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Privind înapoi  
Cuvânt înainte

Nicu Ilie

P
rivim zilnic imagini din 
Ucraina. Case și aparta-
mente distruse. Oameni 
care dorm în subterane. 
Orașe reduse la grămezi 
de cărămidă și moloz. 
Morți neîngropați, aban-

donați în stradă. La adăpostul umbrelei 
NATO, știm că este improbabil să ni se 
întâmple aceleași lucruri. 

Înotdeauna, viitorul este cel care ne va spune dacă 
asemenea evenimente, de un tragism extrem, sunt 
o simplă paranteză a traseului spre o societate mai 
umană și mai rațională sau dacă suntem, pe propria 
noastră punte transatlantică, mici interpreți din 
orchestra de pe Titanic. Dincolo de inevitabila 
angoasă pe care o provoacă puseul de istorie medi-
evală – irațional, ilegal și de o violență extremă –, 
care este invazia rusă din Ucraina, ne continuăm 
viața de zi cu zi cu părerile, provocările și valorile pe 
care ni le-a adus mileniul 3.

Locuirea are o poziție centrală în reconfigurarea 
comunităților umane pentru a se adapta la noile 
oportunități apărute în revoluția digitală. Locuința 
însăși capătă o importanță și o complexitate tot mai 
mari. Dacă încă mai sunt pe glob comunități primi-
tive, pentru care cortul este o locuință satisfăcă-
toare, casa modernă, mai ales prin trecerea la 5G, 
pe lângă toate funcțiile clasice, capătă multe roluri 

noi: ea devine un micro-hub comunicațional, cultural 
și chiar economic, necesitând tot mai multe spații 
specializate. În continuarea sa, urbanismul, mai ales 
dacă este aplicat cu inteligență, duce, prin integrare 
și automatizare, la concentrarea și eficientizarea 
resurselor de orice tip și cu orice utilitate, potențând 
funcțiile sociale și comunitare, determinând creș-
terea netă a calității vieții prin accesul la informație, 
produse, utilități, educație, sănătate, cultură.

Primul și proximul pas în adaptarea speciei umane la 
noile tehnologii, cu riscurile lor fundamentale, dar și 
fantasticele lor oportunități, trebuie făcut, așadar, 
acasă. Toată această tranziție de la o lume metamor-
fică, mai mult sau mai puțin egală cu sine timp de 
sute de ani, la una dinamică și polimorfă, toată 
această căutare a unui nou echilibru între politic și 
privat, între solid și virtual, între individual și colectiv 
are, ca prim epicentru cultural, reinventarea locuirii.

Problema lui „acasă” – denotativ și conotativ – este 
deja una de o complexitate extremă. Încet-încet, în 
noul „acasă” se topesc toate valorile, sentimentele 
și aspirațiile epocii postindustriale, dar înglobăm 
și toate fracturile sociale, ideologice, educațio-
nale și economice ale între-lumilor industriale și 
postmoderniste.

Omul – casa – orașul devine o axă prin reconstrucția 
căreia se pot reduce disparitățile dintre comunități 
și poate fi contracarată recenta ghetoizare digitală 
care, netratată, provoacă deja un ultraconservato-
rism simplist și violent, având ca efect conflicte poli-
tice șocante și extreme. l
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Casa mea, adică cele trei camere, o bucătărie, 
două holuri, două băi, o terasă, o curte cu pomi, 
foarte multe flori, două pisici și-un cățel, spațiul 
cald și calm în care mă întorc cu o formă naivă de 
nestăpânită emoție în fiecare zi când vin de la biroul 
rece și convențional ori de la shopping sau de la 
orice alte întâlniri, activități, acțiuni... este deopo-
trivă și casa mea de vacanță... Poate și din conside-
rentul pur subiectiv care-mi spune că viața trebuie 
să fie relaxantă, frumoasă, liberă, colorată, echi-
librată și după serviciu și înainte. Din convingerea 
că ne putem permite simplu și cu un minimum de 
efort o vacanță în fiecare după-amiază. Pentru mine 
vacanța nu trebuie să însemne doar cele două sau 
trei săptămâni din sezonul estival în care alegem un 
concediu într-un loc exotic. Vacanța mea trebuie să 
fie liniștea mea, chiar după-amiaza mea, casa mea. 
Și, în acest prezent atât de complicat, de alert, de 
tulbure, avem nevoie de acest debușeu în fiecare zi. 

Mi-am privit casa, întotdeauna, ca fiind o 
prelungire a mea, a sufletului meu, a simțului meu 
estetic și cromatic, poate dintr-un egoism excesiv, 
poate dintr-o dorință de a mă regăsi, de a mă căuta 
și cunoaște, de a domina chiar. Cred că între noi e 
o relație care, musai, trebuie să fie onestă. În care 
domin și eu, domină și ea. În care ne potențăm reci-
proc liniștea, inspirația, momentele de visare, cele 
de încărcare a bateriilor, în care ne refugiem de 
nebunia cotidiană, una în brațele celeilalte. 

Nu i-am înțeles niciodată pe oamenii care au 
multe case. Care dintre ele este cea adevărată? Care 
este „acasă?” M-am întrebat ce fel de neîmpliniri, 
neliniști, temeri trebuie să fi avut ca să fie nevoiți 
să le înăbușe acumulând spații, decoruri, opulențe, 
risipindu-se atât de mult între locuri, camere, stiluri. 
Căutându-se pe sine, de fapt. De ce trebuie să ne 
oferim falsa idee că trebuie să dominăm spații, 

M
-am întrebat adesea ce-aș face dacă aș 
avea o sumă uriașă de bani... O sumă 
atât de consistentă încât să-mi permită 
orice moft, orice fel de achiziție, orice 
casă, orice călătorie... Și răspunsul a 
venit rapid, simplu și tranșant: n-am 
nevoie de o altă casă diferită de spațiul 

în care locuiesc acum și care este suma eforturilor, a timpului, 
a investițiilor materiale și sentimentale, a ideilor, a emoțiilor, a  
furiei, a temerilor și – de ce nu? – a lacrimilor și iubirilor mele... 
Pentru că o casă se construiește cu eforturi, dificil și în timp, la 
fel cum îți edifici personalitatea, pregătirea, studiul, devenirea. 
Și totuși, dacă mi-aș permite totul, casa mea ar arăta exact la fel 
cu cea pe care o am acum când îmi permit doar lucruri obiș-
nuite pentru un om obișnuit. N-aș vrea nimic în plus, nimic în 
minus, pentru că eu sunt casa mea... Însă, cu siguranță, aș călă-
tori, aș strânge-n suflet și-n minte cât s-ar putea de mult, și-aș 
insista pe acel segment. Al cunoașterii, al satisfacerii unor curi-
ozități și dorințe culturale. 
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teritorii, decoruri? Cred că fiecărui om trebuie să-i corespundă doar o casă. 
Una singură, care să fie o prelungire a sufletului, a simțului practic, estetic, 
cromatic, artistic poate, al fiecăruia dintre noi. Sigur, nu e exhaustiv nimic 
din ce spun, pentru că nu se poate exclude ideea de a avea un apartament 
la mare, în care să-ți petreci vacanțele, o cabană la munte, o căsuță departe 
de lume... 

După cum cred că e o falsă afirmație cea legată de capacitatea de a-ți 
lăsa dincolo de ușa de la birou problemele de serviciu. N-ai cum, pentru 
că nu ești robot. Nu poți să închizi o ușă, să apeși un buton, să trasezi o 
demarcație atât de rigidă și de categorică între cel care ești dimineața și 
cel care devii după-amiaza. Dar există lucruri pe care le poți face pentru 
a-ți spori confortul fizic și psihic și acestea țin și de armonizarea spațiului 
de-acasă, dincolo de celelalte activități, preocupări, oameni și locuri care 
ne pot colora viața. De fapt, ce căutăm în acest prezent tulbure și alert? 
Ce ne dorim de la jumătatea de acasă a vieții noastre, pentru că – haideți 
să recunoaștem – jumătate din viață înseamnă serviciu, trafic, super-
market, poate, sală, bazin, cursuri, întâlniri, transportul copiilor la medi-
tații, sport...etc.? E esențial să înțelegem că nu suntem două personalități 
într-o singură persoană. Suntem un singur om care, opt ore, este nevoit să 
digere spații, decoruri, persoane, probleme care nu constituie o opțiune, ci 
un dat. Și care caută ulterior o idee, un decor, o atmosferă care să contra-
balanseze orele de la birou. 

În acest prezent dominat de superficialitate, de tendința de construire 
a unor realități virtuale, în care riscăm să ne pierdem, să devenim sclavii 
unor mode și tendințe care, la un moment dat, avem senzația că ni se potri-
vesc, casa rămâne acel CEVA care se construiește, pe care îl edifici, așa cum 
– citind, studiind, documentând – te edifici pe tine. Mi se pare atât de impor-
tant „să pui mâna” pentru a-ți aranja spațiul tău. Sigur, nu fac o pledoarie 
pentru minimalizarea rolului designerilor, a dezvoltatorilor imobiliari, 
a celor care oferă soluții complete în acest domeniu. Dar cred cu tărie în 
importanța chimiei între om și locuință, între locatar și spațiul de locuit. În 
ce se traduce această chimie? Într-o armonie între interior și exterior care 
să-ți confere confort, liniște, siguranță. Chiar dacă ai cumpărat-o la cheie, 
ți-a decorat-o un designer, ți-ai ales-o pe cea preferată dintr-o multitudine 
de oferte, casa trebuie să fii tu! Unicat, nu duplicat! Această idee de unici-
tate cred că ne poate da un confort extraordinar. 

Am oscilat întotdeauna între două stiluri: clasic și rustic, pentru că 
le-am simțit mai apropiate de sufletul meu, mai calde. M-am întrebat la un 
moment dat dacă faptul că sunt un semn zodiacal de pământ are vreo rele-
vanță. Posibil. Dar nu decisiv. Stilul clasic mi-e drag grație sobrietății și seri-
ozității pe care le imprimă, iar cel rustic grație asocierii cu vacanța, căldura, 
câmpul, copilăria cu tot cu poveștile ei perfecte, rădăcinile, muntele, liber-
tatea, pădurea. Și, pentru că nu pot să merg în vacanță de câte ori simt 
nevoia, mi-am construit vacanța mea din fiecare zi, amenajându-mi casa așa 
cum mi-ar plăcea să fie o casă de vacanță: puțin clasic, puțin rustic, cu mult 
lemn, cu piatră, cu materiale naturale și doar în culori de pământ. Cu recu-
perarea multor lucruri vechi și valoroase de la bunici. Pentru un asemenea 
stil, deloc comod, deloc ușor de îngrijit... cred că optezi doar la maturitate. 
N-a fost atât de gândit de dinainte acest stil, ci pur și simplu s-a născut pas 
cu pas în timpul și-n anii în care mi-am construit universul de acasă. Și, deși 
știam că nu e un stil comod, mi l-am asumat. Micile mele colecții de halbe, 
de vase din ceramică, biblioteca mea într-o permanentă expansiune, sutele 
mele de ghivece de flori sunt precum copiii mei cărora sunt tentată să le 
cumpăr lucruri noi de câte ori ajung undeva departe de casă. Din călătorii ori 
din concedii vin cu halbe sau vase înghesuite-n bagaje printre haine ca să nu 
se spargă, cu plante, cu măști din lemn, cu icoane, cu povești... Și nu există 
bucurie mai frumoasă decât întoarcerea acasă... l

Pentru că nu pot să 
merg în vacanță de câte 
ori simt nevoia, mi-am 
construit vacanța 
mea din fiecare zi, 
amenajându-mi casa 
așa cum mi-ar plăcea 
să fie o casă de vacanță: 
puțin clasic, puțin 
rustic, cu mult lemn, 
cu piatră, cu materiale 
naturale și doar în 
culori de pământ. Cu 
recuperarea multor 
lucruri vechi și 
valoroase de la bunici. 
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Gruia Bădescu

„Dacă ar fi să împrumutăm 
ceva de oriunde, ar fi ideea de 

oraș pentru oameni”

„ ”A
r trebui ca ideea de urbanism și interesul 
public să fie popularizate mai mult. 
Oamenii să înțeleagă că dreptul la oraș 
e al lor. Ei trebuie fie consultați dar și să 
se implice în viața orașului, să își ceară 
drepturile. Sunt fundații comunitare locale, 
în București și în alte orașe, care dau roade. 

În ultimii 10 ani au evoluat lucrurile, oamenii nu mai sunt în 
acea inerție. Că sunt perioade și perioade, de entuziasm și 
de resemnare, da. Dar totuși e o pantă ascendentă la nivel de 
inițiative comunitare. Autoritățile trebuie să fie deschise la 
dialog și să ceară mai mult implicarea cetățenilor.
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Cum am putea caracteriza un oraș eficient pentru 
locuitorii săi?

Un oraș eficient pentru locuitori este un oraș în 
care nevoile locuitorilor sunt îndeplinite prin felul 
în care funcționează toți parametrii de infrastruc-
tură. Dar un deziderat mai bun ar fi un oraș care să 
ofere o anumită calitate a vieții pentru toți locui-
torii. Pentru că eficiența de multe ori poate să 
însemne să satisfaci anumiți parametri cantitativi, 
dar calitatea e mai importantă. Important nu e doar 
să ajungi de la A la B repede, ci să ai un oraș în care 
să îți facă plăcere să locuiești, să ai spații publice de 
calitate, să ai activități de loisir diverse. Vrem orașe 
care să fie bune pentru locuitorii lor.

Călătorești mult, probabil că ai putea face un 
ghid de bune practici în ceea ce privește orga-
nizarea urbană. Ce crezi că face diferența între 
orașele civilizate din Vest sau din Est și lipsa 
de perspectivă care caracterizează majoritatea 
orașelor românești? Nu îmi spune că „românis-
mele”, te rog, pentru că asta chiar ne lăsă fără 
perspective.

În niciun caz „românisme”! Când Lucian Boia a scris 
acea carte „De ce este România altfel”, mulți s-au 
lansat în discuții pe tema „Doar la noi se poate …x 
”. Dar, din experiența și cercetarea mea,  în Balcani, 
Orientul Mijlociu și America Latină sunt atât de 
multe paralele posibile, de la criticatul clientelism 
politic la practici urbane diverse, la o sociabilitate 
comună. Unele lucruri vin din moștenire istorică, 
altele din procese de modernizare care se produc 
în continuare pe meridiane diverse.  Iar dihotomia 
asta „Vest” și „Est”... ascunde și ea multe similitu-
dini. Așa că eu sunt mai degrabă adeptul volumu-
lui-răspuns al lui  Vintilă Mihăilescu, „De ce este 
România astfel”: este important să înțelegem, să 
contextualizăm, fără a excepționaliza spațiul româ-
nesc. Așa putem și merge mai departe, să putem 
crede în schimbarea posibilă, nu în predestinare.

Cuvântul „civilizație” e foarte complicat și ținta 
multor critici din științele sociale. Prefer termenul 
evidențiat de sociologul Richard Sennett de „civi-
litate”, legat de  respectul oamenilor unii  față de 
ceilalți... Nu e un lucru legat neapărat de Vest și 
Est. Uite, ai un oraș în Vest, Bruxelles, care a fost 
un exemplu de practici foarte proaste timp de 
multe decenii. Era un oraș care avea un patrimoniu 
construit lăsat să se delabreze, au construit auto-
străzi urbane care au tăiat din cartiere, politicile 
imobiliare au fost foarte proaste, permițând inter-
venții nepotrivite și lăsarea în paragină a multor 
clădiri. În franceză există  chiar o vorbă: bruxelliser 
une ville, adică să iei un oraș funcțional și atractiv și 
să îl faci harcea-parcea. Între timp, în ultimii 10 ani, 
Bruxelles a devenit însă mult mai bine administrat, 

cu regenerare urbană și spații publice mai de cali-
tate. E un exemplu că și în Vest avem situații proble-
matice. Dacă ne uităm la transformările din orașele 
din Europa Centrală și de Est după 1989, vedem și 

aici multe exemple pozitive. De exemplu, proiec-
tele de regenerare urbană sau de transport public 
foarte eficient din Praga, Varșovia și Budapesta. 
Dacă ar fi să împrumutăm ceva de oriunde, ar fi 
ideea de oraș pentru oameni, adică să privim la inte-
resul public, de la soluționarea poluării la transport 
și până la regenerarea și restaurarea centrelor isto-
rice. Similar cu noi e cazul Spaniei, după aderarea 
la Uniunea Europeană. După dictatura lui Franco, 
multă lume descria orașele spaniole ca fiind ruinate, 
cu patrimoniul lor extraordinar decăzut. Astăzi, cu 
proiecte bine gândite și cu mulți bani de la Uniunea 
Europeană, Spania este cum o știm acum. Vorbeam 
cu experți spanioli care vedeau România acum 10 
ani și spuneau că orașele românești le aminteau de 
orașele spaniole din anii 1980-1990. E o alegere. 
Vrem noi să ajungem ca Spania, care a fost o dicta-
tură săracă și care a ajuns o țară cum o vedem astăzi? 

Regenerarea urbană de ce e la noi așa de lentă?

Dacă ne uităm, aș zice că ea e foarte inegală. Se 
întâmplă în multe orașe, mai ales în orașele mari, 
care au și putere financiară și care s-au trans-
format, dar nu în București. Se întâmplă în Cluj, în 
Iași, Oradea cu restaurarea zonei centrale, Craiova 
a refăcut centrul istoric și a făcut promenadă. Deci 

”
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se întâmplă nu doar în Transilvania, cum avem tendința să spunem, ci și în alte 
locuri. Pe de altă parte, Bucureștiul este un caz în care lucrurile merg de multă 
vreme în direcție contrară. Aș spune că regenerarea aceasta este cu diverse 
viteze. 

Sunt orașe în zona noastră de Europă care se mândresc cu urmele gloan-
țelor în clădiri și le păstrează ca pe niște exponate. Mă gândesc ce mare 
impact are asupra mentalității colective acest lucru. 

Aici vorbim și de noțiunea de memorie, și de cea de patrimoniu. În cercetarea 
mea pe tema memoriei urbane, am analizat astfel de orașe unde ruinele sau 
semnele trecutului sunt memorializate, de la Belgrad și Sarajevo la biserica 
memorială Kaiser Wilhelm din Berlin. Pentru unii, urmele unui trecut dificil 
trebuie acoperite, pentru alții sacralizate. La noi, relația cu trecutul e una 
complicată. Și asta se leagă și de atitudinile legate de patrimoniu.

Multă vreme a funcționat, ca o reminiscență a comunismului, ideea că tot ce 
e vechi trebuie înlăturat. E proiectul socialist, care a fost continuat de multă 
lume din sfera politicului mare și local. Vechiul a fost considerat un obstacol 
pentru dezvoltare, mai ales în orașe dinamice ca București, care s-a dezvoltat 
mult imobiliar. Alții au instrumentalizat logica identitară și financiară, faptul 
că patrimoniul poate să aducă beneficii economice. Inspirați de Vest, investind 
bani locali sau europeni, au dezvoltat aspectul lucrativ al patrimoniului, cum 
vedem în Oradea. Deci rațiunea economică a lucrat și pro și contra patrimo-
niului imobiliar sau centrelor istorice. Argumentele de multe ori sunt finan-
ciare sau tehnice, am vorbit mult cu decidenți  din multe orașe, care mi-au spus 
că investesc pentru că au bani europeni, dar foarte puțini mi-au vorbit despre 
faptul că regenerează clădiri pentru că sunt simbolurile orașelor. Argumentul 
lucrativ poate fi folosit de cei care sunt preocupați de partea identitară, pentru 
că pot arăta astfel de ce e profitabil. Ca societate, nu avem o discuție cu privire 
la rolul identitar sau legat de calitatea vieții al arhitecturii în general.

Crezi că orașele românești se omogenizează odată cu trecerea timpului? 

Omogenizarea există și a început în perioada socialistă. Dacă ne uităm la 
construcțiile cartierelor, la locuințele colective, ele au fost similare în toate 
părțile. România este o țară care are moșteniri arhitecturale foarte diferite, 
orașele din Transilvania au influențe habsburgice, în Regat avem această trans-
formare de secol XIX, cu influențe franceze, plus tipologia de casă-grădină, în 
Dobrogea avem influențele otomanilor etc. Peste aceste regiuni foarte diferite 
avem un strat interbelic neoromânesc, apoi, în perioada socialistă, se constru-
iește fără nicio notă regională până în anii 1980, când apar centrele civice și 
blocurile postmoderniste inspirate din tradiția locală, cum avem de exemplu 
la Satu Mare. După 1990 avem o omogenizare prin faptul că orașele mari au 
tot felul de zone suburbane în care se construiește în aceleași feluri, în afara 
nucleului vechi, fără o gândire urbanistică și folosindu-se cam același tip de 
materiale. Nu contează că e o clădire nouă sau o clădire veche, vedem o polisti-
renizare și o PVC-izare a țării, vedem construcții cu o volumetrie problematică, 
aceleași culori, aceleași modele din Nord până-n Sud și din Est până-n Vest. E o 
omogenizare negativă. Dacă vorbeam despre o omogenizare de succes legată 
de spațiile publice era ceva, dar, din păcate, majoritatea construcțiilor de după 
1990 nu fac onoare acestei perioade. 

Zi de zi vorbim despre traficul intens din orașe, despre lipsa autostră-
zilor sau despre întârzierile CFR-ului mai mult decât despre lipsa unui plan 
urbanistic.

Sunt importante și traficul și urbanismul. E necesar să vorbim despre interes 
public și să negociem acest concept. Nu e vorba de ce vor politicienii sau șoferii. 
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Ar trebui ca ideea de urbanism și interesul public să fie popularizate mai mult. 
Oamenii să înțeleagă că dreptul la oraș e al lor. Ei trebuie fie consultați dar și 
să se implice în viața orașului, să își ceară drepturile. Sunt fundații comunitare 
locale, în București și în alte orașe, care dau roade. În ultimii 10 ani au evoluat 
lucrurile, oamenii nu mai sunt în acea inerție. Că sunt perioade și perioade, de 
entuziasm și de resemnare, da. Dar totuși e o pantă ascendentă la nivel de iniţi-
ative comunitare. Autoritățile trebuie să fie deschise la dialog și să ceară mai 
mult implicarea cetățenilor.

Există multe firme de consiliere care proiectează smart cities. Crezi că un 
parteneriat public-privat de genul ăsta ar ajuta autoritățile românești să 
investească în direcțiile bune?

Sunt sceptic în ceea ce privește tema smart cities, pentru că e un concept 
foarte vag. El poate însemna foarte multe lucruri și, de multe ori, poate 
însemna acapararea datelor noastre private de către unele entități private. În 
momentul în care ai mari companii care dețin date, poate fi problematic, folo-
sind datele utilizatorilor în scopuri pur commerciale. În plus, avem problema 
autoritarismului statal. Uite, în China, oamenii au un credit social și orice fac ei 
are un impact asupra acestui credit social. Au pe telefon un punctaj și dacă au 
făcut ceva despre care statul consideră că nu este bun pentru el, după modelul 
comunist, li se scade din punctaj. Dacă fac ceva bun, punctajul crește. Oriunde 
se duc sunt urmăriți, iar dacă valoarea punctajului a scăzut sub o anumită 
limită li se impun anumite restricții… nu mai pot lua trenul sau avionul, de 
exemplu, pentru că au devenit indezirabili. E un leadership distopic care se 
întâmplă acum în lume. Poate conduce la lipsa transparenței și democrației. 
Pe de altă parte, sunt și beneficii. De exemplu, dacă colectezi datele anonime 
ale tuturor călătorilor și să vezi de unde și până unde merg, atunci poți regândi 
sistemul de transport în oraș și să îl adaptezi nevoilor anului 2022. E impor-
tantă anonimizarea datelor.

