢILOR  

ora 13.45: DEPLASAREA CU AUTOCARUL LA CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢII din fata Hoteuluil Decebal 

ora 14.00: ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR  
  

ora 14.30: DESCHIDEREA LUCRĂRILOR. Cuvânt de deschidere, alocuţiuni 

ora 15.00: PODURI PENTRU ROMÂNI 
 
Moderator 
Arh. Constantin 
AMÂIEI  
 
Coordonator al 
Proiectului cultural 
"MOLDOVA 
REOER 2030" 
 

Abordări actuale şi perspective ale  dezvoltării  economico - sociale şi a relaţiilor dintre 
Regiunea de Nord-Est a României şi Republica Moldova 
Prezintă:  

 Conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - Coordonator Biroul Teritorial Nord-Est al Registrul 

Urbaniștilor din România, Prodecan la Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" Iași 
- Scurta prezentare RUR 

 Arh. Iurie POVAR - Președinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, Chişinău 

 Arh. Anca GINAVAR - Şef serviciu Amenajarea Teritoriului si Urbansim - Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice; 

 Ing. Doru SIMOVICI  Președinte Camera de Comerţ, Industrie Bacău 

 Dezbateri 
  
ora 16.30: VERNISAJUL EXPOZITIEI "NICOLAE PORUMBESCU" 

Prezinta C.arh. Gyure LUDOVIC Director al Casei de Cultura a Sindicatelor Satu Mare 

PAUZĂ DE CAFEA 

  

ora 17.00: FUNCŢIONAL, ESTETIC, PRIETENOS 
 
Moderator 
Arh. Constantin 
AMÂIEI 
 
Coordonator al 
Proiectului cultural 
"MOLDOVA 
REPER 2030" 
 

Restructurarea urbană în principalele oraşe de pe cele două maluri ale Prutului. Soluţii. 
Asemănări şi diferenţe. 
Prezintă: 

 Dr. arh. urb. Nicolae ŢARĂLUNGĂ - Director IHS România; 

 Arh. Sorin GABREA - Director General Western Outdoor,  șeful Comisiei Tehnice de Urbanism de 

pe langă Primaria Capitalei 
 Arh. Mihail KAREŢKI - Arh. Şef Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect" Republica 

Moldova; 

 Arh. urb. Alexandru ŢĂRANU - Arh. Şef Oraș Orhei Republica Moldova 

 Dr. arh. Sorin NISTOR - Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" Iași; 

 Arh. Constantin AMÂIEI - Director VANEL-EXIM Bacău; 

 Dezbateri 
ora 19.00: DEPLASAREA CU AUTOCARUL LA  HOTELUL DECEBAL 

ora 20.00: CINA - Hotel Decebal 
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Sâmbătă 6 iunie 2015                                                                                          
8.00-9.30 MIC DEJUN 

ora 9.30: DEPLASAREA CU AUTOCARUL LA CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢII 

  

ora 10.00: LA UN PAS DE MÂINE. INVESTIŢIILE ÎNCOTRO? 
 
Moderator 
Arh. Dan 
FLOREA 
 
Vicepreședinte al 
Filialei 
Teritoriale 
Bacău-Neamţ 
a Ordinului 
Arhitecţilor din 
România 

Programe şi strategii de organizare teritorială în contextul geopolitic actual la graniţa UE 
Prezintă: 

 Conf. dr. arh Liviu IANĂŞI - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu; 

 Dr. arh. Nistor GROZAVU - Viceprimar al municipiului Chişinău, Republica Moldova; 
 Ing. Maria VIŞAN - Director tehnic INTERGRAPH CORPORATION;  

 Dezbateri  
 

  
ora 11.40: PAUZĂ DE CAFEA 

 

ora 12.00: PLANIFICAREA URBANĂ. SE POATE FĂRĂ ARHITECŢI SI URBANIȘTI? 
 