Dacă ne-am uita pe o hartă la formele orașelor românești și la modul în 
care ele s-au schimbat în ultimii ani, ce concluzii am putea trage? 

E o mare problemă extinderea necontrolată. Sunt proiecte imobiliare care 
apar ca niște floricele, în câmp. Asta a condus ca în orașele dinamice, care nu 
sunt multe în România, să avem o dezvoltare necontrolată în mediul înainte 
extravilan. Asta înseamnă un oraș foarte nesustenabil pentru că oamenii care 
stau în aceste zone trebuie să ia mașina, traficul se poate gâtui. Sunt și orașe 
mici, care nu sunt atât de active și unde nu e nevoie, dar unde elitele preferă să 
construiască locuințe la marginea orașului. Apoi mai e infrastructura socială. 
Avem situații, de exemplu în București, unde oamenii care locuiesc în aceste 
noi dezvoltări fac tot felul de artificii ca să își trimită copiii la anumite școli. E 
nevoie să privim integrat aceste aspecte. Mai e problema mall-urilor. De 20 
ani, în România avem acest miraj al mall-urilor. Ele au dus la moartea magazi-
nelor din zonele centrale, avem peisaje stradale în multe orașe din România 
unde vedem doar bănci, farmacii, pariuri sau second hand-uri. Toate magazi-
nele s-au mutat în mall-uri, avem și instituții publice care închiriază spații în 
mall. E modelul nord-american exportat la nivel mondial, care a distrus mult și 
țesutul comercial din SUA, iar acum lumea regretă acolo. Europa a rezistat, dar 
sunt unele țări, cum e Croația, în zona noastră, care au investit foarte mult în 
direcția asta fără să se gândească la problemele pe termen lung. La fel și noi. 

Alte probleme țin de trafic. Avem cazuri, chiar cu bani europeni, unde s-a 
investit în poduri în centrul orașului, cum e la Craiova. E o catastrofă. Povestea 
cu autostrăzile suspendate vine din anii 1950 ai Statelor Unite, în Europa au 
fost ceva încercări, dar s-a renunțat la ideea asta pentru că isca mai multe 
probleme. Noi, ca soluție la trafic, vrem mai multe drumuri, pe care le lărgim 
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sau le suprapunem. Străzile mai largi vor stimula oamenii să aibă mai multe 
mașini. Trebuie regândit transportul public.

Să nu uităm de problema excluziunii sociale: orașele românești se dezvoltă din 
ce în ce mai inegal. Există o lipsă de locuințe sociale și situații de expulzare a 
populațiilor defavorizate, cum a fost de exemplu la Cluj, la groapa de gunoi 
Pata Rât. 

Alege un „așa da” și un „așa un” din dezvoltarea orașelor din România.

Așa da – Oradea și regenerarea centrului istoric, Reșița și ideea de a face o 
regenerare urbană integrată într-un oraș postindustrial care a pierdut mult 
din populație. Așa nu – podul de la Craiova, simptom al orașului gândit pentru 
automobil. 

 
De regulă mai vrem să știm și asta... mai moare vreo capră prin vecinătate?! 
Mai sunt și alte țări europene care trebuie să își îmbunătățească consistent 
dezvoltarea urbană, așa ca noi?

Probleme cu mediul urban sunt peste tot. Vedem suburbanizare, extinderi 
necontrolate și în Franța, și în Germania. Problema transport urban vs. 
transport public ține în Europa mai mult de zona noastră. Vestul stă mai 
bine la acest capitol, Parisul pretinde că vor să scoată mașinile de peste 
tot din oraș. Nu știu cum va funcționa. Sunt probleme diverse în diverse 
locuri, dar ce e important e felul în care se răspunde la ele. Problemele 
urbane duc la probleme sociale. Destul de specifică pentru România e 
problema producției arhitecturale în ultimii 30 ani. În Ungaria, în Croația, 
atunci când se construiește, arhitecții negociază mai mult cu clienții. La 
noi pare că majoritatea arhitecturii e făcută în pofida calității. E destul de 
specific acest aspect pentru România. Am mai văzut asta în Kosovo. Avem 
nevoie de o politică națională pentru arhitectură și mediul construit, de 
un dialog continuu între actori și de o dezvoltare urbană integrată, mai 
justă. l
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Universitatea din Konstanz, unde 

este bursier Alexander von Humboldt, 
precum și lector invitat în cadrul 
Masteratului de Antropologie al 

SNSPA. Cercetarea și practica sa 
profesională în urbanism și dezvoltare 
urbană sunt centrate pe relația dintre 

spațial și social, examinând tematici 
precum reconstrucția urbană, spațiul 

public, orașul post-socialist, orașul 
post-conflict.

Probleme cu mediul 
urban sunt peste tot. 

Vedem suburbanizare, 
extinderi necontrolate 

și în Franța, și în 
Germania. Problema 

transport urban vs. 
transport public ține 

în Europa mai mult de 
zona noastră. Vestul 
stă mai bine la acest 
capitol. Nu știu cum 

va funcționa. Sunt 
probleme diverse în 

diverse locuri, dar ce 
e important e felul în 

care se răspunde la ele. 



15

nr. 627 | 04.22

Alberto Groșescu

„Infrastructura  
nu ne permite mai multă 

interacțiune cu spațiul public, 
dar nevoia există”

„ ”A
vem o problemă foarte mare și în ceea ce 
privește piețele, nu avem o piață publică 
de genul «agora». Să spunem că singura 
piață publică de genul ăsta este Piața 
Universității, zona statuilor, însă știm cu 
toții cât de puțin animată este în acest 
moment și cât de greu se regăsesc oamenii 

într-un astfel de spațiu. Acest proiect a fost un exercițiu, 
un experiment relativ simplu, pentru a vedea în ce măsură 
închiderea traficului sâmbăta și duminica, pe anumite 
intervale de timp, schimbă viața orașului și rezultatele au fost 
foarte bune. 
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Echipa din care faci parte se numește ARCEN 
– Asociația Română pentru Cultură, Educație 
și Normalitate. Despre ce normalitate este 
vorba?

Normalitatea la care face referire și numele 
asociației noastre are legătură cu tipul de lume 
și tipul de oraș în care fiecare dintre noi și-ar dori 
să trăiască. Noi suntem implicați și facem foarte 
multe pe partea de educație. Credem că oamenii 
pot căpăta putere dacă sunt informați.

Normalitatea ar fi, deci, un mix de cultură și 
educație? 

Acest mix este mai degrabă un mijloc prin care 
vrem să ajungem la obiectivul pe care îl are ARCEN. 
Evenimentele culturale și abordarea educativă 
au ca scop schimbarea calității urbane. Suntem 
o asociație care e foarte concentrată pe nevoile 
orașului. Facem multe la ARCEN, tocmai pentru a 
seduce oamenii și a-i aduce alături de noi.

Aveți numeroase evenimente și itinerarii 
urbane pentru a revitaliza cultura bucureș-
teană. Care mai e locul culturii bucureștene 
printre melanjul acesta de identități locale, 
ale celor veniți din provincie?

Nici eu nu sunt din București. Dar identitatea cred 
că se câștigă și prin alegerea pe care am făcut-o. 
Suntem mulți care am ales să ne trăim viața aici. 
Calitatea vieții noastre are foarte multă legătură 
cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu orașul 
și cu problemele lui. 

Cum stăm cu spațiile de socializare în oraș?

Cu spațiul public avem o problemă. Am văzut că 
există o lipsă foarte mare de instrumente care 
ar putea facilita interacțiunea cu spațiul public. 
Pe Calea Victoriei erau oameni care cumpărau 
pizza, de exemplu, și nu aveau unde să stea. Nu 
existau bănci, trepte, nimic. Infrastructura nu ne 
permite mai multă interacțiune cu spațiul public, 
dar nevoia există.

Rolul Dâmboviței în amenajarea orașului este 
derizoriu. Crezi că ar putea fi recuperată 
memoria ei culturală?

Legat de memoria Bucureștiului, Dâmbovița are 
încă și a avut un rol destul de important în ceea 
ce privește dezvoltarea orașului. Există o opor-
tunitate foarte clară, mare parte a orașului vechi 
a fost gândită în raport cu Dâmbovița. Dacă ne 
uităm pe o hartă, o să vedem că existau niște 
poduri, care legau cele mai importante artere. 
Vorbim de secolele XVII-XVIII, care au dispărut. 

Se poate crea prin aceste poduri o punte reală de 
conectare cu memoria și de o reactivare a ei. Au 
fost multe locuri lăsate în urmă, mă refer aici și 
la sistematizarea din anii 1980 din această zonă, 
când s-a demolat foarte mult. Merită recupe-
rate aceste locuri și da, e nevoie de inițiative noi 
pentru Dâmbovița.

De ce să avem „străzi deschise”?

În „Străzi deschise” am gândit soluții care au 
putut fi preluate și aplicate destul de rapid. Ideea 
a venit ca o nevoie destul de mare a orașului. E 
adevărat că București este capitala europeană 
care are cel mai redus număr de clădiri și parcuri 
publice. Mult sub media europeană. Ideea a 
venit în pandemie, când distanțarea socială era o 
foarte mare problemă și imediat după ieșirea din 
starea de urgență parcurile s-au umplut. Această 
alternativă pe care am propus-o a fost gândită și 
ca o ocazie de a explora orașul, dar în același timp 
și ca o posibilitate de recreere, de promenadă. 
Scăderea gradului de poluare era și ea o conse-
cință clară, dar, cum spuneam și mai devreme, e 
nevoie de puțină seducție ca să învățăm oamenii 
de rând că orașul le oferă și alte alternative. Cred 
că e nevoie de un astfel de proiect de zone pieto-
nale, sunt foarte mulți oameni care își doresc 
extrem de mult acest lucru. Avem o problemă 
foarte mare și în ceea ce privește piețele, nu 
avem o piață publică de genul „agora”. Să spunem 
că singura piață publică de genul ăsta este Piața 
Universității, zona statuilor, însă știm cu toții cât 
de puțin animată este în acest moment și cât de 
greu se regăsesc oamenii într-un astfel de spațiu. 
Acest proiect a fost un exercițiu, un experiment 
relativ simplu, pentru a vedea în ce măsură închi-
derea traficului sâmbăta și duminica, pe anumite 
intervale de timp, schimbă viața orașului și rezul-
tatele au fost foarte bune. 

București are un potențial turistic neex-
ploatat, care ar putea să ridice considerabil 
nivelul de trai al locuitorilor săi. Care sunt 
perspectivele cele mai probabile de dezvol-
tare ale Bucureștiului?

În ceea  ce privește patrimoniul, o direcție care 
ar putea fi de viitor și ar putea să ne conec-
teze inclusiv cu țările cu mai multă experiență 
din Europa e legată și de potențialul pe care 
noi îl avem. Suntem unul dintre orașele cu cele 
mai multe elemente de art deco din Europa. 
Iar acest lucru e de interes. Există foarte mulți 
străini care descoperă acest lucru, pentru că e 
o chestie exotică, neexplorată. În același timp, 
aceste clădiri au dispărut, pe de-o parte au fost 
demolate, pe de alta au fost și intervențiile care 
nu sunt conforme cu regulamentele urbanistice 
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și care le deteriorează ireversibil – izolările termice, schimbarea tâmplări-
ilor cu tâmplării PVC. Însă potențialul acesta este foarte mare. Spre deose-
bire de alte capitale europene, unde există o coerență și poți să anticipezi 
cum o să arate următoarea clădire, la noi dacă te plimbi pe o stradă, ești 
surprins. Dacă ajungi la colț poți să dai de o clădire nouă, de o vilă neoro-
mânească sau de un blochaus, un bloc cu elemente art deco, o clădire 
neoclasică. Multă lume apreciază asta. Cumva această întârziere istorică 
pe care o avem a creat un stil unic de straturi, care nu arătau atât de rău 
până la un anumit punct. Ce se întâmplă acum este destul de îngrijorător. 
Sunt zone care și-au schimbat dinamica și au evoluat destul de mult, acolo 
această parte de identitate, acest eclectism, care avea totuși sens față de 
spațiul public, s-a pierdut. Clădirile noi perturbă acest echilibru, care e 
unic și care poate să fie exploatat în București. Lucrurile se pot schimba în 
două direcții. Pe de-o parte și mediul privat trebuie să acționeze, e nevoie 
de educație la nivelul tuturor locuitorilor. Iar acest nivel de educație va 
ridica ștacheta inclusiv la nivelul autorităților. Pentru că autoritățile pot da 
avize bazându-se și pe faptul că nu există presiune din partea publicului, 
care nu e suficient de bine informat.

Ce competență au autoritățile să intervină asupra clădirilor în para-
gină? Unele dintre ele sunt blocate de proprietari sau au statut juridic 
incert, iar altele sunt nerevendicate. Ce poate face statul în aceste 
cazuri?

Statul, pe de-o parte, atunci când e vorba de monumente istorice de 
importanță națională, poate face exproprieri, poate lua în posesie aceste 
clădiri. Pe de altă parte, un traseu birocratic mai blând ar ajuta, pentru că 
sunt și oameni care au intenții bune, însă pentru niște intervenții minore 
sunt blocați sau durata de așteptare e foarte mare, așa că de multe ori 
aleg să nu mai respecte legea. Sunt și probleme în ceea ce privește verifi-
cările organelor de control. Apoi, cred că pot exista mai multe programe 
naționale sau la nivelul municipal de consolidare și restaurare. Cred că 
se pot găsi metode de finanțare care să implice garanții de la stat, care 
să implice și băncile private. Sunt importante și niște regulamente urba-
nistice și un plan urbanistic general. E nevoie de o situație actualizată, e 
nevoie de bune practici, ca lucrurile să fie și mai clare. Există o zonă foarte 
mare de gri, unde sunt dificultăți. Sunt exemple în regulamentele de zone 
construite protejate, care interzic culorile stridente. Acum depinde de 
paleta de culori a fiecăruia și de simțul estetic al fiecăruia, nu există o 
paletă în regulamentele respective. Sunt multe lucruri interpretabile și e 
nevoie de clarificări. 

Antiseismic District este un alt proiect ARCEN, care își propune să 
pregătească locuitorii Bucureștiului în caz de cutremur. Ce impact 
aveți sau ce rezultate obțineți?

Din 2019 de când am început acest proiect am observat că oamenii nu știu 
atât de multe lucruri și că există o barieră pe care frica o induce destul 
de puternic, pentru că vorbim de un dezastru natural, care nu poate fi 
controlat, nu știm când poate să vină și ne ia pe nepregătite. Într-o zonă 
inundabilă plouă două zile și știm că trebuie să vină apa mare. În ceea ce 
privește cutremurul, situația este diferită. Oamenii se raportează foarte, 
foarte mult la locuințe. Dacă e să ne uităm la ultimul cutremur din 4 martie 
1977, că tot se fac acum 45 ani, el a fost seara și majoritatea populației era 
acasă. Dar, cumva, trebuie înțeleasă și raportarea la o formă de pregătire 
și, mai ales, la ce tipuri de alegeri ar trebui să facem indiferent de locul 
în care ne aflăm. Impresia generală e că oamenii nu au suficient de multe 
informații. Am discutat și cu elevi, în 2021 am făcut cursuri de pregătire 
în peste 50 de școli. În întâlnirile comunitare pe care le-am făcut în 2019 
am interacționat cu peste 2.000 de oamenii. Sunt destui cei al căror prim 

Spre deosebire de alte 
capitale europene, unde 
există o coerență și 
poți să anticipezi cum 
o să arate următoarea 
clădire, la noi dacă te 
plimbi pe o stradă, ești 
surprins. Dacă ajungi 
la colț poți să dai de o 
clădire nouă, de o vilă 
neoromânească sau de 
un blochaus, un bloc 
cu elemente art deco, 
o clădire neoclasică. 
Multă lume apreciază 
asta. Cumva această 
întârziere istorică pe 
care o avem a creat un 
stil unic de straturi, 
care nu arătau atât de 
rău până la un anumit 
punct. Ce se întâmplă 
acum este destul de 
îngrijorător. 
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instinct ar fi să fugă pe scări, alții s-ar arunca pe fereastră, alții ar suna la 
112 de frică, dar fără să fie neapărat într-un pericol real. Destul de greu 
de acceptat e ideea de trusă de supraviețuire. Eu, în 2020, am privit destul 
de cinic situația asta, pentru că mă gândeam că după situația pandemică 
oamenii o să își poată imagina mai ușor acum niște scenarii. Însă cred că am 
avut un exces de idealism, pentru că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Dacă spita-
lele se blochează cu câteva mii de oameni, media care era atunci la terapie 
intensivă cu forme grave de COVID, să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă 
am avea un cutremur mare, în condițiile în care avem atât de multe clădiri 
vulnerabile. Niște planuri mici cu privire la ce am mânca, cu cine am vorbi, 
unde mergem dacă nu avem rețele telefonice, ne abilitează să luăm decizii 
corespunzătoare. Deci oamenii sunt nepregătiți. Există o categorie mare 
de persoane reticente la astfel de informații și care invocă argumente care 
au legătură cu religia, cu mituri urbane. Probabil că s-au făcut analize soci-
ologice… avem multe scuze care ne-au făcut să dormim mai liniștiți seara, 
de la tencuială antiseismică aplicată după cutremurul din 1977, până la 
blocuri pe pile, blocuri consolidate de securiști, blocuri cu 5 etaje care ar 
fi trebuit să aibă 8 etaje, de parcă ar avea vreo relevanță. După astfel de 
dialoguri ne-am dat seama că există un număr foarte mare de ingineri și 
arhitecți fără diplomă printre noi. Consolidarea unui imobil este o acțiune 
dificilă, partea de pregătire poate fi mai simplă, însă provoacă anxietate.

Câte imobile vulnerabile avem în capitală? Înțeleg că le-ați inventariat 
prin inițiativa Catalog București.

Aceste date sunt imposibil de dedus, dar putem să discutăm de niște 
paliere. Pe de-o parte sunt imobilele care au risc seismic 1, sunt 380. Ele au 
cea mai mare șansă de a fi afectate serios de un cutremur de peste 7 grade 
și în care, după aceea, cel mai probabil, nu se va mai putea locui. Există 
vulnerabilitate și pentru clădirile încadrate în clasa 2 de risc seismic. Însă, 
că tot vorbeam despre aspectele birocratice, există și niște categorii de 
urgență: U1, U2, U3, care au fost inventate în anii ’90. U1 înseamnă cate-
gorie care trebuie consolidate în 5 ani, U2 în 7 ani și U3 în 10 ani. Ele toate 
la un loc însumează peste 2.400. Dar acestea nu sunt date foarte clare, 
deoarece vorbim despre imobile care au expertiză tehnică. Mai sunt și 
alte imobile, probabil 90% dintre clădirile vulnerabile, despre care nu știm 
nimic, care nu au expertiză tehnică. Ce am făcut noi la Catalog București, 
pe lângă alte date care au legătură cu patrimoniul și cu starea lui, a fost să 
inventariem împreună cu partenerii noștri de la Re:Rise, printr-o metodo-
logie făcută de ingineri structuriști, a fost să inventariem fisurile seismice, 
din stradă. Am identificat fisuri seismice la nivelul ferestrelor, colțurilor. 
Iar dacă imobilul respectiv are peste 75 ani, peste 5 etaje, am semnalat un 
potențial pericol, care ar merita să fie expertizat. Noi am făcut asta pentru 
zonele construite protejate. Sunt niște semnale de alarmă, câteva sute 
de clădiri, de la care se poate pleca. Autoritățile cred că știu de proiectul 
nostru, sper să îl coreleze cu acțiunile lor viitoare.

Cum au răspuns oamenii la caietele de bune practici?

Noi am făcut o serie de caiete de bune practici pentru zonele construite 
protejate, unde vorbim despre ce cuprind regulamentele și le traducem 
oamenilor de rând. Din experiență, am observat că oamenii care locuiesc 
în astfel de zone nu cunosc atât de multe lucruri. Caietele au fost editate 
în 2018-2019, inițial pentru cinci zone și ulterior pentru opt zone prote-
jate construite. Au fost aproximativ 3.000 – 4.000 de exemplare pe care 
noi le-am distribuit direct oamenilor care locuiesc în aceste zone, dar ele 
sunt disponibile și online. Au fost câțiva oameni care ne-au cerut ulterior 
sfaturi legate de intervenții pe imobile și autorizații. Unii oameni au înțeles, 
cred că am influențat puțin alegerile pe care le-au făcut. Asta ne și doream, 

Au fost câțiva oameni 
care ne-au cerut 

ulterior sfaturi legate 
de intervenții pe 

imobile și autorizații. 
Unii oameni au 

înțeles, cred că am 
influențat puțin 
alegerile pe care 

le-au făcut. Asta ne 
și doream, pentru 

că mici intervenții 
pot aduce un plus de 
conservare la nivelul 

zonelor construite 
protejate. Însă e 

nevoie să facem acest 
lucru pentru toate 

zonele și e nevoie să le 
facem constant.
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Alberto Groșescu este vice-
președinte A.R.C.E.N. (Asociația 
Română pentru Cultură, Educație 
și Normalitate). Este pasionat de 
memoria vizuală a orașului pe care 
o documentează pe pagina de 
Facebook ViaBucurești. Împreună cu 
echipa A.R.C.E.N. a derulat numeroase 
proiecte de revitalizare urbană, 
inventariere a clădirilor vulnerabile, 
pregătire pentru seisme ș.a. Cele 
mai cunoscute dintre ele sunt „Străzi 
deschise”, „Catalog București”, 
„Antiseismic District”.
Foto: Alexandru Bușcă

pentru că mici intervenții pot aduce un plus de conservare la nivelul zonelor 
construite protejate. Însă e nevoie să facem acest lucru pentru toate zonele 
și e nevoie să le facem constant. Ar trebui anual să distribuim aceste caiete. 
Dar resursele umane și financiare pe care le avem nu ne permit acest lucru. 
Totuși, impactul lor e vizibil și partea de educație e cumva acoperită. Pe 
termen mediu și lung, în mod clar vor genera niște rezultate, în primul rând 
de mentalitate și de raportare la locul în care locuim.

Sunt câteva asociații care funcționează în ideea revitalizării urbane. 
Nu ar avea rezultate potențate aceste ONG-uri dacă ar funcționa 
împreună, nu individual?

Da, aceasta este o nevoie foarte mare. Noi, pe cât posibil, încercăm să 
lucrăm cu cât mai multe entități. În cadrul Străzilor deschise am lucrat cu 
asociația Baza, care e compusă din urbaniști și arhitecți. Mai sunt și alte 
proiecte, în care lucrăm cu alte asociații. E nevoie de spațiu de dialog. Cred 
că e parte dintr-un proces să învățăm să lucrăm împreună. Mai multe enti-
tăți sunt mai puternice decât una singură, există specificități și expertiză 
din partea fiecăreia. Cred că mai e nevoie de timp ca să învățăm asta. În 
ceea ce privește punerea la masă a diferitelor entități, a specialiștilor, 
societății civile și a autorităților, fie locale, fie naționale, au mai fost astfel 
de inițiative. Problema evidentă, care ne omoară pe toți, e legată de imple-
mentare, de găsirea unei forme și a unui grup de lucru care să funcționeze. 
Personal, am participat la mai multe astfel de grupuri de lucru, dar nu știu 
să spun dacă au fost exemple care să fi mișcat într-adevăr niște lucruri sau 
să se fi concretizat într-o formă. Acest lucru are legătură tot cu educația. l

Noi, pe cât posibil, 
încercăm să lucrăm 
cu cât mai multe 
entități. E nevoie de 
spațiu de dialog. Cred 
că e parte dintr-un 
proces să învățăm să 
lucrăm împreună. Mai 
multe entități sunt 
mai puternice decât 
una singură, există 
specificități și expertiză 
din partea fiecăreia. 
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Maria Duda 
(echipa BAZA)

„Încă nu știm să folosim  
spațiul public  

ca spațiu gol confortabil”

Folosirea alternativă a locurilor 
de parcare  
Copyright: Maria Duda
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Cum ați reușit să „activați” până acum orașul? 
Câteva exemple din activitatea echipei BAZA?

Credem că orașul se poate activa prin proiecte 
mici, care rezolvă natural probleme mari. Și că, de 
asemenea, avem nevoie de exemple de curaj, încăpă-
țânare, pasiune, inteligență și mai ales empatie. Atât 
în ceea ce facem cât și în cum relaționăm cu ceilalți 
și cu orașul. Iată, cam asta facem și vrem să facem 
pentru a activa orașul. „BAZA. Deschidem orașul” s-a 
înființat în 2016 cu scopul declarat de a deschide și 
orașul și ochii și mințile celor care îl locuiesc. Dincolo 
de declarația poate ingenuă, în mod specific ne-am 
axat pe trei direcții de intervenție: cercetare și 
proiecte de regenerare urbană a spațiului public, 
educație – formală sau informală, și conectare și 
promovare a tinerilor profesioniști ce, prin proiec-
tele lor, activează și îmbunătățesc orașul. 

Ca să răspundem acoperitor, dăm câteva exemple din 
fiecare categorie. Pe partea de regenerare urbană am 
realizat scara de la Kretzulescu, cea care leagă piațeta 
bisericii de porticul Palatului Kretzulescu (un proiect 
care a câștigat finanțarea Mobilizăm Excelența). 
De curând am introdus parklet-urile: elemente de 
mobilier urban mobil, care prelungesc spațiul public 
pietonal transformând un loc de parcare în... loc de 
tihnă, spațiu de staționare și socializare. De asemenea, 
împreună cu Banca Mondială am realizat un studiu 
despre recuperarea spațiului străzilor centrale 
rezidențiale ca spațiu public, „București. Structura 
Minoră”. Studiul include o parte de cercetare reali-
zată în perioada stării de urgență și o parte de viziune 
strategică privind posibilitatea de reorganizare și 
negociere a locurilor de parcare la bordură. Mai avem 
workshop-uri cu studenți sau liceeni, și, dacă ascultați 
Radio Seven sau ne urmăriți pe mixcloud, sâmbăta de 
la 12 avem emisiunea podcast „Experiența Urbană”, 
unde povestim formarea personală și profesională a 
celor care pun Bucureștiul în mișcare. 

Reflectă atitudinea față de spațiile publice 
mentalitatea locuitorilor unui oraș? De pildă, 
atitudinea față de stradă, despre care susțineți 
în multe materiale că e considerată de oameni 
mai degrabă un spațiu privat?!

Modul în care relaționăm cu spațiul public, cum îl 
percepem, cum îl folosim, oglindește modul în care 
relaționăm și cu restul locuitorilor. Ceea ce la nivel 
teoretic, ca definiție și atribute, pare să fie foarte 
cunoscut, la nivel de experiență creează confuzie: 
spațiul public este ceea ce leagă orașul împreună, dar 
cumva pentru o mare parte din public trebuie să fie 
plin de atracții, evenimente, gălăgie, antren, posibili-
tăți de consum pentru a genera o interacțiune auten-
tică doar prin prisma obișnuinței. Aici e o teză perso-
nală: consider că încă nu știm să folosim spațiul public 
ca „spațiu gol confortabil”, adică locul care să permită 

de fapt o multitudine de libertăți de interacțiune, dar 
în care trebuie să fii prezent. Un astfel de gol confor-
tabil este însă, atenție, proiectat ca atare: proporții, 
materiale, lumină, umbră, funcțiuni adiacente, mobi-
lier, activitate limitrofă (vezi Piața Mare din Sibiu 
sau treptele de la Ateneu). De aceea, din sondajele 
pe care le-am efectuat în ultimii 12 ani în București, 
spațiul public identificat principal este parcul, nu 
cadrul urban, cum ar fi strada, piața sau scuarul.  

Când suntem în spațiul public urban, reflexul cultural 
este unul defensiv: ori nu îndrăznim să îl folosim 
pentru că nu știm dacă avem voie sau cum, ori îl 
ocupăm parțial, sustrăgând din el zone care au ca 
scop apărarea unei proprietăți fictive: locul meu de 
parcare, locul meu de pubelă, spațiul de sub fereastra 
mea. Cumva tindem să ne excludem orașului. Și poate 
asta explică parțial și preferința pentru autonomia 
automobilului personal și toleranța crescută pentru 
tot ce înseamnă agresiune asupra orașului și locui-
torilor săi. Orașul, până la urmă, este suma experien-
țelor trăite împreună și a oportunităților ce se nasc 
din conlucrarea spre un bine comun. Vidul acesta de 
experiență în relația cu spațiul public poate fi explicat 
de experiențele prin care a trecut și societatea și 
orașul (în special cultura orașului) în ultimii 80 de 
ani, însă este educabil. Avem exemple în Sibiu, Cluj, 
Reșița, Anina, orașe unde locuitorii se reîmprietenesc 
cu spațiul lor public și devin, cu ajutorul unei adminis-
trații mai atente și cu încredere în comunitatea locală 
și profesioniști, la rândul lor mai atenți la bunul comun 
și astfel la nevoile comune.  

Poluarea cu praf în București a ajuns la depă-
șiri de peste 700% săptămâna asta. BAZA are 
un ghid de reguli care pot îmbunătăți consistent 
calitatea vieții în București. Cum primesc autori-
tățile locale propunerile voastre?

Poluarea atmosferică și cantitatea de praf  și pulberi 
fine sunt elemente care depășesc pragul unui ghid 
de reguli și bune practici: ele fac obiectul legislației. 
Planul Integrat de Calitate a Aerului are o metodo-
logie foarte precisă, testată și exersată îndelung în 
Uniunea Europeană, de la care nu sunt admisibile 
abateri: monitorizarea calității aerului, identificarea 
pragurilor, identificarea modelelor de poluare și a 
marilor poluatori, configurarea unui plan de măsuri 
de limitare și control, implicarea comunităților, 
găsirea de resurse pentru implementarea planului, 
(în special dacă este vorba de comunități sărace și 
un întreg ecosistem de supraviețuire folosind indus-
tria deșeurilor ca surse de venit, de ex.), reverificare 
și optimizare – aici sunt câteva ONG-uri foarte bine 
specializate atât pe partea de observare-monitori-
zare, cât și de alertare, EcoPolis fiind unul dintre cele 
mai importante. Printre altele, EcoPolis a dat PMB în 
judecată pentru defecte în implementarea PICA și a 
câștigat. Ghidul de reguli pe care îl realizasem noi și 
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pe care îl menționezi în întrebare este realizat sub 
formă de cartonașe și este adresat în principal comu-
nităților locale și grupurilor de inițiativă: să le zicem 
reguli de conviețuire, în special în condițiile pande-
mice și post-pandemice. În respectivul ghid încurajam 
locuitorii să adopte un senzor pentru a ajuta monito-
rizarea independentă și omologată a unor arii cât mai 
extinse și variate din oraș și împrejurimile sale. 

Autoritățile locale sunt deschise colaborărilor cu soci-
etatea civilă. Aici propria noastră experiență ne indică 
disponibilitatea spre dialog, dar această disponibi-
litate nu este însoțită de reglementări juridice clare 
despre formalitățile de colaborare, de parteneriat, 
cu indicarea rolurilor și îndatoririlor fiecărei părți. 
Reforma administrativă de după anii 1990 a șters de 
asemenea elementele transversale care conectau 
și verificau coordonarea intra-departamentală: de 
exemplu, de spațiul stradal era responsabilă o singură 
entitate, care asigura mentenanța, proiecte de mobi-
lare, signaletică, intervenții – acum sunt numeroase 
entități, fiecare responsabilă de câte un element 
sau funcțiune (stâlpi de iluminat, stâlpi cu inscripții 
de circulație și semaforizare, stâlpi pentru circuitele 
transportului public, contoare gaz, pubele, coșuri de 
gunoi, canalizare apă, contoare de gaz, cutii de distri-
buție electrică, telefonie, trasare, reparații, intervenții 
temporare, modificări etc) care, chiar dacă urmează 
normativele, în lipsa coordonării, conduc spre situ-
ații de alipiri sau dedublări absurde, sau imposibilități 
de intervenție în caz de avarie. Cu toții am întâlnit cel 
puțin un trotuar îngust cu stâlp în mijloc și bolarzi pe 
margine, care fac imposibilă trecerea pietonală, sau 
am înaintat o adresă către un departament numai 
pentru a fi informați că nu ei sunt responsabili.     

Care sunt așteptările voastre în relație cu 
autoritățile?

Cum menționam și mai sus, e necesară o aducere 
la zi a modalităților de colaborare între societatea 
civilă și mediul administrativ, precum și reintrodu-
cerea unei formule de coordonare intra-departamen-
tală a direcțiilor care sunt responsabile, cel puțin, cu 
spațiul și domeniul public al orașului. Strada ca spațiu 
public și ca sistem capilar al orașului nu mai poate fi 
privită strict ca suport infrastructural – are nevoie 
de o viziune integrată, strategică, și de design urban 
care să îi mențină flexibilitatea, dar să o și ordoneze 
într-un spațiu prietenos, incluziv, atractiv, continuu, 
social, economic viabil, sustenabil. Și aici introduc și 
a treia așteptare legată de administrație/ autorități: 
respectând legislația în vigoare să se introducă nego-
cierea ca proces colaborativ de găsire și implemen-
tare de soluții temporare, ca testare a responsivității 
la nevoile contextului înainte de permanentizare.  

Cum e gradul de implicare a cetățenilor cu privire 
la dezvoltarea orașului?

Rezervarea spațiului public
Copyright: Maria Duda

Spațiu de joacă  
pe trotuar
Copyright:  
Maria Duda
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Împreună cu partenerii de la Nod Makerspace, 
Cartierul Creativ și Fundația Comunitară București,  
am inițiat și înaintat către PMB un proiect de regene-
rare a unui sit industrial abandonat, aflat în centrul 
Bucureștiului, transformându-l în centru cultural, 
educativ, creativ și formativ pentru întreg orașul. 
Este vorba de complexul Berzei 21, unde ne dorim 
să înființăm o Școală pentru Oraș și un Centru de 
Resurse Urbane pentru locuitorii și administrația 
Bucureștiului. Ni s-a alăturat în demers, cu obiective 
similare, Institutul Național al Patrimoniului. Și ei 
doresc un centru de educare cu privire la valorificarea 
și întreținerea patrimoniului construit. Revenind la 
planurile noastre, Școala pentru Oraș este conce-
pută ca master în urbanism, care se concentrează 
pe două filiere de formare profesională: documen-
tarea, cercetarea, analizarea și redactarea/ relatarea 
orașului, a culturii pe care o generează și, respectiv, 
intervenția curatoriată asupra orașului. Modulele 
propuse de Școală, atelierele, conferințele, work-
shop-urile pot fi deschise către publicul ce dorește 
să se formeze profesional sau interesat de înțe-
legerea orașului. Centrul de Resurse Urbane este 
conceput ca instrument de informare, prezentare 
și dezbatere cu privire la proiectele de planificare și 
dezvoltare urbană întreprinse fie de administrația 
publică, de investitori privați sau inițiate de comu-
nitatea locală. Ar fi o articulație absolut necesară 
public–administrație–specialiști–investitori, pentru 
implicarea și responsabilizarea tuturor în privința 
orașului, precum și pentru transparentizarea decizi-
ilor și negocierea consecințelor și impactului proiec-
telor și căilor de dezvoltare a orașului. 

Rar îi vedem pe cei cu dizabilități prin oraș. De ce 
sunt ei marginali în propriul lor oraș?

Orașul în starea lui prezentă nu este în niciun 
fel democratic, și, într-adevăr, pe lângă lipsa de 
empatie și oferte față de copii, adolescenți sau 
vârstnici, femei însărcinate sau părinți cu copii în 
căruț, exclude brutal persoanele cu dizabilități 
fizice sau cognitive. Avem cu toții un rol în asta: în 
primul rând, administrativ  se întârzie cu aplicarea 
normativelor și controlul punerii lor în practică. 
Legislația obligă accesibilizarea spațiilor publice, 
a infrastructurii de transport public, a clădirilor 
publice, de cultură, învățământ și rezidențiale, 
a locurilor de joacă, a artei în spațiul public. Apoi 
vin serviciile care nu respectă legislația legată de 
însoțirea persoanelor cu dizabilități de către câini-
ghid: sunt magazine sau mijloace de transport 
care le refuză accesul. Urmează toți cei care aleg 
să parcheze pe trotuar, în colțuri de intersecții, și, 
inclusiv noi, profesioniștii, dacă nu concepem de la 
început proiectul prin design incluziv. Condamnarea 
acestor categorii la izolare este datorată cadrului 
construit, dar și comportamentului nostru, ca 
locuitori și comunitate. Iar faptul că ei reușesc să 

supraviețuiască în acest mediu ostil se datorează 
rețelei lor de solidaritate. Menționam la început 
importanța empatiei și a autoeducării în favoarea 
binelui comun, având orașul drept cadru al învă-
țării să trăim împreună. Vă invit să vă exersați în 
acest sens urmărind activitatea celor de la AMAis, 
proiectul lor „Răspiua – locuri de joacă incluzive”  și 
a Clubului lor de Mobilitate Urbană „Senseability”.  

Majoritatea străinilor cu care am intrat în contact 
cred că București este un oraș sigur. Voi ce părere 
aveți? De exemplu, copiii ar putea umbla liniștiți 
pe străzile capitalei, în cartierele lor?

Această întrebare ne depășește aria de expertiză, dar 
putem să răspundem subiectiv, bazat pe experiențele 
noastre proprii. Bucureștiul este o capitală cu un grad 
destul de ridicat de siguranță, dacă ne referim la ea 
ca termen general. Din punct de vedere al gradului 
de prietenie față de copii, adolescenți sau vârstnici, 
Bucureștiul este departe de a fi ofertant. Lipsește în 
acest sens în primul rând siguranța rutieră: toate stră-
zile orașului sunt folosite practic în același regim, fără 
diferențiere de zona funcțională, formă sau capaci-
tate. Nu avem străzi cu limitări de viteză, cu limitări 
de acces al  autoturismelor, cu prioritate pietonală 
și nemotorizată, sau străzi pietonale. Centrul Vechi 
este singura zonă pietonală a orașului și nu deser-
vește riverani sau școli. În marea majoritate a orașelor 
europene, străzile cartierelor rezidențiale, străzile din 
preajma școlilor, grădinițelor și parcurilor oferă priori-
tate pietonilor: sunt zone cu viteza limitată la 15km/h, 
acces auto restricționat (permis doar în anumite orare 
sau exclusiv riveranilor), sau sunt organizate în regim 
shared-space (spațiu pentru toată lumea, cu priori-
tate acordată pietonilor, traficului nemotorizat, trans-
portului public și, la final,  autoturismului personal) 
sau complet pietonal. Imaginați-vă cum ar fi ca în 
cartierul în care locuiți să aveți măcar o stradă pieto-
nală pe care copiii să se poată juca și merge singuri 
la școală? În balanța loc de parcare versus siguranța 
copiilor, ce ați alege? 

Cum stăm cu interesul față de cadrul natural? 
Unde nu pavăm, gazonăm și gata, avem spațiu 
verde. Cum putem remedia situația?

Aprecierea spațiului verde se poate promova 
prin cel puțin trei metode: acordare de sporuri de 
valoare economică pentru prezența lui întreținută 
(de ex. în Franța, prezența unui arbore de esență 
tare în proximitatea apartamentului îi crește 
valoarea de vânzare), posibilitatea de negociere și 
punere la comun a resurselor de teren între inves-
titori pe areale învecinate (de ex. parcări mai multe 
pe un teren, parc și teren de sport pe celălalt teren, 
cu folosință comună), sau eliminarea numărului 
minim de parcări în favoarea sporirii infrastructurii 
publice verzi.  l
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Avem o libertate de construire foarte mare 
pentru că avem regulamente urbanistice rela-
xate, legi ușor de încălcat și sancțiuni aproape 
inexistente. Mă înșel?

Legislația nu este neapărat relaxată, în multe 
cazuri este mult prea restrictivă și neadap-
tată realității din teren. În alte cazuri este într-
adevăr ambiguă și sancțiunile greu de aplicat. 
În mod normal există o lege națională care indică 
direcția generală, autoritățile locale trebuie să preia 
reglementările și să le adapteze realității specifice 
fiecărui oraș. Astfel apar planurile generale de urba-
nism, strategiile de mobilitate, hotărârile de consi-
liu,etc. Din păcate, Bucureștiul este împărțit în 7 
entități diferite, fără o ierarhie clară și, mai ales, 
fără o structură orizontală care să coordoneze deci-
ziile dintre primării. În ultimii 10 ani au fost tot felul 
de bâlbâieli legate de planurile coordonatoare și în 
momentul acesta avem un plan urbanistic general 
vechi de 20 de ani și câteva reglementări care 
dictează dezvoltarea orașului.

În lipsa unei structuri administrative care să preia în 
mod profesionist aceste probleme, este foarte greu 

de discutat de un pachet legislativ coerent la nivel 
local. Un exemplu de lege din București care are un 
impact major în țesutul urban istoric este cea care 
reglementează parcarea pe lot. Se cere un număr 
(prea mare) de locuri de parcare per funcțiune indi-
ferent de zona urbană unde se construiește, care 
avantajează loturile foarte mari. Astfel, în centrul 
istoric caracterizat de loturi de mici dimensiuni, 
investitorii caută să unească cât mai multe loturi 
și, evident, să demoleze construcțiile existente 
pentru a se încadra în normele prevăzute de lege. 
 
Am observat în proiectele voastre importanța 
duratelor. Oferiți măsuri cu impact nu doar pe 
termen scurt, ci și pe termen lung. Autoritățile 
sunt deseori criticate pentru că gândesc acțiuni 
în cicluri electorale, din 4 în 4 ani. Se observă o 
continuitate în evoluția urbană a Bucureștiului? 

Proiectele de modificare a spațiului public au o 
durată de timp care de multe ori depășește interesul 
electoral al politicului, drept urmare de cele mai 
multe ori nu sunt implementate și rămân la coada 
bugetelor. Un proiect de modificare al unei străzi, 
de exemplu, implică lucrări de modificat traseele 

Irina Niculescu-Belenyi 
(echipa BAZA)

„Proiectele de modificare  
a spațiului public  

au o durată de timp  
care de multe ori depășește 

interesul electoral”
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utilităților, apelor pluviale etc. Doar partea de proiectare și avizare poate dura 
până la 2 ani, iar execuția cel puţin încă pe atât, ajungem astfel la un ciclu elec-
toral și primarul în funcție riscă să piardă laurii reușitei în favoarea succesorului. 
Ceea ce propunem noi în proiectele noastre este adaptat acestei realități și 
încercăm să convingem autoritățile că este un mecanism de dialog cu cetățenii. 
Prima etapă, de termen foarte scurt, este trasarea cu vopsea a viitorului proiect. 
De exemplu, vrem să extindem un trotuar pentru a crea o trecere de pietoni 
mai sigură/accesibilă. În timpul celor 2 ani cât durează procesul de avizare, 
proiectare, licitație, implementare, viitorul trotuar este trasat cu vopsea și 
mașinile sunt împiedicate să parcheze de jardiniere sau stâlpi flexibili. Oamenii 
se obișnuiesc cu viitoarea configurație, se poate urmări comportamentul 
de utilizare și astfel proiectul permanent se poate îmbunătăți pe parcurs. 
Este esențial să discutăm despre o strategie pe termen scurt și mediu; 
dacă ne limităm doar la intervenții „ieftine”, fără a avea o proiecție pentru 
viitor, intervențiile își vor pierde eficiența datorită caracterului instabil, care 
creează o capcană a reparării continue, dar fără îmbunătățire. l

BAZA este o inițiativă urbană, care își propune să revitalizeze 
Bucureștiul. Echipa este formată doi arhitecți, doi urbaniști și 
un producător de filme. BAZA realizează intervenții urbane 
cu impact social și cultural profund, care să schimbe textura 
orașului.

Dacă ne limităm 
doar la reparații 
„ieftine”, fără a avea o 
proiecție pentru viitor, 
intervențiile își pierd 
eficiența.

Parklet 
Copyright:  
Irina Niculescu-Belenyi
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Cătălin Berescu

„Proprietatea privată 
generalizată duce la 

imobilitatea forței de muncă. 
Asta explică și isterica migrație 

externă”

„ ”P
roblema clasei de mijloc este una a valorilor, 
a aspirațiilor, a modului de viață, a calității 
vieții. Calitatea vieții a crescut în mod evident 
și spectaculos în ultimii ani, din păcate pe un 
clivaj de clasă. Cei rămași în urmă sunt rămași 
rău de tot în urmă, ceea ce nu e bine deloc. 
Clasa de mijloc e formată din oameni care 

și-au construit case în jurul orașelor. Și sunt foarte-foarte 
mulți. E vorba de toți oamenii care nu sunt nici mulți, dar nici 
puțini, care își permit educație și servicii de sănătate private. 
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Eurostat a arătat în ultimii ani constant că 
România e țara proprietarilor. Chiar dacă prețul 
locuințelor a crescut sistematic. De unde acest 
simț al proprietății?