 
 
 
Moderator 
Arh. Dan 
FLOREA 
 
Vicepreședinte al 
Filialei 
Teritoriale 
Bacău-Neamţ 
a Ordinului 
Arhitecţilor din 
România 
 

 

Relaţia dintre  arhitecţi - autorităţi - cetăţean  în programarea dezvoltării urbane. Implicarea 
organizaţiilor profesionale ale arhitecţilor și urbaniştilor în actul decizional la nivel local şi central. 
Prezintă :  

 Prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, 

Vicepreședinte al Uniunii Arhitecţilor din România  

 Arh.Valeriu LUPAȘCU - Președinte «Centrul de Arhitectură și Design» Chișinău  

 Conf. dr. arh. Emil Dragoș CIOLACU - Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" Iași 

 Arh. Gheorghe PĂTRAȘCU - Arh. Şef al mun. Bucureşti; 

 Arh. Ion ANDRIU - Vicepreședinte al Ordinului Arhitecţilor din România, Vicepreședinte al 

    Filialei Teritoriale Nord-Est a Ordinului Arhitecţilor din România 

 Dezbateri 
  
ora 14.00: MASA DE PRÂNZ 
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Sâmbătă 6 iunie 2015                                                                                         
ora 15.00: PATRIMONIU: TEZAUR ŞI MESAJ PENTRU VIITOR 
 
Moderator 
Arh. Stefan 
Viorel BOICIUC
 
Consiliul 
Naţional al 
Ordinului 
Arhitecţilor din 
România 

 

Prezintă: 

 Arh. Şerban STURDZA - Președinte al Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecţilor din 

România; 

 Conf. Dr. arh. Tamara NESTEROV - Academia de Ştiinţe a Moldovei - Republica Moldova 

 Arh. Roxana Maria GHEORGHIU - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Galaţi; 

 Dr. arhIoan Sasu - Specialist Atestat şi Verificator M.C.C. - Monumente istorice - Iași 
 Josanu VITALIE - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ 
 Dezbateri 

  

ora 17.00: VIITOARELE CONEXIUNI TERESTRE. CUM NE VOM MIŞCA 
 
Moderator 
Arh. Stefan 
Viorel BOICIUC
Consiliul 
Naţional al 
Ordinului 
Arhitecţilor din 
România 

Planificarea reţelelor de transport ale Romaniei – punţi de comunicare între regiunile româneşti 
Prezintă: 

 Arh. Constantin AMÂIEI - Director VANEL-EXIM Bacău; 

 Dr. ing. Lucian ŞOVA  Deputat in Camera Deputaţilor din Parlamentul României  

 Dezbateri 

ora 18.00: PAUZĂ DE CAFEA 

  

ora 18.20: CE SE VEDE CÂND ORICE SE POATE 
 
Moderator 
Arh. Stefan 
Viorel BOICIUC
 
Consiliul 
Naţional al 
Ordinului 
Arhitecţilor din 
România 

Rezultate ale politicii pentru arhitectură aplicată în România între anii 2010 - 2015  
Prezintă: 

 Arh. Şerban ŢIGĂNAŞ - Președintele Ordinului Arhitecţilor din România; 

 Arh. Şerban STURDZA - Președintele Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecţilor din 

România; 

 Dezbateri 
  
ora 19.20: SEMNAREA DECLARAŢIEI DE LA BACĂU 
ora 19.30: DEPLASAREA CU AUTOCARUL LA CENTRUL DE CULTURĂ GEORGE APOSTU 

  

ora 20.00: DIALOGUL ARTELOR 
 

 

 

 Anunţarea câştigătorilor concursului de fotografie 
 Lansare de carte: "Nicolae Porumbescu - Omul şi arhitectul" prezinta arh. Mircea 

GRIGOROVSCHI 
 Spectacol de muzică şi poezie " Ce se poate când totul se poate" de Val MĂNESCU 

ora 20.45: CINA 
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Duminică 7 iunie 2015                                                                                       
ora 10.00: ORAŞUL VĂZUT DE APROAPE 

 Vizită în Bacău 

ora 12.00: Plecarea participanţilor 

Expoziţii 5-7 iunie                                                                                              
 Centrul de Afaceri si Expoziţii Bacău 

 Concurs de fotografie: REPERE URBANE - Cum vedem Moldova ? 

 Expoziţia arhitectului Nicolae PORUMBESCU 

 Expoziţie de Arhitectură din Republica Moldova 

 Anuala de Arhitectură Iasi 2013  (FILIALELE TERITORIALE ALE OAR IAŞI-VASLUI, BACĂU-NEAMŢ, 

NORD-EST) 

 expoziţie organizată de elevii Colegiului Naţional de  Arta “ G. Apostu” Bacău prof. indrum.: arh. 