Mai degrabă m-aș uita la schimbările ideologice 
decât la dimensiunea psihologică a relației cu propri-
etatea. Să nu uităm că privatizarea a produs proprie-
tari și a fost o privatizare masivă bizară. Ea a schimbat 
grav, după mine, chiar greșit și iremediabil struc-
tura proprietății în România. Mă refer aici la distru-
gerea fondului de locuințe publice. Orice țară, mai 
ales țările dezvoltate și pur capitaliste, au un fond 
de locuințe publice destul de consistent, de minim 
15%. Al nostru este de 1,5%. Polonia are vreo 18%. 
Datele sunt în continuă schimbare, dar nu sunt nici-
odată apropiate de 0, așa cum este cazul României. 
România este un stat isteric neoliberal. Privatizarea 
totală a fondului construit este o greșeală stra-
tegică, de management al locuirii și al dezvoltării 
economice. Locuirea este un concept extins, pe care 
trebuie să îl înțelegem ca atare. Ea e legată intim de 
dezvoltarea economică și de calitatea vieții. Noi ne 
distrugem calitatea vieții acum, prin această subur-
banizare, prin degradarea fondului construit din 
marile ansambluri de locuințe, care nu au nicio poli-
tică specifică de întreținere, prin ignorarea așeză-
rilor informale și o mulțime de alte chestiuni legate 
de multiplicitatea locuirii, care acum a picat toată 
sub sarcina proprietarului prin retragerea integrală 
și definitivă a statului.

Vom avea vreodată orașe verzi în România? Ne 
lipsește mentalitatea green?

Sunt mai multe lucruri aici. Spațiile publice sunt o 
problemă a autorităților. Planificarea urbană trebuie 
să fie în interesul public, iar această idee a fost 
abandonată prin acceptarea ca planurile de urba-
nism zonal să fie făcute de către privat, nu de către 
autoritatea publică. Privatul încearcă să își promo-
veze investiția. Nu avem și un cadru de negociere, 
unde oamenii să se asocieze, cum se întâmplă în alte 
locuri. Privații nu se pot coordona între ei. Înverzirea 
e o chestie complicată, pentru că probabil simțim că 
trăim într-o țară mai verde ca alte țări. Cu tot masa-
crul din ultimii ani, încă avem păduri. Probabil ne 
simțim de partea sigură a lucrurilor, dar nu suntem 
deloc. Verdele dispare progresiv. Amintirile mele din 
copilărie despre București sunt ale unui oraș-gră-
dină. Avem iluzia că avem o țară frumoasă și încă 
destul de mulți copaci, deci e bine. Verdele ține iarăși 
de bunul comun, nu de privat. Trebuie să conștien-
tizăm rolul unui tufiș, al unei bălți, al unei mlaștini. 
De exemplu, aproape nimeni nu știe că mlaștinile 
depozitează mai mult dioxid de carbon decât pădu-
rile. Ele sunt extrem de importante pentru ecosis-
teme. Au existat oribilele programe de „redare” a 
terenurilor agriculturii în timpul comunismului, care 

au constat în asanări brutale și extinse. Ecologiștii 
sunt oameni care au educație foarte înaltă, care nu 
au o presiune în a exploata terenul și își pot permite 
să se alinieze misiunii de salvat planeta. Acesta e un 
privilegiu, de aceea nici nu îmi pun mari speranțe în 
generalizarea ecologismului. Cheia este o educație 
foarte bine condusă, dar și aici stăm prost, deoarece 
Biologia la școală nu este o materie de elită și nu a 
fost niciodată mai mult decât o disciplină secundară.

Suntem, ca popor, prea preocupați de 
supraviețuire?

Ar trebui să avem niște studii, nu doar niște impresii. 
După 30 ani de la Revoluție, eu încă observ că, psiho-
logic, sunt într-o paradigmă a precarității, deși nu 
mai sunt precar demult. Sărăcia din timpul comu-
nismului ne-a marcat. Asta se vede și la generațiile 
mai vechi, la bunicii noștri. Dar cred că se petrec 
mult mai multe lucruri în același timp. Dacă vorbim 
de patrimoniu construit, eu cred că oamenii sunt 
obsedați de a construi și de a băga banii în singura 
formă pe care o văd ca fiind validă pentru conser-
varea câștigurilor. Pare logic să investești în pereți, 
în faianță și în băi, dar e o mică tragedie economică 
aici. Pentru că toate câștigurile unor oameni care 
au muncit îngrozitor de mult în Vest ca apoi să vină 
și să își cheltuiască toți banii câștigați din greu pe 
o casă fără viitor, într-un câmp nefericit, e o pier-
dere. Există o obsesie, deci, pentru patrimoniu.  
 
Polarizarea bogați-săraci este vizibilă în dezvol-
tarea urbană?

Din punctul meu de vedere, se vede extrem de urât. 
București, Cluj și alte orașe fac greșit această opera-
țiune. După mulți ani de muncă ideologică și doctri-
nară, după citit metri de literatură, suburbanizarea 
poate fi făcută și sub o formă decentă, ceea ce nu e 
cazul la noi. Avem pe de-o parte o manieră aproape 
americană, de ocupat integral teritorii și de extins pe 
distanțe lungi, și o altă manieră balcanică, care are 
șansa ca într-un viitor foarte lung să producă niște 
mahalale simpatice, dar acum produce zonele cele 
mai ridicole ca dezvoltare urbanistică. Mai țineți minte 
formula lui Nicușor Dan: „București, un dezastru urba-
nistic”? Problema e că în toată lumea există o guver-
nanță metropolitană bine definită legal, în vreme ce 
în România avem niște forme asociative foarte slabe, 
care gândesc metropolitanul din punct de vedere pur 
economic, fără nicio idee de planificare urbanistic-teri-
torială. Asta vine de la Minister. Niciunul dintre miniș-
trii dezvoltării nu au avut nicio tangență cu problemele 
de planificare teritorială și dezvoltare. Cred că nici nu 
le înțeleg, nici nu le acceptă. Predomină perspectiva 
rudimentară, cu accente mitocănești, a clasei politice 
românești, care vede Ministerul Dezvoltării ca pe o 
pungă de bani. O perspectivă de parveniți politici, care 
nu înțeleg că acest minister are o misiune strategică. 

”
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Cum sunt integrate în viața orașelor populațiile 
defavorizate?

Păi, nu sunt. Ghetoizarea și segregarea sunt feno-
mene destul de importante și periculoase pe 
termen lung. Ajungem la ce vorbeam mai devreme, 
că trebuie să ai un fond de locuințe publice, care să 
includă locuințe sociale, locuințe de urgență, locu-
ințe protejate, locuințe ieftine, locuințe pentru 
tineri și tot felul de alte locuințe, cu subsidii. Aceste 
locuințe ți-ar permite integrarea populației defavo-
rizate, mobilitatea forței de muncă și creșterea de 
noi familii, că tot ne plângem de scăderea gravă a 
fertilității. Natalitatea e legată de imposibilitatea 
familiilor tinere de a-și stabili un cămin sau de a se 
angaja într-un proces de migrație internă econo-
mică. Proprietatea privată generalizată duce la 
imobilitatea forței de muncă. Asta explică și isterica 
migrație externă. E mai ușor să migrezi în extern 
decât în intern în acest moment. 

Cine pleacă de acasă? Ce categorii sociale 
migrează?

Toată lumea. La început au fost valuri de oameni 
săraci, acum cred că s-a generalizat. Procesele de 
migrație sunt destul de previzibile într-o perspec-
tivă de termen lung. Noi suntem într-un proces de 
pierdere definitivă a unui număr foarte mare de 

români. Nu există nicio șansă ca ei să se întoarcă 
înapoi. S-au stabilizat acolo.

Cât de amplu este fenomenul de ghetoizare în 
țară, pe modelul Pata Rât?

Pata Rât e un caz celebru, dar într-un fel atipic. 
Acolo vedem și o continuitate istorică, vedem și un 
fenomen recent. Acolo sunt practic 4 comunități, 
cu 1500 oameni. Nu pot să răspund ușor, pentru 
că eu am fost în vizită în 2005 și în 2017-2018 am 
făcut case pentru Pata Rât. S-au făcut 36 case. 12 
le-am făcut eu și restul au fost luate de pe piața 
liberă. Acum au un proiect cu și mai mulți bani, din 
care vor să cumpere numai 30 case, nu mai vor să 
construiască pentru că e complicat. Acolo oamenii 
au venit la muncă acum 40 ani, făcând parte 
dintr-o industrie a reciclării încă din timpul comu-
nismului. După care au început expulzările îngrozi-
toare din oraș, evacuarea din Strada Coastei, care 
a dus la nașterea activismului clujean. Pata Rât 
este specifică unui oraș mare și dezvoltat. În restul 
țării avem probabil alte 3.000 de zone defavori-
zate. Pentru care nu avem politici, pentru care nu 
avem atenție sau conștiință publică, pentru care nu 
avem activism. Noi știm despre Pata Rât, despre 
Ferentari, despre Aleea Iacob Andrei, despre 
Zăbrăuți, poate despre Valea Rece, Piatra-Neamț, 
mai știm despre Craica, de la Baia Mare și cam 

Lehliu Sat
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atât. Mai auzim din când în când de cartierul Kuncz, din Timișoara. Dar de la 
astea și până la multele comunități de care nu a auzit nimeni din Câmpina, 
Călărași, Oltenița, Dorohoi, sau jumătate din comunele din țara asta, mai e 
cale lungă de politici publice care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de locuit 
pentru milionul de oameni care stau în condiții inacceptabile în România. 
 
În 2018, doar 1% din populația României se încadra în standardele globale 
ale clasei de mijloc. Ne lipsește clasa de mijloc?

Nu. Avem clasa noastră de mijloc, la standarde românești. Avem clasă de mijloc 
în mod cert mult mai mare de 1%. Ce putem să măsurăm cu siguranță sunt 
datele oficiale. Iar noi avem o enormă economie gri și neagră, care schimbă 
datele problemei. Problema clasei de mijloc este una a valorilor, a aspirațiilor, 
a modului de viață, a calității vieții. Calitatea vieții a crescut în mod evident 
și spectaculos în ultimii ani, din păcate pe un clivaj de clasă. Cei rămași în 
urmă sunt rămași rău de tot în urmă, ceea ce nu e bine deloc. Clasa de mijloc 
e formată din oameni care și-au construit case în jurul orașelor. Și sunt foar-
te-foarte mulți. E vorba de toți oamenii care nu sunt nici mulți, dar nici puțini, 
care își permit educație și servicii de sănătate private. Apoi ne putem uita și la 
obiceiurile de vot. USR-ul nu este votat de niciun sărac. Procentele USR-ului 
provin de la o clasă de mijloc, dacă ar fi să facem o aproximare grosieră.  
 
Există tabieturi de locuire ale oamenilor în funcție de clasa lor socială?

Da, evident. Poți să călătorești în toate zonele României și să vezi oameni care 
trăiesc diferit față de tine. Avem o căldură a locuirii în România, chiar dacă nu 
suntem atât de ospitalieri pe cât ne place să credem. Sunt stiluri de locuire 
diverse, există o viață dulce în România, unde există oaze de confort care se 
leagă mult de tabieturi și tradiții. 

Calitatea vieții a 
crescut în mod evident 
și spectaculos în ultimii 
ani, din păcate pe un 
clivaj de clasă. Cei 
rămași în urmă sunt 
rămași rău de tot în 
urmă, ceea ce nu e bine 
deloc. 

Bordei făcut de Cătălin Berescu 
împreună cu Alexandru Nancu și 

Mariana Celac
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Avem mari distanțe sociale între așezările urbane 
și rurale? Sau nu ține neapărat de rural-urban?

Ține de rural-urban. Bunăstarea s-a concentrat în 
orașe și ea se redistribuie acum, pentru că acestea 
nu s-au dezvoltat bine, în hinterland-ul orașelor, 
adică în periurban și suburban. Sau în preorășenesc, 
cum ar fi zis Stahl în sociologia lui. E un termen 
care dispare acum din limbajul sociologic, deși era 
foarte exact definit. Diviziunea rural-urban e și mai 
accentuată pentru că se interpune această excres-
cență a orașului între ele. E pur și simplu o linie. 
Pe de-o parte a liniei ești în urban, ai trecut de ea 
cu 5 metri și ești în rural. Noi vedem foarte clar 
că nu așa funcționează teritoriile nicăieri în lume, 
dar nu avem politici pentru dezvoltarea coerentă 
a teritoriilor.

Ca fenomen, avem supraurbanizare. Întâlnim și 
contraurbanizare?

Da. Iar România e unul din puținele cazuri din lume 
unde la un moment dat retromigrația bătea migrația. 
Adică migrația de la oraș către sat era mai mare decât 
invers. Dar e și o eroare statistică aici pentru că, așa cum 
ziceam, împărțirea administrativă e aberantă. Orașul 
se termină brusc și satul începe imediat lângă oraș. 
Chiar și urbanizarea a avut salturile ei. La un moment 
dat, pentru că părea o oportunitate, au fost declarate 
orașe tot soiul de comune. Apoi autoritățile și-au dat 
seama că sunt mai multe fonduri în programele de 
dezvoltare rurală și încercau să se dezurbanizeze. E și 
o derută specifică îndelungatei tranziții, care din punct 
de vedere al planificării urbane nu s-a încheiat. Apoi, 
mai sunt și părinții care se duc în locul bunicilor și își 
lasă copiii să stea în apartamentul de la oraș. Mai e și 
fenomenul greu de controlat al celor care își fac locu-
ințe în suburban, deci sunt, cum ar veni, țărani. Dar ei 
locuiesc la oraș. Sunt cei care produc traficul infernal în 
jurul orașelor și care au, de multe ori, viză de București, 
ca să își ducă copiii la școlile din capitală.  l

Cătălin Berescu este vicepreședinte 
OAR București. Este activ în zona 

care combină cercetarea socială cu 
politicile de dezvoltare în zonele de 

locuire defavorizată pentru care a 
realizat metodologii de intervenție, 

planuri de regenerare urbană și 
locuințe sociale. Este specialist 

în aria sărăciei extreme. Predă la 
Universitatea București și la SNSPA, 
încercând să pregătească studenții 

din științele socio-umane pentru o 
întâlnire productivă cu urbanismul și 

arhitectura. 
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Ștefan Vaida

„Printre oamenii care se mută 
de la oraș la sat apar și  

cei care vor să restaureze” 
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Pentru fiecare dintre noi o casă înseamnă ceva 
– locul de care aparținem, proprietatea noastră, 
ceva care ne oferă statut sau stimă de sine. 
Ce înseamnă pentru un restaurator o casă? E 
obiectul muncii tale, ce simbolistică îi atribui?

Îmi vine să citez dintr-o cărțulie care se numește 
„Marea lume mică” și care zice așa: „o casă este mai 
mult decât materialele din care este construită”. 
Pentru mine o casă înseamnă un loc mic, foarte 
bine ancorat într-un loc mare, nu e un loc rupt de 
context. Cred că este important să știi în ce context 
te afli, să socializezi și să faci parte din el, chiar 
dacă de multe ori îți dorești, ca om modern, să fii 
singur. Muzica face parte din casa mea, în casa mea 
se vorbesc foarte multe limbi străine, nici nu mi-am 
imaginat altfel. Pentru mine acasă este un loc unde 
se adună oameni, nu este un loc pe care să-l împart 
doar eu cu mine. Cel mai frumos lucru care i se 
poate întâmpla unei case este să fie locuită. „Acasă” 
este un loc unde toată lumea e binevenită, spontan, 
fără invitații în prealabil. Cultura politicoasă venită 
din oraș nu este neapărat valabilă la țară. Aici nu 
toți oamenii bat la ușă (râde). 

Ce materiale îți plac?

Îmi plac materialele organice. Nu mă grăbesc să 
fug repede la cumpărături în oraș pentru că atunci 
pot să aduc un material dintr-o zonă și să-l introduc 
într-o altă zonă, ceea ce s-ar putea să nu funcțio-
neze. Prin compozițiile pe care le folosești, prin 
aglomerările de materiale și tehnici, produci niște 
efecte. E important să folosești materialul care 
este cel mai apropiat de tine. Apoi aș refolosi foarte 
mult din materialul vechi. Sunt restaurator, așa că 
merg din principiu într-o direcție ecologică, nu aș 
putea fi  niciodată consumerist. Dacă ești restau-
rator trebuie să ai niște principii, dacă în viața de 
zi cu zi ești un om care consumă iresponsabil, care 
folosește plasticul și căruia nu-i pasă de lumea 
înconjurătoare, înseamnă că te trădezi pe tine.

Ce numim casă tradițională? 

Este o casă cât mai bine testată în timp. Mă feresc 
de termeni de care s-a abuzat cum e cuvântul 
„tradițional”.

Ce este rusticul?

Rusticul în construcție e o senzație de care noi, resta-
uratorii, ne ferim. De această senzație s-a profitat 
timp de 30 de ani prea mult. O să încerc să defi-
nesc stilul rustic în construcții, deși el nu are o defi-
niție clară. O primă idee ar fi faptul că schimbi rolul, 
destinația și funcționalitatea unui obiect, introdu-
cându-l în casă. Astfel îi transformi funcția practică 
într-o funcție estetică. A doua idee a rusticului, mai 

soft așa, este importanța mare pe care o acordăm 
texturii obiectului. De exemplu, acum decapăm 
obiectele vechi încercând să le transformăm din 
grosiere în obiecte de lux. Și al treilea aspect este 
intenția. În restaurare nu contează doar finalitatea, 
ci contează foarte mult dacă intenția ține de ones-
titate. Rusticul își dorește să inducă în eroare, să 
simuleze niște efecte vizuale. 

Care e ingineria unei case de peste 200 de ani 
realizată din piatră, pământ, nisip sau lemn?

Iarăși ne întoarcem la intenție. Omul sau meșterul 
care a realizat o casă ce dăinuiește și după 200 de 
ani s-a gândit la foarte multe lucruri când a creat-o, 
conștient sau inconștient. Inconștient, prin toată 
informația și experiența pe care le-a acumulat din 
mediu. Forma, funcționalitatea și aspectul unei case 
se cristalizează în timp, în zeci sau sute de ani, în 
funcție de climă, de orientarea cardinală, de soare, 
de intemperii, în funcție de curenți și de sol și, foarte 
important, în funcție de lucruri pe care noi nu le 
cunoaștem nici măcar astăzi. Așa că, dacă vrei să faci 
o modificare la casă, să dărâmi o șură pentru că nu o 
mai folosești, trebuie neapărat să te gândești că asta 
ar putea să aibă un efect pe care nu îl cunoști.

Un restaurator e un om al trecutului sau al 
prezentului?

Un restaurator se ocupă cu istoria și cu trecutul, dar 
el gândește în perspectivă. El gândește cum poate 
să facă un obiect care vine din trecut să supravie-
țuiască cât mai mult în viitor. Hai să îți spun ceva 
comic. M-am dus la Hornbach să caut un pigment, 
niște oxizi cu care să zugrăvesc o casă. Prafurile 
astea au fost din ce în ce mai puțin folosite după 
1990, iar prin 2010 deja dispăruseră de pe piață. 
M-am dus în Hornbach ca să văd dacă au ajuns 
suficient de departe încât să refolosească acești 
pigmenți, iar tipul de la raion, șocat de întrebarea 
mea, s-a uitat la mine cu milă și mi-a recomandat 
niște pigmenți „moderni”. Eu, în sinea mea, eram 
la rândul meu șocat și mă întrebam care dintre noi 
este mai evoluat. El mă vedea ca pe un om rămas 
în urmă, iar eu îl vedeam tot ca pe un om rămas 
în urmă, pentru că știam că pigmentul meu supra-
viețuiește mai mult în timp. Ca restaurator îți pui 
întrebarea: ești un om rămas în urmă sau ești un om 
evoluat? E schizofrenic...

Cât de implicate sunt autoritățile și Ministerul 
Culturii când vine vorba de conservarea caselor 
de acest gen?

Cred că anii 1990-2000 au fost foarte impor-
tanți. Era nevoie de un program guvernamental 
pentru niște zone mai bine conservate. Cred că 
am pierdut startul ăsta, iar acum, în tot haosul 
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ăsta s-au cristalizat niște asociații, niște ONG-uri, care au 
preluat din responsabilitățile statului. Mai bine zis, din 
munca pe care nu a făcut-o statul. Între timp, nu mai cred 
în programe mari, care mi s-ar părea acum un pic cam arti-
ficiale. Lucrurile merg de la sine, printre oamenii care se 
mută de la oraș la sat apar și cei care vor să restaureze și 
care fac dintr-o ruină un confort.

În ce măsură o casă tradițională într-un mediu rural 
poate să-ți ofere confort?

Din experiență și din toate proiectele pe care le-am văzut, 
se poate foarte bine, din toate punctele de vedere. Se 
pot crea spații mult mai confortabile ca la oraș, pentru că 
ceea ce îți oferă orașul poate să-ți ofere satul între timp. 
Inversul nu e valabil. Internetul și infrastructura au ajuns 
și la țară. În zona mea, lucrurile inovative se întâmplă mai 
mult în sate. După o lungă perioadă în care orașul a impus 
trendul, senzația mea e că acum, uneori, trendul pornește 
și de la sat. 

Care este regula de aur când intervenim într-o casă 
veche?

Este important să nu afectăm structura unei case. E impor-
tant ca ea să aibă o evoluție liniară, să nu o ciuruim cu 
tot felul de găuri și de sisteme pe care le înlocuim foarte 
rapid, în funcție de modă. Când m-am întors acasă, la țară, 
cât priveam cu ochii nu găseam pe cineva care să cunoască  
verbul „a restaura”, acum toată lumea vrea să-l folosească, 
în orice context. Îmi zic oamenii: „am restaurat clanța la 
ușă”. Ca să echilibrez situația eu folosesc mai mult cuvântul 
„reparație”, pentru că îmi dă sentimentul de firesc, nu simt 
că fac ceva exclusivist.

Care e psihologia meșterului? 

În România meșterii sunt multifuncționali, nu sunt atât de 
specializați, ca în alte părți. Relația cu meșterul trebuie să fie 
o relație de încredere, pentru că astfel vei obține un efect 
pozitiv. Dacă vrei să negociezi orice, oricând, la sânge, e cel mai 
probabil să-ți creezi tu singur probleme, deoarece pui presiune 
pe meșter. Psihologic, meșterul este în câștig, pentru că întot-
deauna clientul este la mâna lui. Dacă negociezi, el, ca să fie 
sigur că nu lucrează în plus – pentru că în restaurare poți să ai 
cu 30-40% mai mult de lucru decât estimezi inițial –,  va adăuga 
această marjă la costul negociat, deci clientul va plăti în plus. 
Dacă pui meșterul sub presiune de timp, tot ce poate face e să 
lucreze mai puțin bine sau mai repede. Iar toate aceste lucruri 
merg pe socoteala clientului, care, crezând că iese în câștig 
pentru că negociază, ajunge să plătească și de 2 ori în plus. 
Mai mult, dându-i încredere meșterului, el își va da silința și va 
încerca să lucreze mai bine, pentru că și pentru el este impor-
tantă motivația, nu doar banii.

Ai o arhivă fotografică impresionantă din peste 100 
sate transilvănene. Să zicem că aș vrea să descopăr în 
esență peisajul tradițional, arhaic. Te provoc să îmi faci 
itinerarul ideal. 