Iuliana GELIMAN Valori arhitecturale în învăţământul preuniversitar 

Centrul de Cultură George Apostu 
       Expoziţie de pictură-obiect-instalaţie Mihai CHIUARU 

   

 Proiect cultural finanţat din Timbrul de arhitectură  
 

 Parteneri oficiali                                                                                 
  PRIMARIA          CENTRUL       UNIUNEA ARHITECTILOR                
   BACAU          DE AFACERI SI        DIN REPUBLICA  
                   EXPOZITII BACAU          MOLDOVA                  
                                                         CENTRUL DE CULTURA   COMPLEXUL MUZEAL 
                                                           ‘‘GEORGE APOSTU’’    ‘‘IULIAN ANTONESCU’’ 
                                                                BACAU                    BACAU 
 

 Parteneri                                                                                         
 

                                             

HOTEL DECEBAL                          HOTEL BISTRITA 

 Parteneri media                                                                                    

                                                                                         

 
 
REALITATEA TV   DESTEPTAREA       TELEMOLDOVA        RADIO KISS FM   RADIO MAGIC FM   MESAGERUL DE NEAMT      

  
Sponsori                                                                                         
 
 
                                                                                
 
FUNDATIA COMUNITARA          ALUMIL ROM INDUSTRY SA           ALUKÖNIGSTAHL SRL   
         BACAU                          ROMANIA                          ROMANIA   
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OBIECTIVE MOTIVAŢIONALE 
 
 

 Având în vedere situaţia actuală a nivelului de dezvoltare a teritoriului aflat la limita de Est a Europei, de pe 
ambele maluri ale Prutului, Filiala Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România a decis să organizeze la Bacău, 
în perioada 5-7 iunie 2015, primul Forum zonal de arhitectură şi urbanism dedicat proiecţiei de viitor a teritoriului 
Moldovei.  
 Din discuţiile avute cu colegii arhitecţi şi urbanişti de pe ambele maluri ale Prutului a rezultat necesitatea unei 
reuniuni la care personalităţi de anvergură din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi Republica 
Moldova, împreună cu membri ai comunitaţii de afaceri și ai autoritaţilor centrale și locale vor analiza posibile soluţii 
pentru viitorul dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu pe care trăiesc circa zece milioane de oameni. Totodată, va fi 
abordat cu spirit critic şi obiectiv contextul actual şi se vor avansa idei şi viziuni constructive şi aplicabile pentru ca 
zona Moldovei să devină în termen scurt, un reper al dezvoltării investiţionale într-un mediu curat, având ca obiectiv 
alinierea nivelului de trai al populaţiei, al gradului de confort şi al peisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltate 
ale Europei.  
 Vom discuta împreună despre ce fel de viitor ne dorim, despre proiectele existente la ora actuală şi cum 
răspund ele dorinţei noastre de a crea urmaşilor condiţii de trai mai bune într-o infrastructură modernă, inteligentă, cu 
sisteme de transport eficiente şi economice, cu spaţii publice prietenoase, cu o estetică funcţională a clădirilor, demnă 
de mileniul trei. Vom vorbi despre strategii, investiţii și posibile parteneriate, despre pragmatism și viziune, despre 
implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale și, în general, despre motivele pentru care localităţile 
noastre sunt departe de a avea strălucirea şi ambianţa pe care o merităm.  
 Filiala Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România îşi propune abordarea unei atitudini percutante în faţa 
inerţiei, apatiei, mediocrităţii şi prostului gust care afectează peisajul urban şi nivelul de civilizaţie în multe spaţii 
publice din oraşele noastre. Dorim să afirmăm necesitatea reconsiderării autenticului şi specificului arhitectural al 
localităţilor din zona  Moldovei, integrându-i în mod armonios repere constructive moderne. 
 Forumul MOLDOVA REPER 2030 are ca obiectiv concret elaborarea unui document programatic de mare 
utilitate nu doar pentru specialişti, ci şi pentru organismele administrative care vor avea la îndemână linii de orientare 
ştiinţifice şi profesionale pentru viitorul apropiat.  
 Prin amploarea lui, prin calitatea şi competenţele participanţilor, demersul organizării acestui forum este un prim 
pas în declanşarea unei emulaţii comune  care să genereze şi să pună în practică un contract social între arhitecţi, 
politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care poate face în scurt timp 
din zona estică a Europei un spaţiu dezvoltat armonios cu o înaltă calitate a vieţii. 
 
 
Arh. Liliana Bârgu 
Preşedinte Filiala Teritorială Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România 
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