Arhiva este a Asociației Monumentum. Păi, te-aș provoca 
eu pe tine să nu descoperi doar peisajul arhaic, ci să desco-
peri și peisajul contemporan. Nu te-aș trimite doar în locuri 
unde poți să vezi niște monumente, te-aș trimite și în locuri 
unde poți să vezi cum funcționează o lume reală. A merge în 
țigănia satului, în slam, cum se zice aici, să vedem sărăcia și 
să bem o cafea la un prieten. Te-aș duce într-o plimbare să-ți 
arăt cel mai mare pom din zonă, un stejar. Te-aș mai trimite 
pe deal la mine, să vezi munții, la o cetate în Hosman, dar nu 
te-aș trimite nicăieri unde să nu întâlnești un om. l

Ștefan Vaida este restaurator din 
satul Alțâna, județul Sibiu. Este 
parte din Asociația Monumentum și 
o fărâmă din Albastru, comunitatea 
care a demarat cartografierea 
caselor albastre din România. 
De asemenea, Ștefan Vaida face 
parte din proiectul Ambulanța 
pentru monumente, care are ca 
scop salvgardarea patrimoniului 
imobil prin punerea în siguranță 
a unor obiective de patrimoniu 
importante aflate în stare avansată 
de degradare sau de precolaps. 
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„Suntem Cornelia  
și Mihai Isidor și am construit  

o casă eficientă energetic”
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Totul a început în 2019, când am început să căutăm 
terenul. Era cât pe ce să ne aruncăm să cumpărăm 
un teren într-o zonă inundabilă. Terenul era tot ce 
ne puteam dori. Aproape de București (de locul 
unde lucrăm noi), atmosferă extraordinară, liniște, 
aproape de pădure, între case, gaz, curent, cana-
lizare, deschidere la drum asfaltat + 1 000 m². De 
vis! Întâmplător am dat de o știre, cu o zi înainte să 
confirmăm achiziția terenului, că în urmă cu un an 
toată localitatea a fost inundată. După experiența 
asta am început să ne documentăm mai amănunțit. 
Așa am găsit harta zonelor inundabile și cu alte 
riscuri de pe site-ul celor de la Apele Române. 
Această listă ne-a ajutat să reducem cercul de 
căutare din zona Ilfov.  Am găsit, după multe 
căutări, anunțul. Am sunat agentul, am făcut o vizi-
onare. Terenul se încadra în cerințele noastre. Are 
gaz, curent, deschidere la drum asfaltat. Am cerut 
actele terenului, le-am citit din scoarță în scoarță 
și le-am arătat unor prieteni mai pricepuți din 
domeniu. În curând am devenit proprietarii acestui 
teren de 550 m² la un preț de 15.600€ (28€/m²).

Apoi urma să construim casa. De ce casă? Pentru 
că vrem natură, copaci, flori, animale. Pe lângă 
asta, la curte ai loc să faci chestii. Să schimbi uleiul 
la mașină, să te joci, să vopsești mobila, să alergi 
câinele. Se înțelege că doar la asta visăm, nu? Din 
momentul în care am început să ne documentăm 
despre ce înseamnă să construiești o casă, ne-a 
fost clar că trebuie să construim eficient ener-
getic. Adică... nu cred că mai e vorba de o alegere, 
după ce afli ce înseamnă asta. Altă variantă nu mai 
există. 

O casă eficientă energetic e o casă care pierde 
foarte puțină energie. Asta înseamnă că tu vei 
da drumul la centrală, sobă, pompă, aer condiți-
onat mult mai rar, pentru că energia este păstrată 
pentru mai mult timp. Consumi mai puțin, plătești 
mai puțin. Pe lângă economia la energie, o casă în 
felul ăsta te poate scuti de tot felul de probleme 
care pot apărea pe parcurs: condens, mucegai, infil-
trații etc.

Inițial, am încercat să ne documentăm pe Internet, 
dar pentru că toată lumea își dădea acolo cu 
părerea, ne-am decis să apelăm la un inginer ener-
getic. Noi am lucrat cu Vlad Ciobanu de la Zecaph. 
Suntem foarte încântați de colaborarea noastră, iar 
el reprezintă „fundația” întregului nostru proiect. 
În funcție de locul construcției, arhitectura casei, 
materialele de construcție folosite, poziționarea 
față de elementele de umbrire, numărul de locu-
itori ș.a.m.d., inginerul energetic aduce soluții 
pentru reducerea consumului de energie. Soluțiile 
lui au fost minunate și foarte bine documentate. Pe 
scurt: etanșare, termosistem bun, ferestre perfor-
mante, hidroizolație și ventilație cu recuperare de 

căldură. Și toate astea montate corect, pentru că, 
altfel, le faci degeaba. 

Ne-am apucat de șantier în septembrie 2020 și 
sperăm să ne mutăm anul ăsta, în 2022. 

Am început să schițăm planul casei înainte să avem 
terenul, ba chiar înainte să știm dacă vom putea să 
ne construim o casă.
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Am pornit de la ideea că ne trebuie o casă simplă, 
cu amprentă mică și cu etaj, pentru că vrem să 
profităm cât mai mult de suprafața terenului. O 
casă simplă este cea mai bună alegere, dacă te inte-
resează eficiența energetică. Nu o spunem noi, ci 
este un fapt confirmat de studii „inginerești”. Cu cât 
forma casei este mai complexă și are multe colțuri 
și îmbinări, cu atât se formează mai multe punți 
termice și casa devine tot mai scump de izolat. O 
casă în formă de cub este ideală.

Cum am hotărât că, gata, facem casă, am 
contactat o firmă de construcții, care se întâmplă 
să fie a unor prieteni de-ai noștri. Dan e inginer 
constructor, iar ea, Mihaela, arhitect. Ce noroc! 
Mulți preferă să construiască singuri, gândindu-se 
că așa vor reduce din costuri. Eu mă gândesc doar 
la câtă siguranță îmi oferă un constructor care 
se asigură că totul decurge conform planului, că 
echipa nu mă lasă baltă în mijlocul proiectului și 
mă ajută, de la început, să fac un calcul amănunțit 
al costurilor. Cu acest plan inițial bătut în cuie, 
putem continua cu următoarele etape: mate-
riale, izolații, ferestre, calcul necesar energetic, 
costuri, soluții și tot așa. Apoi am făcut studiul 
geotehnic. El te ajută să poți proiecta structura 
de rezistență a casei în funcție de calitatea solului. 
Dacă supradimensionezi structura de rezistență, 
cresc costurile construcției fără să fie necesar. 
Dacă subdimensionezi, atunci faci economie, dar 
riști să cadă șandramaua, pentru că nu mai face 
față la greutatea casei. Asta dacă nu cumva vrei să 
reconstruiești turnul din Pisa. Casa la roșu a costat 
28.000 €. Atât am plătit firmei de construcții, cu 
tot cu materiale. Inițial am vrut să folosim cea mai 
mare cărămidă, pentru o rezistență termică cât 
mai mare. Ne-am gândit să folosim o cărămidă 
de 30 sau 38 de cm. Te atrage rezistența termică 
de 2,38 și conductivitatea termică de 0,14. Ca să 
îți faci o idee, cărămida de 25 de cm, pe care noi 
am folosit-o, are o rezistență termică de 1,25. Cu 
cât rezistența termică este mai mare, cu atât mai 
bine. Am renunțat la gândul ăsta, pentru că am 
preferat să investim mai mult în izolația casei. Am 
luat în calcul și zidăria din BCA, Ytong A+. E un 
material mai ușor, un izolator termic ceva mai bun 
decât cărămida. Însă producătorul nu recomandă 
folosirea lui în zone seismice, la construcții P+1E. 
Structura casei este una mixtă. Zidăria susține și 
ea o parte din greutatea casei, împreună cu stâlpii 
de beton. Asta ne-a condus către blocurile cera-
mice cu goluri. 

Pe scurt, avem o fundație continuă din beton 
armat și o structură mixtă cu cadre de beton și 
zidărie portantă. Am tencuit la interior și la exterior 
pentru etanșeitate, stratul de tencuială încetinind 
schimbul de aer, pentru aplicarea corectă a izolației 
și pentru finisarea pereților.

În ceea ce privește geamurile, cea mai mare supra-
față vitrată se află pe partea sudică a casei, iar 
cel mai mare geam este de 2m x 2m. Avem multă 
lumină naturală și multă căldură gratis. Minunat!

Despre buget?

Noi am ridicat casa la roșu cu o firmă. Cât ne-au 
zis în desfășurător, atât am plătit la final. Până aici 
totul a fost ok. Apoi am lucrat cu echipe diferite 
pentru fiecare etapă, noi am organizat și calculat 
totul și bineînțeles că nu am luat multe costuri în 
calcul de la început. Pe parcurs a venit pandemia, 
s-au dublat prețurile, așa că, dacă la început visam 
să fie gata casa cu 70.000 euro, probabil că vom 
ajunge undeva la 100.000 euro cu totul.

Sfaturi pentru cei care își doresc să construiască 
și nu au curaj?

Sfaturile „de-adevăratelea” ar trebui căutate la 
specialiști. Tot ce putem să spunem, așa, din expe-
riența de beneficiar, este: documentează-te și 
gândește totul din stadiul de proiect, înainte să 
începi șantierul. E absolut necesar să urmărești 
fiecare detaliu al construcției. Dacă nu poți tu, 
poate un prieten, un văr sau, cel mai bine, un diri-
ginte de șantier. 

Am învățat mult  de la fiecare echipă și meșter în 
parte, am învățat citind multe articole, fișe tehnice 
și discutând cu alți beneficiari. Ne place mult comu-
nitatea pe care am adunat-o în jurul nostru pe 
YouTube, Instagram și pe blog. Învățăm să împăr-
tășim zilnic lucruri noi despre construcția unei case 
eficiente energetic. Spor la construit! l

Pe Cornelia și pe Mihai îi puteți găsi  
pe blogul lor, isidor.ro, sau pe  
canalul lor de YouTube, isidor.
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Irina Chițu 

„Românii se simt mai realizați 
și mai în siguranță  

dacă sunt proprietari”

„ ”N
u ar trebui făcut doar un calcul pur arit-
metic între chirie și rată. Decizia ține atât 
de nevoie și dorință, cât și de putință. 
Chiria îți dă libertate, dar nu și stabilitate. 
Principalul avantaj în cazul chiriei este 
acela că nu ești legat de un loc, te poți muta 
de câte ori vrei, într-o zonă mai bună sau 

în altă țară, oriunde primești o ofertă mai bună, sau, acum cu 
telemunca, poți lucra de la mare sau din vârf de munte. 
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Creditele imobiliare au fost anul trecut la un maxim 
istoric. Cum ne explicăm acest fenomen într-o peri-
oadă de instabilitate socio-economică?

Anul trecut a fost cerere foarte mare pentru credite 
ipotecare. Oamenii au vrut să-și schimbe situația loca-
tivă din diferite motive – au văzut că nu pot face față în 
pandemie cu toții îngrămădiți în vechile locuințe (copii 
cu școala online, părinți care au lucrat mai mult de 
acasă) și au vrut ceva mai mare. Apoi, stând mai mult în 
locuințe, au avut nevoie de un spor de confort, de faci-
lități aproape pentru activități în aer liber sau propriul 
spațiu de curte. Alții s-au mutat în afara orașului sau 
chiar în orașe mai îndepărtate, atât timp cât se putea 
lucra de oriunde. În perioada de pandemie, oamenii 
nu au mai consumat așa de mult pe vacanțe, trans-
port, distracție, întâlniri, festivaluri, nunți, haine etc. 
Și au economisit foarte mult, chiar mai mult decât 
s-au împrumutat. Iar aceste economii unii le-au folosit 
pentru un avans. Dar au fost economii forțate de 
această pandemie. Apoi dobânzile au fost (și încă sunt) 
foarte scăzute la creditele noi. Accesul la creditare 
este încă foarte facil. Cei care lucrează în domenii care 
nu au fost afectate de pandemie au realizat că se înca-
drează ușor la un credit ipotecar pe termen lung, atât 
prin programul Noua Casă (care permite să îți cumperi 
o locuință de maxim 140.000 euro), cât și direct la un 
credit ipotecar, cu costuri mici. Această cerere cres-
cută pe piața imobiliară a făcut ca prețul locuințelor să 
crească de la lună la lună – mai ales în orașele mari și 
în apropierea acestora.  Prețurile la locuințe depind de 
cerere-ofertă, de costul materialelor de construcție, al 
forței de muncă din construcții și de accesul oamenilor 
la finanțare. Or, cererea de locuințe (în special noi) este 
crescută, oferta de locuințe noi insuficientă (chiar dacă 
sectorul construcțiilor nu a fost afectat de pandemie) 
și fondul locativ este învechit. În plus, constructorii dau 
vina pe materialele de construcție, care s-au scumpit, 
unele chiar s-au dublat. Se fac foarte multe tranzacții 
în piață, fiindcă sunt mulți bani în piață și, astfel, prețu-
rile sunt în creștere în continuare.

Simțul proprietății pare important pentru senti-
mentul de siguranță în familiile românești. Dintre 
cei care obțin credite, cei mai mulți au copii sau vor 
să se „așeze” la casa lor înainte?

Este și o problemă de mentalitate. Pe lângă confortul 
pe care ți-l dă propria casă, românii se simt mai reali-
zați și mai în siguranță dacă sunt proprietari. Iar 
părinții insistă, pun presiune pe tineri. Dar până când 
casa devine a lor, ei au un credit și dacă nu își plătesc 
rata, pot pierde casa. Și pot pierde și avansul pe care 
l-au dat la credit. Apoi mai sunt și persoane care spun: 
vreau să cumpăr o casă, să o las moștenire copiilor mei. 
Dar până când tu plătești acea casă, tu lași moștenire 
un credit, o datorie. Să fii conștient că trebuie să duci 
până la capăt acel credit ca să devii proprietar. Pentru 
că altfel poți să o pierzi, oricând nu mai poți să plătești 

creditul. De aceea, trebuie să te gândești bine înainte 
la ce ai nevoie și ce îți dorești. Iar apoi să îți faci toate 
calculele și să nu te bagi în ceva ce nu poți susține sau 
care îți aduce mai mult disconfort decât confort, atât 
pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Într-una din aparițiile TV spuneați că românii ar trebui 
să se gândească la „câtă casă își permit” înainte să 
obțină un credit. Totuși, prețurile imobiliarelor au 
crescut constant în ultimii ani, iar salariile medii nu au 
putut ține pasul. Cei mai mulți nu și-ar permite, deci, 
o casă. Care sunt riscurile pe termen lung?

Da, este greșit să mergi la bancă și să spui cât credit 
maxim pot lua cu venitul meu. Mai întâi îți faci tu 
propriile calcule. Un credit nu trebuie să fie o povară. 
Dacă faci un credit pentru a deveni proprietar, nu 
ești neapărat mai fericit, iar pentru următorii 20-30 
ani tu nu deții o casă, ci un contract. Acum dobânzile 
sunt mici și există tentația să te îndatorezi la maxim, 
cât îți permite venitul (40% este gradul maxim de 
îndatorare permis, chiar 45% pentru prima locuință). 
Însă dobânzile pot și crește, iar în 10-20-30 ani rata la 
credit ți se poate dubla. De aceea, atenție la supraîn-
datorare. Nu te împrumuta mai mult de 20-25% din 
venit. Sau, cum spunea Eugeniu Carada, fondatorul 
BNR, să nu te împrumuți niciodată mai mult de jumă-
tate din ceea ce poți plăti ușor. Să pleci întotdeauna 
de la întrebarea: câtă casă îmi permit? Pentru o rată 
de 25% din venit pentru un credit cu avans de 15%, 
de fapt îți permiți o casă echivalentul a 4 salarii anuale 
ale familiei. Deci poți pleca cu căutările de la această 
sumă. Și nu te grăbi, că nu se termină casele, indiferent 
de câtă presiune vor pune pe tine vânzătorii și dezvol-
tatorii. Cauți până găsești casa potrivită la prețul 
potrivit – și negociază cât poți de mult, fiindcă prețul 
cu care o cumperi face diferența. Apoi este important 
să faci exercițiul plății acelei rate timp de cel puțin un 
an, într-un cont separat – fiindcă dacă tu nu poți pune 
deoparte bani lunar acum, de ce crezi că vei putea face 
asta pentru următorii 20-30 ani, neîntrerupt? Dă un 
avans cât mai mare (ca să te îndatorezi cât mai puțin) 
și rambursează creditul anticipat într-o perioadă cât 
mai scurtă (deci rambursări anticipate mai ales la înce-
putul creditului, cu reducerea perioadei de creditare, 
nu a ratei lunare), de câte ori poți și cu orice sumă, ca 
să plătești cât mai puține dobânzi și comisioane băncii 
și să scapi cât mai repede de datorie. Cei interesați să 
compare toate creditele imobiliare oferite de băncile 
din România le găsesc comparate zilnic pe FinZoom.ro

Chiriile sunt într-un cuantum comparativ cu rata 
lunară a unui credit ipotecar. Ăsta e unul dintre 
argumentele forte al celor care obțin un credit. 
Aveți ceva de zis în favoarea chiriilor?

Nu ar trebui făcut doar un calcul pur aritmetic între 
chirie și rată. Decizia ține atât de nevoie și dorință, cât 
și de putință. Chiria îți dă libertate, dar nu și stabilitate. 

”
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Principalul avantaj în cazul chiriei este acela că nu ești legat de 
un loc, te poți muta de câte ori vrei, într-o zonă mai bună sau 
în altă țară, oriunde primești o ofertă mai bună, sau, acum cu 
telemunca, poți lucra de la mare sau din vârf de munte. Apoi, 
nu ai cheltuieli cu reparațiile, nu dai bani pe mobilier. Și nici nu 
trebuie să ai mulți bani și economii, ca în cazul în care vrei să 
cumperi propria casă. Dacă ești tânăr, stai întâi cu chirie, ca să 
testezi mai multe locuri și să înțelegi ce îți dorești pe termen 
lung. Dezavantaje: când ai o familie deja vrei propriul spațiu, 
pe care să-l decorezi cum vrei. Pentru unele familii casa chiar 
este un liant, un loc unde începi să te gândești la copii, un 
loc care vă aparține, care oferă stabilitate. În plus, aveți un 
scop comun pentru care economisiți bani lunar, deveniți mai 
responsabili.

Ce este un fond de siguranță? E o variantă la îndemâna 
oricui?

Fondul de siguranță este o rezervă de 3 salarii (sau 6 salarii, 
daca ai și rate la bancă), bani pe care să îi ai puși deoparte 
pentru perioade mai grele: ți s-au diminuat veniturile sau nu 
mai ai temporar job, te îmbolnăvești etc. Ca să nu fii nevoit 
să te împrumuți pentru cheltuielile curente în acele perioade 
sau pentru a-ți plăti ratele la creditele deja existente, pentru 
a nu fi nevoit să lichidezi alte investiții, forțat de nevoie și 
astfel să pierzi dobânda/randamentul acumulat sau să vinzi în 
pierdere, fiindcă ești obligat să faci rapid rost de bani. Unele 
investiții chiar nu le poți lichida – de exemplu, o proprietate 
imobiliară nu o poți vinde peste noapte, nici chiar dacă o vinzi 
la jumătate de preț. Fondul de siguranță este ca temelia unei 
case. Degeaba construiești tu pereți frumoși, solizi; dacă nu ai 
temelie, aceștia se pot dărâma la prima intemperie. Fondul de 
siguranță îl poți ține în lei sau euro, la bancă, undeva unde să 
ai acces rapid la ei la nevoie, dar de care să nu te atingi decât 
în situații speciale.

Cât de importante sunt sursele de venit pe care le putem 
obține acum de multe ori de acasă, din fața calculatorului?

Este importantă orice sursă de venit suplimentar, pentru a sta 
pe cât mai multe picioare financiare și a nu depinde doar de 
un singur venit/salariu, care poate dispărea peste noapte. Și cu 
atât mai mult sunt importante veniturile suplimentare pentru 
care nu avem și costuri în plus. Cele care ne aduc, de exemplu, 
comisioane din vânzări pentru un job pe care oricum îl facem 
sau poți să ții cursuri online pentru diverse lucruri pe care știi să 
le faci, să oferi consultanță online sau să monetizezi o pasiune 
pentru care oricum aloci foarte mult timp... De exemplu, ești 
pasionat de gătit, deja ești într-o comunitate de oameni care 
vorbesc de aceleași lucruri, faceți schimb de rețete, ai deja 
aparatură/vase speciale în care ai investit deja, deci îți poți face 
un blog, te filmezi gătind, faci poze cu ce gătești, trimiți rețete, 
poți ține cursuri de gătit online la companii sau live pe blog, 
poți promova parteneri care îți furnizează ingrediente etc.

Cât de mare profit aduc proprietățile imobiliare?

Media este de 7-8% randament, dar diferă foarte mult. 
Important este să îți faci un calcul în momentul când cumperi 
acea locuință, în cât timp vei recupera banii investiți. Și 
formula pentru a afla prețul corect este: chiria anuală înmul-
țită cu 15 ani minus 20%. Te uiți cât este chiria medie în zona 
unde cumperi și pe aceasta o folosești la calcul. Se scad 20% 
pentru costurile cu eventuale reparații, amenajări și faptul că 
vei avea perioade în cei 15 ani când nu găsești chiriași. Apoi 
profitul cel mai mare îl faci la momentul cumpărării – să nego-
ciezi un preț cât mai bun. Investiția în imobiliare este prefe-
rată de români fiindcă este mai ușor de înțeles decât inves-
tiția de pe piața de capital spre exemplu. Ei au senzația că este 
mai ușor de controlat și, chiar dacă sunt perioade când nu au 
chiriași, știu că nu pierd proprietatea. Oricum, suntem țara din 
UE cu procentul cel mai mare de proprietari: peste 95%. l

Irina Chițu are o experienţă 
de 15 ani în domeniul educației 

financiar-bancare. A lansat în 2006 
ghidul financiar FinZoom.ro, care 
monitorizează activ şi analizează 

imparţial piața financiară, oferă 
consultanță gratuită privind 

produsele şi serviciile bancare şi 
nebancare, derulează proiecte 

educative şi organizează dezbateri 
pe teme financiar-bancare. 

FinZoom.ro este câștigătorul 
premiilor Internetics „Cel mai Bun 

Site de Servicii Financiare”. 
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Ce sentimente reunește cuvântul „acasă”?

Ca în orice relație, baza lui „acasă” este dată de Încredere 
și Disponibilitatea de a crea un spațiu de bucurie, liniște și 
siguranță.

Parcă din ce în ce mai mult sentimentul de acasă se 
confundă cu nevoile casei. Oamenii sunt preocupați să 
întrețină casa, să o repare, să o curețe sau să o deco-
reze. De cele mai multe ori statul acasă e un stres, când 
ar trebui să fie un prilej de relaxare. Ce schimbare de 
mentalitate ne-ar trebui în acest caz?

Oamenii care prin natura lor se definesc prin „a face” 
permanent vor găsi și vor căuta ceva de făcut oriunde, 
deci și acasă. Cei care se definesc prin „a fi” însă, se vor 
putea relaxa și găsi lucruri pe care să le facă și pentru ei 
înșiși în spațiul de acasă, dar se pot duce și în extrema ires-
ponsabilizării, punând o greutate a asumărilor casnice pe 
ceilalți. Noi e important să găsim armonia din cele două 
noțiuni, pentru că acasă avem lucruri de făcut pentru casă 
și pentru nevoile celor din jur, dar acasă avem nevoie să și 
stăm, să ne și bucurăm și să ne încărcăm bateriile prin rela-
xare și activități în care să ne dăruim un timp de calitate.

Din experiența ta, cum sunt relațiile dintre parteneri în 
interiorul unei case? 

Depinde de parteneri. Oamenii pot amprenta locurile cu 
energia sau dinamica lor relațională. Dacă un cuplu este 
liniștit, pașnic, și acasă va deveni un loc de relaxare. Dacă 
dinamica unui cuplu este însă conflictuală, atunci și acasă 
va deveni un spațiu de tensiune, neîncredere și competiție.

Cum sunt afectați copiii de dinamica relațiilor din casă?

Copiii, din punct de vedere psihologic, sunt o oglindă sau 
un simptom al relației. De aceea, ei pot oglindi în compor-
tament plusurile sau minusurile unei relații de cuplu. Prin 
urmare, o relație de cuplu bazată pe încredere, înțelegere 
și securizare emoțională va crea un spațiu de creștere și 
dezvoltare funcțională pentru copil, pe când un spațiu 
bazat pe conflicte și agresiuni, fizice sau emoționale, va 
deveni un cadru ce va amplifica cele 3 emoții de bază 
disfuncționale: frică, furie, tristețe.

Ce importanță are casa pentru continuitatea fami-
lială și pentru adăpostirea prilejurilor care țin familia 
împreună?

Casa, ca spațiu locativ, este foarte importantă prin energia, 
starea și dispoziția pe care o ai sub acel acoperiș. Casa, ca 
spațiu, mai poate fi și o ancoră de bine prin amintirile și nostal-
giile pe care le poți accesa revăzând-o. Sau dimpotrivă, poate 
fi un spațiu în care fac eforturi să merg pentru că emoțiile 

Victor Toriani Gabriel Gorea

„Putem avea tendința  
să copiem structuri locative  

în care ne-am simțit  
în siguranță  

sau ne-am simțit iubiți”
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asociate acelui loc nu sunt chiar echilibrate. De aceea, 
e frumos ca acel spațiu al casei, dincolo de decorațiu-
nile exterioare, să fie înfrumusețată cu clipe de bine și 
bucurie alături de cei dragi sau alături de tine. 

Ce interpretări psihologice ai găsi pentru o casă 
dezordonată? Poate reflecta casa o patologie?

Se spune în literatura de specialitate că ceea ce 
este în interiorul omului se află și în exteriorul lui. 
Atât prin calitatea relațiilor, dar și prin amenajarea 
spațiului în care trăiește sau conviețuiește. Din 
punct de vedere clinic însă, chiar dacă modul în care 
omul trăiește în spațiul său personal spune multe 
despre el, nu este o condiție suficientă pentru a 
diagnostica o patologie.

Referitor la copilărie, care ne însoțește și ne 
marchează toată viața... cât de mult crezi că 
seamănă acel „acasă” de când eram mici cu 
„acasă” pe care îl construim ca adulți? Repetăm 
tiparele?

Există o noțiune de specialitate numită „compulsie 
la repetiție” sau, mai simplu, conceptul neuro-
științific care demonstrează cum creierul nostru 
preferă cărările știute. Prin urmare, noi putem avea 
tendința să copiem structuri locative în care ne-am 
simțit în siguranță sau ne-am simțit iubiți. Deci da, 
putem repeta tiparele locative și comportamen-
tale. Dacă însă trăsăturile locative pot fi schimbate 
ușor, trăsăturile comportamentale disfuncționale 
presupun efort și ajutor de specialitate pentru a fi 
schimbate. Un tablou al unei traume poate fi scos 
din cuiul suferinței nu foarte ușor, dar cu încre-
dere și ajutor el poate fi înlăturat. Așa cum casa 

sufletului fiecăruia poate fi zugrăvită mai apoi în 
culorile vindecării și ale iubirii. Astfel încât, la final, 
casa interioară a fiecăruia să se regăsească într-un 
spațiu exterior nou, susținător și confortabil, dar și 
în relațiile armonioase cu cei pe care îi invităm în 
vizită, devenind o gazdă mai primitoare, mai echili-
brată și mai înțeleaptă.

Sunt valuri de experți în parenting și informația 
de a fi buni părinți ne asaltează din toate părțile. 
Cum facem să nu fim neapărat cei mai buni părinți 
din lume, ci cei mai buni părinți pe care îi pot avea 
copiii noștri?

Foarte pe scurt, încercând să rămânem în poziția de 
Părinți Democratici, care au ca slogan „Libertatea 
în limite”. Altfel, vom putea aluneca în Părinții 
Autoritari, care merg după conceptul „Limite 
fără libertate” sau în Părinții Liberali care susțin 
„Libertatea fără limită”, ambele având costuri în 
relația copilului cu el însuși, dar și în relațiile cu 
ceilalți din jur. La fel, iubirea necondiționată este 
un concept foarte controversat pentru că iubirea 
trebuie să aibă în vedere atât nevoile noastre, cât 
și nevoile celorlalți. Deci, dacă vom trăi fiind atenți 
doar la nevoile celor din jur, atunci putem plăti 
costuri prin epuizarea mentală și vitală personală. 
Dacă vom trăi doar în contact cu nevoile noastre, 
vom pierde la un moment dat sensul de a ne valori-
fica și prin ce dăruim lumii și oamenilor. Deci, iubirea 
necondiționată se poate întâmpla atunci când știu 
să dăruiesc și să primesc, când emit și recepționez, 
când îl iubesc pe celălalt așa cum mă iubesc pe mine 
însumi. Un astfel de exemplu dat copiilor poate fi 
un frumos și echilibrat început pentru relațiile 
adulte care îi așteaptă. l

Victor Toriani Gabriel Gorea este 
psihoterapeut specialist integrativ 

(cuplu, familie, adolescenți), psiholog 
specialist organizațional și psiholog 
specialist clinician. Este fondator și 

președinte al Asociației Române de 
Psihologie „Toriani” din București, care 

funcționează începând cu anul 2016.
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Cristian China-Birta

„Oricât de aspirațional  
ai fi, îți trebuie să ai  

și un locușor al tău, să știi 
că baia e pe dreapta, că 

soarele intră pe un geam...”
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Pentru mulți dintre noi, cei care lucrează în digital 
par o altă specie de oameni. Ni-i imaginăm toată 
ziua în pijamale, comandând mâncare și tastând 
compulsiv. Hai să demitizăm puțin imaginea asta.

Am demitiza dacă am avea ce. Trebuia să îi șablo-
nizăm pe lucrătorii digitali cumva. E și un pic de 
invidie, și un pic de frică de necunoscut, și un pic 
de frustrare. Așa că îi punem într-un sertăraș mai 
nașpa. Ne imaginăm că lucrătorii în digital nu știu să 
zică nici bună ziua fără să aibă tastele în față. Există 
și oameni din breasla asta care sunt antisociali, 
dar nici pe departe toți. A lucra în domeniul digital 
înseamnă să fii specialist în comunicarea aia clasică 
și în plus să ai competențe tehnice. Adică e buster 
buster, nu doar buster. Suntem tentați să catego-
rizăm o întreagă breaslă prin prisma cărții de vizită, 
ceea ce e greșit. 

Tu ce ai numi acasă?

Până acum vreo 10-15 ani foloseam și eu clișeul ăla, 
care era adevărat, și ziceam că acasă e acolo unde 
e familia mea. Pe măsură ce îmbătrânesc am nevoie 
să am și un loc al meu. Oricât de aspirațional ai fi, îți 
trebuie să ai și un locușor al tău, să știi că baia e pe 
dreapta, că soarele intră pe un geam și că ai locul 
tău de băut cafeaua dimineața. Normal că m-aș 
duce oriunde cu ai mei. Am o soție senzațională, 3 
prunci fabuloși, un câine și o pisică. 

Ai simțul proprietății?

Simțul proprietății funciare nu îl mai am de mult 
timp. Uite, și casa asta care îmi place mult, mi-am dat 
seama că ar fi o oportunitate mare pe piață acum 
dacă aș vinde-o, așa că o pregătesc de vânzare. Am 
simțul proprietății la altceva. De exemplu, pentru 
colecția mea de viniluri. Am peste 500 de viniluri și 
nu las pe nimeni să pună mâna pe ele. Până acum 
ceva vreme a fost la fel și cu cărțile. 

Probabil că tu știi mai bine decât alții că spațiul, pe 
lângă cele trei dimensiuni, are o nouă dimensiune 
– virtualul. Cum te raportezi la casa ta virtuală?

Pentru mine casa virtuală e brandul personal, 
amprenta digitală, construită corect. Multă lume 
zice că pagina de Facebook e casa lor virtuală. 
Păi, nu e așa. Când ai dat „I agree” pe Facebook, ai 
acceptat că domnul Zuckerberg poate să îți șteargă 
oricând vrea el pagina. Atunci care e casa? E ca și 
cum închiriezi o casă pe care proprietarul vrea să 
o vândă mâine. Brandul personal e în așa fel clădit 
încât atunci când se întâmplă ceva să nu mă poată 
da nimeni afară din mintea oamenilor. Asta e adevă-
rata casă virtuală. 

Cum ți-ai construit corect această casă virtuală?

Brandul meu personal l-am construit cu două obiec-
tive. Obiectivul de business, a fost să aduc cât mai 
multe lead-uri, afaceri, contracte, la Kooperativa 
2.0 și a funcționat. Obiectivul meu personal e ca 
atunci când îmi ating obiectivul meu de business 
să trăiesc cât mai bine cu putință în viața mea. Am 
niște limite. Eu nu aș putea trăi niciodată dacă aș 
face o campanie ca influencer la țigări sau la arme. 
Sau nu pot să fiu ridicol. Să trăiesc eu bine în viața 
mea înseamnă inclusiv să nu trăiesc prea mult în 
digital.

Se vorbește mult despre realitate virtuală. Mie 
mi s-a părut mereu o dihotomie. Tu ce părere ai?

Realitatea virtuală e ca sexul la liceeni – toată 
lumea vorbește, dar nimeni nu face. Discuția e 
dublă. Multă lume înțelege realitatea virtuală ca 
pe o percepție a schizofreniei din social media, 
sunt persoane care se cred Tarzan și Chuck Norris 
când sunt online și în viața reală sunt preș. Pe de 
altă parte, acum e nebunia cu Facebook, care vrea 
să facă Meta și să se transforme în Metavers, care 
e adevărata realitate virtuală. Adică ceea ce, din 
punctul meu de vedere, o să fie un experiment 
la scară planetară și care ori o să ne ajute foarte 
tare, ori o să ne ducă de râpă ca specie. Dacă până 
acum cu un singur avatar și cu protecția unui 
anonimat tu puteai să fii Tarzan, gândește-te că 
acum poți alege să ai superputeri, poți fi ca în 
jocuri. E un mare, mare pericol. Sper doar ca legis-
lația să țină pasul cu tot ce înseamnă realitatea 
virtuală. 

Legislația națională sau internațională?

Facebook sau Meta amenință că o să scoată 
Facebook și Instagram din Europa pentru că nu le 
convine GDPR-ul. GDPR-ul care, oricât de ciudate și 
greu de aplicat ar avea procedurile, ca filosofie, e o 
armă de protecție împotriva marilor giganți. Marele 
nostru noroc istoric, după ce ne-au cucerit romanii, 
a fost că am intrat în UE și în NATO. Și atunci se 
gândesc deștepții de la Comisia Europeană la ceva, 
iar noi aplicăm. Ideea e că nu trebuie să ne gândim 
noi foarte tare, pentru că nici nu am avea cu cine, 
pentru că nu am fi în stare. 

Petreci mai mult timp online sau off-line? Cum 
menții echilibrul?

M-am monitorizat timp de 30 zile. Foarte greu 
exercițiul. Îți trebuie o disciplină foarte mare ca să 
te monitorizezi cum trebuie, la minut. Am calculat 
câtă muzică am ascultat, câte filme am văzut, cât 
am răspuns la mail-uri și mesaje, cât am stat în 
social media, cât am citit. Lumea spune că sunt un 
monstru al time management-ului, că sunt foarte 
eficient. Reușesc asta pentru că mă antrenez să 
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muncesc cât mai puțin. Să fii eficient asta înseamnă 
pentru mine, să muncești cât mai puțin și să obții 
pe unitate de timp cât mai multe beneficii. De 
exemplu, citesc cărți, multe cărți. Singura modali-
tate a mea de a nu fi prost a fost să citesc cărți. Dar 
trebuie să și înțelegi ceva din cărți, că dacă citești 
fără să aplici ceva din ce citești, e degeaba. M-am 
dezabonat de la multe newslettere și am decis că 
surse de informare sunt doar cinci. Am calculat și 
am câștigat 90 minute zilnic. O altă concluzie e să 
nu mă mai uit la filme. Partea de social media și 
de răspuns la mail-uri e puțină raportat la toate 
celelalte activități. În medie, pe telefon, petrec 
cam o oră și 20 de minute zilnic. Pe telefon, nu în 
social media. În apeluri sunt foarte scurt, nu stau 
la povești decât la bere. Dacă nu are lumea screen 
time pe telefon să își instaleze, e aur curat.

Te-ai gândit vreodată sa fii nomad digital? 

Am călătorit și eu cu munca când eram mai tânăr. 
Mă duceam ca influencer, în destinații, dar de 
acolo trebuie să stai, să te gândești, să faci poze. 
De multă vreme nu mai fac asta. Orice călătorie 
înseamnă pentru mine pur și simplu plăcere. 
Dacă mă duc undeva și îmi face plăcere, nu pot 
să muncesc. Adică pot, dar nu mai vreau. Ăsta e 
marele meu câștig din ultimii ani, de când sunt 
antreprenor și m-am înconjurat de oameni care 
sunt mult mai buni decât mine – pot să spun: nu 
vreau să fac asta.

Unul dintre oamenii cu care am vorbit pentru 
acest material mi-a spus că el a călătorit în 
peste 100 țări și ar putea numi vreo 7 dintre ele 
acasă. Tu ești delocalizat. Prin esența meseriei 
tale, poți fi in 100 de țări simultan, cât alții călă-
toresc într-o viață sau niciodată. Îți dă asta o 
superputere?

Meseria asta pot să mi-o fac de oriunde în niște limite. 
Pentru că una e meseria de digital și alta e meseria 
de antreprenor. Delocalizarea este super ok, dar poți 
să pleci de lângă prieteni? Eu nu pot, am nevoie de 
ai mei cu care să beau o bere. Superputerea mi se 
pare exact asta, să ai 5 prieteni pe care să te poți 
baza toată viața. Pentru că pe ăștia 5 contezi, dacă 
îi ai și pe ei. Nu pe milioanele de like-uri pe care le 
strângi în social media. Să ai 2 milioane de followers 
e un stres, nu un câștig. Din cei 2 milioane 2 mii te 
înjură, 10.000 vor ceva de la tine și restul sunt indi-
ferenți. Deci adevărata putere tot la noi, ca oameni, 
se rezumă. 

Se vorbește din ce în ce mai mult de hackti-
vism şi ne înconjurăm de sentimentul ca suntem 
supravegheați. Mai crezi în intimitatea unei case 
acolo unde există telefon mobil, laptop și alte 
gadgeturi?

E foarte periculoasă lumea asta. Eu am făcut anul 
trecut o serie întreagă de interviuri și articole pe 
blog împreună cu cei de la Bitdefender. Eu știam în 
mare despre cât de periculoasă e lumea asta, dar 
nu am crezut că e așa de nașpa. Lumea crede că 
e spionată prin camera de la laptop, de exemplu. 
Specialiștii în informatică râd la astfel de afirmații. 
Că nu stă nimeni să spioneze pe nimeni când e în 
pijamale în casă. Doar să ne gândim la ce înseamnă 
zona de Internet of things, chestii inteligente. 
Suntem într-o lume îngrozitor de complicată. Câți 
dintre cei care citesc ce scriem noi aici știu că dacă 
au un frigider inteligent, un hacker poate să intre 
prin frigiderul ăla la router și să le facă take over 
la toată aparatura din casă? Există mentalitatea că 
nu poți să virusezi telefonul mobil. Cum să nu? Poți 
să îl virusezi în draci! Există aplicații care îți intră pe 
telefonul mobil, au soft-uri ascunse și atunci când 
folosești tastatura cu sunet, ele îți citesc parole și 
date din ceea ce tu tastezi.

Criptomonedele, de exemplu, prin apariția lor a dus 
la explozia Ransomware. El funcționează așa: îți 
blochează calculatorul și nu te mai lasă să îl accesezi 
decât dacă îți dă tot el o cheie, pentru care trebuie 
să plătești. Lumea e preocupată că se uită cineva la 
pozele din laptop, dar nu e deloc asta ideea. Contează 
doar dacă conținutul pe care îl ai în laptop e sufi-
cient de mult pentru tine încât să plătești suma aia. 
Ei au soft-uri care scanează documentele și datele 
din calculator și estimează cât valorează ele. Hackerii 
nu au nicio treabă cu tine, ca persoană, decât dacă 
ești Bill Gates. Soft-urile astea au boți. Ei trimit boți 
în toată lumea și unde depistează vulnerabilități și 
totul se întâmplă automat. În pandemie, niște hacker 
i au depistat vulnerabilități la un spital și le-au blocat 
toate serverele. Iar când și-au dat seama că e vorba de 
un spital, le-au deblocat serverele și și-au cerut scuze. 
Pe de altă parte, cu două-trei click-uri poți să faci orice, 
doar dacă poți. Nu e așa ușor să faci hacking.

Programul și condițiile de muncă se reinven-
tează. Poți munci oricât vrei, în orice atmosferă 
relaxantă, rezultatele contează. Cum influen-
țează confortul randamentul?

Am angajat în perioada pandemiei un office 
manager. E acea persoană care se ocupă de tot ce 
e nevoie la sediul firmei. Am primit următoarea 
întrebare: nu se poate și remote? Cum să răspund 
la asta? De aici am dedus că multă lume nu își dă 
seama cum stă treaba cu remote-ul. Atunci când 
lucrez remote, accentul e pe muncă, întâi muncești 
și apoi muncești remote. Multă lume crede că e 
boierie, dar cine fentează angajatorul se fentează 
pe el, pentru că e un mod de a gândi pe care îl aplici 
în tot ce faci în viață. Dacă gândești în combinații, 
șmechereli, învârteli, te trezești într-o zi că toată 
viața ta pute. O grămadă de business-uri în perioada 
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asta au murit din cauza unei astfel de mentalități 
din partea angajaților. 

 
Ești de acord cu afirmația mea: „intimitatea a 
devenit conținut”?

Până unde merg lucrurile? Dacă îți pui cana de cafea 
pe Facebook nu îți pui și prăjitura? Limitările morale 
le dă fiecare comunitate în parte. Noi, ca socie-
tate, putem lucra cu limitările legale. Deja din ce în 
ce mai multe țări au interzis influencerilor să folo-
sească Photoshop, tocmai ca să arate normalitatea. 

Te provoc la un joc. Eu îți spun numele unor 
rețele sociale și tu le asociezi cu niște camere, 
clădiri sau locuri. Încercăm, dacă tot vorbim 
despre locuire? 

Da, e fain.

Facebook.

Metrou.

TikTok.

Bamboo.

Instagram.

Vitrină de mall.

Twitter.

Locurile alea ilegale unde sunt multe afișe unul 
peste altul.

LinkedIn.

Muzeul de Artă.

Skype.

Dealul de pe care strigi la celălalt vecin.

Tinder.

Grădiniță. l

Cristian China-Birta este 
consultant social media cu peste 
500 de campanii la activ în digital 

marketing, blogger și speaker. Este 
manager asociat în agenția de 

comunicare integrată  
Kooperativa 2.0.
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Irina Moscu

„Spațiul generează gânduri  
și emoții care nu te lasă 

niciodată indiferent”

Grand Hotel, scenă din spectacolul Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte de Radu Afrim, Teatrul 
Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós”. Scenografia: Irina Moscu. Foto: Bereczky Sandor
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Probabil te gândești de ce ți-am propus acest interviu ca scenograf într-un 
număr dedicat culturii locuirii. Ei bine, cred mult că există mai multe tipuri 
de locuire, cum ar fi cea simbolică, care stă şi la baza scenografiei. Deci 
cum imaginezi decorurile de teatru, bazându-te pe ce? A trecut vremea 
didascaliilor?

Fiecare propunere pe care o fac se bazează în primul rând pe text, pe esența lui. 
Povestea e importantă, dar mai ales emoția ca vehicul / catalizator al poveștii. 
Poveștile / cuvintele se transformă în metafore vizuale, un limbaj care îți dă 
libertatea să interpretezi şi creează o deschidere în conştiinţă. Scenografia 
e un limbaj poetic, condensat, care trebuie descoperit, descifrat. E o artă de 
sinteză. Ceea ce sculptăm pe scenă nu e ceva material, nu e spațiul, ci expe-
riența publicului. E o calitate foarte importantă, cea care stă şi la baza locu-
irii. Arhitecții sunt responsabili pentru împlinirea relației om-spațiu, cum sunt 
scenografii pentru cea actor-spațiu-public. Nu trebuie să subestimăm nicio-
dată această relaţie. În ea stă forța experienței teatrale.

Cum te influențează spațiul (clădirea teatrului în sine, sălile etc) în crearea 
decorurilor de pe scenă?

Mereu există un dialog între ceea ce vreau să construiesc şi spațiul care 
urmează să-mi găzduiască lucrarea. Spațiul generează gânduri şi emoții care 
nu te lasă niciodată indiferent. Poate acest dialog garantează şi calitatea locu-
irii, atât cea uzuală, cât şi cea simbolică. Toate deciziile artistice pe care le iau 
țin cont de context, nimic nu e întâmplător. 

Pentru Radu Afrim, cu care colaborezi des, oraşul este parte integrantă din 
procesul creației sale teatrale. Funcționează şi pentru tine același mod de 
lucru?

Funcționează pentru că, pentru mine, spaţiile publice sunt galerii de artă 
deschise publicului larg, un loc de unde poți curatoria absolut orice, apoi poți 
supune tot materialul unui proces de montaj. Oraşul are foarte multe de oferit. 
Important este să-l observi cu inima deschisă şi curiozitate. 

Călătorești foarte mult pentru a realiza scenografii. Cum te raportezi la 
„acasă”?

Încerc să fac din fiecare loc în care locuiesc un „acasă”. Mereu încerc să trans-
form spațiul pentru a răspunde necesităților mele interne. Câteodată e greu. 
Atunci simt cel mai mult dorul de „acasă”, de un spaţiu intim care să-mi poarte 
amprenta şi în care să mă simt protejată. Confortul ăsta încurajează o relaxare 
profundă, care e foarte importantă pentru creativitate.

Ai conceput foarte multe interioare de casă pe scenă, totuşi ele nu seamănă 
unele cu altele. Cum poate universul creațiilor tale să cuprindă atât de 
multe intimități ale locuințelor, ca şi cum „acasă” are infinit de multe defi-
niţii pentru tine?

Când am decis să îmbrățișez această meserie, mi-am propus ca lucrările mele 
să fie cameleonice şi irepetabile, să nu existe o „semnătură personală”, cât o 
infinitate de posibilităţi de căutare şi exprimare. Chiar şi așa, personalitatea 
mea se oglindește în tot ceea ce fac, fiecare decizie poartă amprenta mea. 

Nu mi-am propus niciodată să construiesc interioare de casă pe scenă şi nici nu 
o fac. Cred că un singur proiect pe care l-am făcut ar putea să se califice aici 
(decizia regizorului cu care lucram la acea vreme), dar restul nu au nicio legătură 
cu amenajările interioare. Arhitectura de interior este doar un punct de plecare 
pentru spații care urmează să se transforme în altceva, ceva necunoscut, incert, 

Pentru mine, spațiile 
publice sunt galerii 
de artă deschise 
publicului larg, un 
loc de unde poți 
curatoria absolut 
orice, apoi poți 
supune tot materialul 
unui proces de 
montaj. Orașul are 
foarte multe de oferit. 
Important este să-l 
observi cu inima 
deschisă și curiozitate. 
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vulnerabil şi metaforic. Devin spații care refuză repre-
zentarea, spații deschise. Calitatea asta nu surprinde 
intimități ale locuințelor, un „acasă” pe care îl recu-
noaștem. E ceva mult mai profund, o potențială 
realitate care nu mai are legătură cu construcția din 
faţa publicului. Mai degrabă devine un recipient pe 
care publicul începe să proiecteze liber. Este o cali-
tate pe care doar scena poate s-o nască cu o liber-
tate așa mare. Te surprinde şi te lași surprins.

În ce măsură se aseamănă arhitectura cu scenografia?

Cred că un anumit tip de performativitate şi de 
necesitate le caracterizează pe amândouă. Ambele 
deconstruiesc poveşti, surprind esența şi se 
recompun în imagini care răspund unor necesități 
foarte specifice. În ceea ce priveşte perfomativi-
tatea, ambele pot fi opere de artă care nu sunt de 
vânzare, dar în care poți deveni protagonistul lor.

Spaţiile ambelor domenii te determină să iei o 
atitudine, să iei decizii, să-ți asumi un anumit tip de 
comportament. E fascinant felul în care spațiul te 
poate modela ca individ/personaj.

Nu am putut să nu observ importanța luminii în 
decorurile tale. Uneori parcă are distribuit un 
rol în economia spectacolului. Ce însemnătate îi 
atribui?

Iubesc să integrez lumina în spaţiile pe care 
le creez. Lumina e esențială pentru mine, un 
element cu care modelez spațiul şi atmosfera lui. 
Este unul din limbajele non-verbale de comuni-
care cu publicul şi suntem cu toții dependenți de 
ea. La teatru ea capătă mult mai multă însemnă-
tate prin modul ingenios în care conduce privirea 
publicului în scenă şi prin puterea transforma-
toare a spațiului. Ea poate distruge sau poate 
potența calitățile unui decor/spaţiu şi e purtă-
toare de mesaj. Lighting Design-ul, din păcate, e 
un domeniu de care nu se vorbeşte atât de mult, 
deşi îi recunoaștem cu toții rolul central în artele 
spectacolului.  

Dar culorii?

Limbajul culorii are o mare putere simbolică. Ceea 
ce simțim, modul în care starea noastră de spirit 
poate suferi modificări se află sub influența culo-
rilor.  Fiecare culoare are o psihologie a ei, transmite 
un mesaj foarte particular. E interesant felul în care 
ea poate fi manipulată pentru a transmite o poveste.

Cele mai fericite experiențe ale tale le-ai trăit în 
interiorul sau exteriorul casei?

Deopotrivă ambele variante. l

Irina Moscu este o artistă 
interdisciplinară, formată inițial ca arhitect 
și designer grafic. Domeniile ei de interes 

s-au extins la design de scenă, design 
de costume, arta performanței și arta 
instalațiilor. A realizat decoruri pentru 

spectacolele regizate de Radu Afrim și de 
Botond Nagy.

Foto: Radu Afrim
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Andrei Diaconescu

„Românii au un interes  
tot mai crescut pentru locuințe 

care să reflecte foarte bine 
stilul lor de viață”
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Piața imobiliarelor este în plină dezvoltare. Se construiește non-stop, 
în ritm alert. Ce criterii de calitate există și cum aleg clienții dintre atât 
de multe oferte?

Ultimii ani de context pandemic cred că au creat pentru piața imobiliară 
oportunitatea produsului de calitate. Această perioadă a adus schimbări 
inclusiv în percepția oamenilor asupra propriilor locuințe și i-a determinat 
să fie mult mai riguroși cu alegerile pe care le fac. Noi vorbeam încă de 
la începutul primelor dezvoltări One de sustenabilitate, de practici dura-
bile în construcții, de materiale prietenoase cu mediul, de smart homes. 
Pentru noi toate acestea au fost o prioritate încă de la început, tocmai 
pentru că ne-am dorit să oferim o perspectivă nouă asupra ideii de locuire 
în București.

Ca să rezum, clienții au acum oportunitatea produsului de calitate, iar 
atunci când aleg o locuință sunt atenți la zona în care e situată aceasta, la 
ansamblul din care face parte – iar aici o popularitate crescută o au dezvol-
tările multifuncționale, care înglobează, pe lângă locuințe și servicii, faci-
lități comerciale, magazine, restaurante, birouri, ceea ce înseamnă o efici-
entizare a timpului petrecut în trafic și apartenența la o comunitate.

Care sunt trendurile actuale în materie de lux rezidențial?

Dacă ne referim la nișa premium a unităților rezidențiale, cu sigu-
ranță elementelor de sustenabilitate li se adaugă elemente de design 
specific, un spațiu foarte generos, compartimentări ingenioase, mate-
riale premium. Penthouse-urile pe care le dezvoltăm în ansambluri 
precum One Mircea Eliade, One Verdi Park sau One Herăstrău Park sunt 
o expresie a unui stil de viață contemporan, care îmbină design-ul cu 
funcționalitatea exprimată prin terase generoase, spații verzi, piscină 
interioară, acces privat cu liftul, priveliști spectaculoase asupra orașului. 
Alte dezvoltări din portofoliul nostru, precum One Peninsula sau One 
Modrogan mizează pe unități rezidențiale high-end în zone exclusiviste, 
care devin disponibile extrem de rar și care oferă intimitate, liniște, 
confort.

Cum preconizați că se vor schimba gusturile sau modul de viață al 
oamenilor în următorii 5 ani, din perspectivă imobiliară?

Ultimii doi ani ne-au demonstrat că românii au un interes tot mai crescut 
pentru locuințe care să reflecte foarte bine stilul lor de viață și care să 
le ofere tot confortul de care au nevoie. Cu siguranță, sustenabilitatea 
și certificarea verde vor continua să fie foarte importante, mai ales că 
astfel de criterii oferă acces la creditele verzi, cu multiple beneficii pentru 
proprietari. Cred că dezvoltările multifuncționale vor fi la fel de populare, 
deoarece conceptul propus de acestea înseamnă timp mai mult pentru 
familie sau activitățile care ne fac plăcere. Ca un exemplu, aș menționa 
One Cotroceni Park, pe care îl dezvoltăm în prezent pe locul fostei plat-
forme Ventilatorul și care este cel mai mare proiect de regenerare urbană 
din Bucureștiul actual, care va revitaliza un întreg cartier. Cu oferta rezi-
dențială din acest ansamblu One pătrunde și pe segmentul veniturilor 
medii și medii-ridicate și propune un concept original, care integrează 
peste 850 de locuințe, spații de birouri ultra-moderne, precum și o gamă 
foarte variată de servicii și facilități, precum spații verzi, restaurante, 
piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, 
servicii de curățenie, cinema, birouri dinamice, apartamente moderne și 
facilități educaționale. Putem spune fără probleme că One Cotroceni Park 
se conturează ca un adevărat oraș în oraș, care va aduce valoare comuni-
tății locale și Bucureștiului însuși.
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Proprietățile dumneavoastră sunt certificate ca fiind locuințe verzi. 
Cum împrieteniți proiectele One United Properties cu mediul?

Încă din 2015 am devenit membri ai Romania Green Building Council 
(RoGBC), o organizație care promovează responsabilitatea față de 
mediu și eficiența energetică și chiar de atunci am făcut o tranziție 
conștientă către clădiri complet durabile, toate proiectele rezidențiale 
ale One fiind certificate „Green Homes”. În plus, toate clădirile de birouri 
pe care le dezvoltăm sunt certificate sau pre-certificate WELL Health & 
Safety și LEED Platinum de către US Green Building Council, una dintre 
cele mai exigente certificări privind impactul asupra mediului și perfor-
manța. În plus, la sfârșitul anului 2021, One a aderat la Pactul Global al 
ONU, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate din lume, angajându-ne 
să raportăm anual progresul în domeniul sustenabilității.

Viziunea One United Properties constă în inovarea prin practicile de 
construcție, revitalizând zonele abandonate, oferind locuințe, birouri și 
spații comerciale integrate în comunități vibrante, cu beneficii multiple și 
impact minim asupra mediului. Cu fiecare nouă comunitate dezvoltată, ne 
simțim responsabili pentru cartierul în care construim și buna funcționare 
a acestuia. Prin urmare, investim în infrastructură și în soluții de care nu 
vor beneficia doar rezidenții și clienții One United Properties, ci comuni-
tatea în ansamblu, ele servesc întregii comunități în vederea îmbunătățirii 
rețelei rutiere, aspectului, funcționalității, siguranței în oraș.

Credem în planificarea urbană conștientă, care poate crește densitatea 
orașelor, împiedicând extinderea ulterioară în suburbii, care, prin defi-
niție, înseamnă trafic, aglomerație și, în consecință, poluare. Bucureștiul 
se află deja în top 10 orașe aglomerate din lume și, prin urmare, ca 
dezvoltator, ne dorim să ne implicăm în construirea de orașe conectate, 
care compensează efectul negativ al traficului auto.

Vă reinventați constant brandul și pare că partea de inovare este 
foarte importantă pentru One. În ce fel v-a afectat criza energetică?

Suntem un business solid, care s-a adaptat cu succes provocărilor din 
ultimii ani, de la pandemie la creșteri ale prețurilor. Cu siguranță costu-
rile energetice, dar și scumpirea materialelor de construcție au repre-
zentat o provocare pentru toți jucătorii din segment. În cazul nostru, 
pentru ca efectele să fie atenuate au fost comandate în avans materiale 
și servicii, astfel încât toate proiectele au rămas în graficul prestabilit.

One este un brand care a crescut organic și care, spunem noi, este astăzi 
garanția calității în imobiliare. Iar acesta este rezultatul efortului unei 
întregi echipe de oameni pasionați, oameni dedicați, care muncesc 
enorm. Este rezultatul unei echipe de profesioniști în domeniu, unii 
dintre ei mai vechi, alții mai noi, dar care au în comun multă creativi-
tate și spirit întreprinzător. Ca societate antreprenorială, noi am crescut 
odată cu proiectele noastre, iar această creștere se reflectă și în formula 
echipei One. Credem în sprijinirea tinerilor, pe care îi primim cu brațele 
deschise dacă se potrivesc cu filosofia noastră și felul de a face lucrurile, 
la fel cum avem alături printre cei mai buni specialiști din țară, cu experi-
ență solidă în construcții, arhitectură, design, vânzări de real estate. Ne 
dorim ca fiecare dintre aceștia să fie stimulat să își atingă potențialul, să 
se simtă apreciat, să simtă că face parte din acest brand 100% românesc, 
să poată crește în direcția care i se potrivește cel mai bine.

Ca rezultate de business, am raportat venituri de 1,1 miliarde de lei în 
2021, în creștere cu 105% față de rezultatul din 2020, ceea ce reprezintă 
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un prag istoric pentru companie. Totodată, pentru 2022 estimăm venituri 
de 1,52 miliarde de lei și un profit brut de 647,4 milioane de lei. Pentru 
anul acesta pregătim livrarea a patru dezvoltări rezidențiale: One Verdi 
Park, One Modrogan, One Timpuri Noi și One Floreasca Vista și vom 
începe construcția la One Lake District și One High District, două dezvol-
tări rezidențiale de amploare care, în mod similar cu One Cotroceni Park, 
se adresează segmentului de clienți cu venituri medii și medii-mari.

Investițiile din domeniul imobiliar par acum o sursă garantată de 
profit. Care este intervalul în care o afacere în domeniul imobiliar 
devine sustenabilă? Oferta One United Properties cuprinde atât 
ansambluri rezidențiale, cât și clădiri de birouri. Ce rentează mai mult 
pentru un investitor?

Istoric vorbind, investițiile în proprietăți au fost întotdeauna și vor fi 
și în continuare cea mai bună metodă de a păstra și a crește valoarea 
banilor. Valoarea activelor imobiliare se află pe un trend ascendent și, 
totodată, ea produce și un venit de 4%-6% pe an în cazul apartamentelor 
și 6%-7,5% în cazul clădirilor de birouri. l

Andrei Diaconescu este co-fondator 
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Adela Pârvu 

„Eu cred că putem trăi frumos, 
decent, fără a ne înrobi,  
fără a ne tortura singuri  

pentru a atinge  
niște standarde consumeriste”

„ ”A
menajarea casei contează pentru starea 
de bine. De ce? Pentru că într-o lume 
unde totul pare să fie haotic sau oricum 
supra-stimulant prin cantitatea de 
informații de tot felul, singurul loc în 
care simți că poți ordona cumva lumea 
este propria locuință. 
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Care e efectul alegerilor de amenajări interioare asupra psihicului 
nostru? Există undeva un transfer de energii și personalitate?

Amenajarea casei contează pentru starea de bine. De ce? Pentru că într-o 
lume unde totul pare să fie haotic sau oricum supra-stimulant prin canti-
tatea de informații de tot felul, singurul loc în care simți că poți ordona 
cumva lumea este propria locuință. Bineînțeles că această organizare este 
gândită în funcție de nevoile, dar și de preferințele celor care urmează să 
locuiască în spațiul ce urmează a fi amenajat, deci da, există un transfer de 
personalitate din partea beneficiarilor pentru că ei enunță ce-și doresc, iar 
designerul vine să creioneze cum se poate materializa acest vis.

Zilele trecute vorbeam cu un restaurator care urăște tot ce e trend, 
printre care și rusticul, căruia îi reproșează lipsa autenticității. Tu ce 
părere ai?

Trendurile vorbesc despre cultura consumeristă în care trăim acum și sunt 
un fel de repere, e adevărat că în mare parte comerciale, dar bazate pe 
date socio-economice. Să urăști ceva presupune să fii mai puțin flexibil. 
Cred că atitudinea mai bună este de curiozitate. De ce sunt trendurile cum 
sunt? Cine le proclamă ca și trenduri? De ce ne-ar interesa ele? Vizavi de a 
doua parte a întrebării, lipsa autenticității este legată de un trend sau de 
oamenii care vor să trăiască într-un anumit mod? Ce este autentic până la 
urmă? Și la ce ne referim când ne așteptăm la autenticitate? Părerea mea 
este că fiecare are libertatea să aleagă ceea ce este autentic propriului 
mod de viață, iar dacă cineva consideră că stilul rustic îi aduce un grad mai 
mare de confort funcțional, estetic și psihic comparativ cu alt stil, atunci 
face alegerea corectă pentru el, propria familie sau propriul business.

Că tot vorbeam de trend, ce preferă cei care își amenajează casa? 
Estetică sau durabilitate?

Cei care apelează la mine pentru amenajarea caselor sunt oameni care 
știu în mare ce și-ar dori, dar au nevoie de un specialist care să-i îndrume 
vizavi de aspectele funcționale. Îi interesează ca locuințele lor să fie 
luminoase, aerisite, cu personalitate, ușor de întreținut și cât mai atem-
poral amenajate. 

Despre America secolului XX s-a scris mult cum că modul în care 
este organizată casa – amplasarea bucătăriei, a camerei de oaspeți 
etc. – denotă gândirea predominantă într-o societate. Dacă ar fi să 
îndrăznim și noi să facem o generalizare, ce crezi că am putea spune 
despre mentalitatea noastră dacă ne gândim la modul de organizare a 
gospodăriilor?

Cred că un grup de specialiști ar putea răspunde la întrebarea asta care 
este una generală și se referă la toți românii. Din observațiile mele, locu-
ințele de la noi sunt mult mai diversificat organizate acum comparativ cu 
perioada comunistă sau cea dinaintea ei. Spre exemplu, nu cred că românii 
și-ar fi dorit să locuiască neapărat în blocuri, dar ele există ca ofertă în 
zonele urbane. Noi suntem o națiune formată din țărani, ca atare mulți 
dintre noi ne-am dori de fapt să locuim la case. Dar mai sunt casele din 
ziua de azi gospodării? Mai locuim noi cu alte rude? Mai producem ceva în 
propria curte, dacă o avem? Din ceea ce am observat la clienții mei, ceea 
ce nu lipsește ar fi: canapeaua extensibilă pentru potențiale rude care vin 
în vizită și musai ușă la bucătărie pentru că se gătește des. Iar dacă mă 
refer la cei care locuiesc la curte, musai vor zonă de grătar. Concluziile pe 
care eu le-am tras, dar nu știu dacă sunt valabile la nivel național, sunt că 
noi socializăm acasă cu cei apropiați în jurul mesei. Deci, mâncarea este un 
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liant între români și, ca atare, și spațiile care au 
legătură cu prepararea și servirea mesei.

Dacă ar fi să faci unele recomandări cu privire 
la amenajarea locuinței, ce ai alege să le spui?

Înainte de stil, culori, perdele, să stea și să se 
gândească serios ce au nevoie și cum vor să obțină 
acel lucru. Să aibă o abordare mai temeinică, să-și 
facă temele ca la școală, asta dacă nu apelează la 
specialiști. O casă confortabilă este una în care 
tot ceea ce nu se vede este realizat profesionist. 
Adică toate instalațiile să fie realizate cu mate-
riale de bună calitate și montate de către meșteri 
calificați. Apoi, dacă vor o casă ordonată și curată, 
să aibă grijă la spațiile de depozitare. Dacă ai 
unde să-ți ordonezi lucrurile, respectiv dulapuri, 
debarale, camerele vor fi mereu aerisite și curate. 
Și cât mai puține rafturi pentru că ele strâng praf, 
dar și obiecte care duc la un aspect dezordonat 
al casei. 

Există elemente de design primordiale în 
economia unei case? Dacă da, care sunt acelea?

Există câteva reguli care-și au rădăcina în norma-
tivele de siguranță și în ergonomie și care 
vizează buna funcționalitate a unei locuințe. Spre 
exemplu, la bucătărie există un flux tehnologic 
care prevede o distanță între chiuvetă și plită de 

minimum 60 cm. Apoi centrala termică de aparta-
ment trebuie montată într-o cameră cu fereastră 
și la minimum 80 cm față de un aparat cu foc 
deschis cum ar fi aragaz sau plită pe gaz. La baie 
sunt de asemenea reguli ce țin de poziționarea 
obiectelor sanitare. Pentru fiecare spațiu există 
reguli, iar de acestea ține cont un design de inte-
rior. Ar trebui o carte pentru răspunsul la această 
întrebare, așa că mă opresc aici.

În media vedem peste tot interioare superbe, 
aparent ușor de amenajat, care ne insuflă stan-
dardul de a trăi frumos la noi acasă. Ține cumva 
de imperativele unei vieți împlinite să îți faci 
locuința să arate ca în reviste. Totuși, când ne 
lovim de bugete și de calitatea materialelor 
disponibile în amenajări, ne dăm seama că feri-
cirea asta costă și vine la pachet cu mult stres. 
Punem o presiune prea mare pe noi atunci când 
ne dorim să avem un „acasă” de vis?

Avem liber arbitru și asta se aplică și când vine 
vorba despre casele noastre. Noi alegem cum 
să fie ele și tot noi alegem dacă suntem dispuși 
să muncim o viață întreagă pentru a deține o 
casă. Media poate spune ce vrea și cum vrea, dar 
tot noi vom face alegerile, nu-i așa? Eu cred că 
putem trăi frumos, decent, fără a ne înrobi, fără 
a ne tortura singuri pentru a atinge niște stan-
darde consumeriste. Simplitatea este până la 
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urmă o artă. Având mai puțin, dar conform nevoilor noastre, poate fi mai 
satisfăcător comparativ cu mai mare, mai mult și mai istovitor. Ar trebui 
să ne întrebăm ce înseamnă o casă de vis? Pentru mine, spre exemplu, o 
astfel de casă este una unde oamenii care locuiesc împreună se respectă 
și se iubesc.

Tot mijloacele media ne arată că putem fi noi înșine decoratorii, repa-
ratorii, designerii propriei noastre case. Tutorialele sabotează relația 
decorator-client, client-meșter?

Cred că oricine poate să-și amenajeze singur casa, dar desigur că trebuie 
să sacrifice foarte mult timp pentru asta. Eu cred că tutorialele sunt bine-
venite și că ele nu sabotează nimic, ci chiar pot lămuri mai bine complexi-
tatea muncii în domeniul amenajărilor interioare. De asemenea, ele pot fi 
binevenite chiar pentru cei care sunt dispuși să-și aloce mare parte din timp 
pentru amenajarea propriei case. l
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Ana-Maria Istrati

„Fiecare tip de locuință  
are o tipologie de cumpărător 

care o vizează”

„ ”Î
n cazul achizițiilor imobiliare, se spune că 
primele trei caracteristici care influențează 
prețul proprietății sunt date de: locație, locație 
și… locație. Locația înseamnă mai mult decât 
simpla adresă a imobilului. Locația înseamnă 
adresa ca zonă generală de interes și, nu de 
puține ori, chiar de prestigiul adresei și zonei, 

apoi locația înseamnă și accesul facil la facilități precum: 
metrou sau transport în comun, complex comercial, mall, 
piață, școală sau grădiniță etc., în funcție de componența, 
vârsta și dinamica familiei. Și, nu neapărat în ultimul rând, 
locația mai înseamnă și elemente ce pot părea de trecut 
cu vederea, deși de cele mai multe ori reprezintă de fapt 
elementul diferențiator pentru care se ia decizia de achi-
ziție: vederea și vecinătățile directe (spre exemplu: spațiu 
verde comun al blocului, vedere liberă către oraș și altele). 
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Sunt la căutare locuințele noi sau cele vechi?

Realitatea este că o majoritate covârșitoare a cumpărătorilor aflați în căutarea 
unei noi locuințe ar prefera, dacă ar fi posibil,  o locuință nouă, cu finisaje de 
actualitate și moderne, cu confort termic atât vara cât și iarna, ideal în zonele 
lor de interes și într-un buget convenabil și accesibil. Însă atunci când ajung 
efectiv să ia decizia locativă, sunt influențați major de doi factori importanți, 
anume bugetul și locația. Respectiv, un imobil nou într-o locație bună este 
disponibil la un preț per mp uneori și cu peste 30-40% mai mare decât în imobi-
lele din generații mai vechi. Este greu de generalizat, fiecare tip de locuință are 
o tipologie de cumpărător care o vizează, iar pentru unele dintre aceste tipuri 
de imobile cererea este mai mare, în timp ce pentru altele sunt mai puțini 
potențiali cumpărători interesați. 

Cum este cererea de apartamente în comparație cu cererea pentru case?

Într-adevăr, cererea pentru case în București a crescut în 2020 considerabil 
comparativ cu anii precedenți, trend ce s-a menținut și în 2021 și chiar și în 
prezent de altfel, însă datorită stocului redus de case în București, numărul 
tranzacțiilor nu a crescut în același ritm cu creșterea cererii pe acest segment. 
Cererea de apartamente a înregistrat și ea un trend ascendent în ultimii doi 
ani, atât dacă privim către statisticile oferite de diferite surse publice de infor-
mare, cât și prin prisma propriei experiențe. Oamenii au rămas interesați de 
mutare, iar situația socială și macro-economică a acestor ultimi 2 ani a impulsi-
onat mulți cumpărători care se aflau anterior în expectativă să facă pasul către 
achiziția imobiliară, unul dintre factorii decisivi fiind accesul încă facil la instru-
mentele de finanțare. 

Cât sunt dispuși în medie să plătească clienții dvs. pentru o casă? Dar 
pentru un apartament?

Pentru a vă răspunde privitor la deciziile luate de clienții mei, este util să vă ofer 
câteva informații despre abordarea mea ca profesionist în imobiliare. Serviciul 
pe care eu îl ofer clienților mei este încă privit ca atipic pentru piața imobiliară 
din București, și anume acela de a reprezenta exclusiv doar una dintre cele 
două părți angajate în viitoarea tranzacție, respectiv fie doar cumpărătorul, fie 
doar vânzătorul. 

Serviciul imobiliar tipic în piață este acela în care agentul imobiliar acționează 
ca intermediar în tranzacție și, implicit, încasează și comision de la ambele părți. 
Eu consider însă că nu poți oferi servicii însoțite de valori extrem de impor-
tante pentru client în tranzacția imobiliară, precum loialitate, confidențialitate 
deplină, diligență și bună credință, dezvăluire totală a informațiilor cunoscute, 
decât dacă te afli fie în echipa vânzătorului, fie în echipa cumpărătorului. 

Astfel, din această poziție, eu m-am specializat pe servicii oferite pe segmentul 
rezidențial de re-vânzări (adică lucrez cu persoanele fizice în căutare de servicii 
imobiliare, nu cu dezvoltatori imobiliari şi, implicit, vă pot răspunde cel mai 
obiectiv privitor la acest segment de piață), iar nevoile acestora sunt diferite în 
funcție de componența și dinamica familiei, în funcție de vârsta membrilor fami-
liei și a domeniilor de interes ale acestora și, desigur, chiar și de preferința aces-
tora față de un anumit tip de proprietate (vă pot da un exemplu: există cumpă-
rători de casă care doresc să beneficieze de confortul și siguranța unui imobil 
recent construit, cu finisaje moderne și într-o locație exclusivistă a Capitalei – de 
obicei în zona de Centru-Nord; însă există și acea tipologie de cumpărători care 
apreciază istoria unui imobil, arhitectura specifică unei anumite perioade isto-
rice a Bucureștiului, finisajele și elementele de design interior clasice – aceștia 
optând adesea pentru casele din perioada interbelică). Prețurile ambelor tipuri 
de case descrise mai sus pot depăși cu ușurință jumătate de milion de euro, mai 
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ales dacă proprietatea este pregătită pentru mutare 
și nu mai necesită investiții, renovări etc. În cazul 
apartamentelor, este mult mai dificil să estimez un 
preț mediu, locația fiind principalul element dife-
rențiator, precum și anul de construcție. Dacă ar fi să 
facem totuși o medie și gândindu-ne că majoritatea 
apartamentelor vândute în București sunt fie apar-
tamente de 3, fie de 2 camere,  prețurile medii sunt 
cuprinse într-un interval larg, între 80,000-250,000 
euro. 

Ce își doresc clienții de la o locuință? Mai mult 
spațiu construit, priveliște, curte, o bună pozițio-
nare geografică?

În cazul achizițiilor imobiliare, se spune că primele 
trei caracteristici care influențează prețul proprie-
tății sunt date de: locație, locație și… locație. 
Locația înseamnă mai mult decât simpla adresă a 
imobilului. Locația înseamnă adresa ca zonă gene-
rală de interes și, nu de puține ori, chiar de presti-
giul adresei și zonei, apoi locația înseamnă și accesul 
facil la facilități precum: metrou sau transport în 
comun, complex comercial, mall, piață, școală sau 
grădiniță etc., în funcție de componența, vârsta și 
dinamica familiei. Și, nu neapărat în ultimul rând, 
locația mai înseamnă și elemente ce pot părea 
de trecut cu vederea, deși de cele mai multe ori 
reprezintă de fapt elementul diferențiator pentru 
care se ia decizia de achiziție: vederea și vecinătă-
țile directe (spre exemplu: spațiu verde comun al 
blocului, vedere liberă către oraș și altele). 

În cazul cumpărătorilor de case, desigur, existența 
unei curți libere de dimensiuni decente (de regulă, 
minimul acceptat pentru curtea liberă este de 
aprox. 100mp, dar sunt favorizate loturile mai mari 
de teren, iar acestea se vând mai rapid decât casele 
cu loturi mici de teren) ar fi unul dintre principalele 
elemente ce trebuiesc bifate pentru a se decide 
asupra noii locuințe. 

Acum că există foarte multe instrumente de 
promovare online, mai apelează oamenii la servi-
ciile unui agent imobiliar?

Serviciile agentului imobiliar profesionist și conectat 
atât cu trendurile pieței, cât și cu valorile umane 
importante pentru consumatorii din piața imobiliară 
nu sunt și, cel mai probabil, nu vor fi amenințate în 
viitorul previzibil de instrumentele tehnologice de 
orice tip. În plus, ca specialist în domeniul imobiliar, 
întotdeauna voi cunoaște mai bine decât un consu-
mator cum pot folosi aceste instrumente tehno-
logice mai avantajos în folosul său, decât ar reuși 
consumatorul singur. Mai mult, tehnologia doar faci-
litează astăzi mai mult accesul oamenilor la infor-
mație, însă, pentru a ajunge efectiv la o tranzacție 
imobiliară, mai sunt foarte mulți pași de întreprins. 

Spre exemplu, în cadrul agenției noastre am identi-
ficat peste 180 de pași pe care noi ca agenți îi între-
prindem în folosul clienților noștri, fie cumpărători, 
fie vânzători, așa cum spuneam anterior, iar identi-
ficarea proprietății potrivite sau a cumpărătorului 
potrivit este doar unul din acești peste 180 de pași.

Consumatorul are acces la informația din online, dar 
specialistul face mult mai mult, iar cele mai impor-
tante acțiuni pe care consumatorul nu le poate 
face singur sunt: identificarea prețului corect al 
proprietății și al valorii de piață actuale (în schimb, 
eu ca profesionist am acces la prețurile proprie-
tăților comparabile tranzacționate deja, în baza 
cărora întocmesc pentru client o analiză compara-
tivă de piață cu o marjă de eroare foarte mică, în 
timp ce acesta poate compara doar cu alte propri-
etăți active în piață, fără să știe dacă acestea sunt 
poziționate corect ca preț sau supraevaluate, dacă 
stau la promovare de o lună de zile sau de un an de 
zile) și negocierea propriu-zisă în avantajul său. Un 
vânzător care urmărește obținerea celui mai mare 
preț și un cumpărător care urmărește achiziția la 
cel mai mic preț cu putință fie ajung cu greu la un 
acord, iar cel puțin unul ajunge să se simtă nedrep-
tățit, fie nici nu ajung la acord, deoarece argumen-
tele fiecărei părți nu rezonează cu cele ale celeilalte 
părți și ajung adesea în opoziție și apoi în impas. 
Obținerea unui preț corect pentru clientul meu 
este doar unul dintre elementele diferențiatoare 
ale serviciului pe care îl propun clienților mei, preț 
pe care o persoană care acționează ca mediator sau 
intermediar nu l-ar putea obține decât cu dificul-
tate sau compromisuri. 

Atrage domeniul agenților imobiliari forță de 
muncă proaspătă?

Surprinzător sau nu, răspunsul este clar afirmativ. 
În cadrul Asociației Profesionale a Agenților 
Imobiliari din România în care activez ca instructor 
de aproape trei ani, constat la fiecare curs pe care 
îl predau că sunt foarte mulți tineri atrași de acest 
domeniu. De asemenea, sunt și mulți antreprenori 
cu experiență anterioară în alte domenii de activi-
tate care doresc să se instruiască și să ofere servicii 
în acest domeniu. Recomandarea mea către orice 
persoană care este atrasă de ideea de a activa ca 
agent imobiliar sau manager al unei agenții imobi-
liare este să se instruiască și să plece la drum cu un 
plan de afaceri concret, deoarece acesta este un 
business ca oricare altul și care, practicat corect, 
poate aduce beneficii și satisfacții majore, însă 
practicat haotic sau fără direcție, cel mai probabil 
nu va aduce rezultatele financiare căutate. 

Se construiește compulsiv în București și împre-
jurimi. Care sunt zonele care se dezvoltă cel mai 
mult acum? Dar în următorii 10 ani?
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Este foarte dificil de previzionat ce va fi în următorii 10 ani, mai ales că s-a 
împlinit deja un an de zile de când dezvoltatorii imobiliari sau potențialii 
dezvoltatori imobiliari sunt preponderent în expectativă privind achizițiile 
de terenuri pentru dezvoltări viitoare, existând incertitudini majore în toate 
sectoarele Capitalei privind posibilitățile ulterioare reale de construire. Încă 
nu se văd în piață efectele blocajului pe parte de urbanism (Sectoarele 2, 4, 
5 au astăzi PUZ-urile suspendate, iar Sectoarele 3 și 6 au PUZ-urile anulate), 
deoarece încă se finalizează construcții începute și încă se încep construcții 
pentru care se obținuseră deja autorizațiile de construire. Acesta este unul 
dintre motivele principale care va duce probabil la o creștere a numărului de 
dezvoltări noi în județul Ilfov, probabil în special în zona de Nord, în toate loca-
litățile învecinate direct cu Capitala, dar nu numai. Toate sectoarele înregis-
trează în perioada aceasta extinderi și sunt proiecte ample în curs de finalizare 
în 2022 în București, însă, într-adevăr, pe măsură ce ne îndreptăm privirea către 
dezvoltările ce vor avea loc în următorii 2-3 ani, putem întrevedea dezechilibre 
și creșteri mult mai lente. Iar aceasta, cel mai probabil, dacă cererea actuală va 
rămâne constantă, va avea ca efect un număr mai mare al tranzacțiilor rezul-
tate din revânzări rezidențiale. 

Care e media de vârstă a clienților care vor să își cumpere o locuință? Sunt 
preponderent tineri sau nu neapărat?

Sunt într-adevăr două categorii principale de cumpărători: cei aflați la prima 
achiziție și care sunt de obicei tineri până în 30-35 ani, care anterior fie au locuit 
cu chirie, fie au locuit cu părinții, iar a doua categorie este aceea a celor aflați la 
acel moment în care trec printr-o schimbare locativă, de regulă ca urmare a unei 
modificări concrete în componența și/sau dinamica familiei (apariția unui copil 
sau plecarea unui copil de acasă, căsătoria, divorțul, pensionarea), iar aceștia 
sunt de regulă în restul categoriilor de vârstă, respectiv peste 35-40 ani. 

Cum s-au schimbat tendințele de achiziționare a unei locuințe vechi sau noi 
în anii pandemiei?

Un trend început în 2020 în ceea ce privește achizițiile de locuințe în imobile 
noi, trend care ne așteptăm să persiste și anul acesta, în ceea ce privește piața 
rezidențială, este migrația către zonele limitrofe ale orașului, datorată mai 
multor factori: dorința de verde și de mai mult spațiu (inclusiv spațiu locativ 
mai mare în noile dezvoltări, comparativ cu suprafețele mai mici disponibile 
în noile dezvoltări din oraș), prețuri mai accesibile decât în zonele centrale, 
adesea chiar achiziția unei proprietăți cu o cameră sau mai multe în plus, mai 
mare, la un preț comparabil cu cele din cartierele bucureștene. 

Tendința de a investi în proprietăți premium și de lux se va menține și în 2022, 
în special în imobile noi, investițiile în imobiliare fiind în continuare preferate 
de către investitorii mici și medii și văzute ca o alternativă mult mai sigură 
față de alte tipuri de investiții, cum ar fi cele de pe piețele financiare sau chiar 
antreprenoriale. 

Cererea de achiziții pe toate segmentele rezidențiale ale Capitalei este în 
continuare crescută – indiferent de cifrele vehiculate în media, uneori rapor-
tate la numărul de tranzacții, alteori raportate la numărul de vizitatori 
unici de pe diferite portaluri imobiliare – și este relativ constantă, iar tran-
zacțiile se realizează în continuare în beneficiul vânzătorilor, la fel cum se 
întâmplă de mulți ani încoace. Trendul ascendent al prețurilor în imobiliare 
este o confirmare a acestui aspect și, atâta timp cât cererea va fi mai mare 
decât inventarul proprietăților disponibile la vânzare, acest aspect nu se va 
modifica. Estimăm că în 2022 numărul tranzacțiilor imobiliare să fie compa-
rabil cu cel al anului 2021, din două motive principale: primul – mulți poten-
țiali cumpărători privesc discuțiile privitoare la suspendarea și anularea 
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PUZ-urilor de sector ca pe o potențială reducere 
dramatică a inventarului de proprietăți în urmă-
torii doi ani și astfel se orientează către o achiziție 
în 2022; al doilea – sunt cumpărători care optează 
pentru o dobândă fixă pe primii ani pentru credi-
tele ipotecare și care, văzând trendul de creștere 
a ratei dobânzii, grăbesc achiziția pentru perioada 
imediat următoare, respectiv până în jumătatea 
anului curent.

Cartierele de case din București (în special cele 
centrale și ultracentrale, dar nu numai) se bucură 
în continuare de mare căutare, chiar dacă vorbim 
de construcții realizate cu peste 50 ani în urmă 
sau, în multe cazuri, cu peste 70-90 ani în urmă, 
iar cumpărătorii care în urmă cu circa 3-4 ani ar fi 
putut cumpăra o căsuță în aceste cartiere, astăzi 
își permit doar un apartament în vilă în același 
buget. 

Așadar, previziunile pentru anul curent în dome-
niul imobiliar sunt optimiste pentru toate segmen-
tele din piața rezidențială – cei ce doresc să vândă 
au în continuare un public țintă cumpărător activ 
și numeros, iar cei ce doresc să cumpere au în 
continuare suficiente opțiuni, atât în rezidențialul 
vechi cât și în cel nou, atât în oraș cât și în zonele 
limitrofe. 

Este o provocare să echilibrați așteptările vânză-
torilor și pretențiile cumpărătorilor? Cât de greu 
ajungeți la o variantă de compromis?

În abordarea mea, stabilesc împreună cu clientul încă 
înainte de ieșirea noastră efectiv în piață care sunt opți-
unile acestuia, care sunt etapele procesului de vânzare 
așa cum îl vom parcurge împreună, cu ce situații ne 
putem întâlni sau confrunta și cum le vom gestiona, 
astfel încât acesta să știe întotdeauna, în orice situ-
ație rezonabil previzibilă, care sunt următorii noștri 2-3 
pași și care va fi abordarea noastră la acel moment. În 
ceea ce privește cealaltă parte a tranzacției, prin Codul 
Etic pe care mi-am asumat voluntar să îl urmez încă de 
acum 7 ani, mă asigur că ofer onestitate și transparență 
și, având în vedere că urmăresc interesul clientului meu, 
știu întotdeauna că dacă înțeleg nevoile ambelor părți 
și reușesc să îi ofer și consumatorului perspectiva clien-
tului meu, implicit demonstrându-i că nu ne interesează 
doar tranzacția, ci căutăm acea variantă a tranzacției în 
care ambele părți se simt confortabil și în care să simtă că 
și-au îndeplinit obiectivele și au obținut ce era important 
pentru ei, atunci tranzacția are loc armonios și natural, 
iar părțile care se întâlnesc pentru prima dată în biroul 
notarial sunt mulțumite și se concentrează pe crearea 
unei relații cât mai armonioase, uneori pe termen scurt, 
dar nu de puține ori chiar de durată, având în vedere că 
adesea chiar au destul de multe lucruri în comun. l

Ana-Maria Istrati este agent imobiliar 
din anul 2013. Este REALTOR®, 
activitatea ei profesională fiind 
ghidată de Codul Etic. Din anul 2015 
este membru APAIR, fiind implicată 
voluntar în activitatea educațională 
oferită de Asociație, iar din 2019, 
s-a alăturat Comisiei de Educație 
Profesională a Asociației, atât ca 
membru voluntar al Comisiei, cât și ca 
trainer.
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Gabriela Timiș Sinevici

„Oamenii își dau seama  
că nu putem trăi  

departe de natură”
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Aveți un complex de căsuțe în copaci sau pe platforme, în satul Peșteana, 
jud. Hunedoara. Care este povestea din spatele proiectului?

Povestea este destul de lungă. Avem un retreat cu 2 cabane din bușteni și 
2 căsuțe în copac. Povestea din spatele proiectului este strâns legată de 
povestea noastră. Eu de mică am trăit în Irlanda, am studiat Design Interior și 
Arhitectură de Interior în Dublin și am locuit împreună cu familia acolo până în 
2016, când m-am reîntâlnit cu Rareș. Noi mai fuseserăm împreună și cu 5 ani în 
urmă. Rareș, în toți acești ani, a călătorit în peste 65 de țări și a parcurs peste 
25.000 km cu bicicleta. Avea deja una dintre cabane construită și o închiria în 
timpul anului când pleca în călătorii. Venea să stea verile la Peșteana pentru 
că mereu a fost legat de pământul de aici și de locul unde și-a petrecut copi-
lăria. Călătorind, a acumulat o mulțime de cunoștințe și experiențe, iar când 
am decis să ne reîntâlnim, în 2016, și să ne stabilim la Peșteana, am folosit 
cunoștințele noastre pentru proiectul care, mai târziu, a devenit Transylvania 
Log Cabins. Nu a fost nimic planificat, doar am făcut anumite alegeri pentru a 
continua ceea ce Rareș începuse deja, pentru a ne asigura un venit din care să 
investim tot aici, să restaurăm casele bătrânești și să putem fi împreună.

Ați călătorit mult și ați „testat” alte culturi. Aveți sentimentul că aparți-
neți unui loc anume?

Când stau o perioada mai lungă în România mă cuprinde un dor să merg o peri-
oadă în Irlanda, să stau cu familia și prietenii. Îmi lipsește uneori mâncarea și tot 
ce ține de cultura irlandeză. Când sunt în Irlanda și stau și acolo o perioadă mai 
lungă, abia aștept să mă întorc acasă în România. Cu siguranță avem nevoie să 
aparținem unui loc, cred că este o nevoie umană profundă. Mă împart cumva 
între două lumi, dar, până la urmă, acasă este locul unde te simți cel mai bine, 
iar eu mă simt excelent și aici, și în Irlanda.

Ce caută oamenii care ajung la voi?

Majoritatea oamenilor care ne calcă pragul și cărora le suntem recunoscători 
sunt oameni care vin pentru că citesc sau aud despre noi și vor să experimen-
teze o altfel de cazare decât până acum. În principiu, vin pentru intimitate și 
liniște, unii chiar vin să lucreze online de aici. Căsuțele sunt pe o proprietate 
de un hectar și ceva, izolate, iar alegerea este întotdeauna a lor dacă doresc să 
interacționeze cu alte persoane sau nu.

Deși sunt niște căsuțe suspendate, ele sunt amenajate cu mult bun gust și 
confort. Cine le-a proiectat și ce principii de proiectare ați urmărit?

Vă mulțumim pentru complimente! De construirea cabanei care se află pe 
deal, Heaven’s Cabin, s-a ocupat o firmă specializată în construcții cu bușteni 
din lemn din Harghita, aceeași firmă care a construit și prima cabană, cea din 
curte. Heaven’s Cabin este proiectată de mine împreună cu Rareș care m-a 
ghidat în direcția aceasta, exprimându-și dorința în ceea ce privește design-ul.

Celelalte două, cele în copaci, sunt proiectate și construite de noi, în totalitate. 
Ca principii de proiectare am urmărit să creăm spații care să ne încânte vizual 
și să se integreze în peisaj, cu dorința să folosim lemnul și materiale recicla-
bile sau recondiționate. Cu toate acestea, le-am combinat cu finisaje moderne, 
mobilier nou și vechi, pentru a echilibra în întregime design-ul. În principiu, 
creăm și construim un spațiu care să ne placă și să ne încânte pe noi în primul 
rând.

Din ce în ce mai mult contează pentru cei care se mută undeva sau care 
doar călătoresc, priveliștea. Ne reîntoarcem, ușor-ușor, la ideea de rela-
xare în natură? Ce credeți?

Când stau o perioada 
mai lungă în România 
mă cuprinde un dor 
să merg o perioadă 
în Irlanda, să stau cu 
familia și prietenii. 
Îmi lipsește uneori 
mâncarea și tot ce ține 
de cultura irlandeză. 
Când sunt în Irlanda și 
stau și acolo o perioadă 
mai lungă, abia aștept 
să mă întorc acasă în 
România. Cu siguranță 
avem nevoie să 
aparținem unui loc, cred 
că este o nevoie umană 
profundă. Mă împart 
cumva între două lumi, 
dar, până la urmă, 
acasă este locul unde te 
simți cel mai bine, iar eu 
mă simt excelent și aici, 
și în Irlanda.
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Cred că întotdeauna a contat priveliștea, doar că 
oamenii în timp își schimbă prioritățile. Sunt două 
aspecte importante… într-o lume digitală în care 
trăim, priveliștea este foarte importantă pentru 
imagine și starea de bine, celălalt aspect fiind 
căutarea relaxării în natură, cât mai departe de 
agitația și stresul orașului. Oamenii realizează că 
nu putem trăi departe de natură.

Din review-uri am văzut constant aprecierea cum 
că aceste căsuțe beneficiază de un spațiu destul 

de mic, deci au intimitate. Sentimentul de inti-
mitate este legat de suprafața unei camere sau 
este vorba și de altceva aici?

Sentimentul de intimitate cred că este reflectat 
de spațiile mici, așadar cozy, prin mărimea lor și 
design-ul fiecărei căsuțe, dar intimitatea este 
văzută și din alt unghi. Deși sunt amplasate pe 
aceeași proprietate, sunt destul de departe una 
de cealaltă încât te poți bucura din plin de intimi-
tate. l
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Rareș Timiș Sinevici

„Cred că acestea ar fi... 
ingredientele: timp, 
imaginație, puțină 

îndemânare sau dispoziția 
de a învăța”
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Gabriela și Rareș Timiș Sinevici sunt proprietarii Transylvania 
Log Cabins, un complex cu căsuțe suspendate în copaci sau 

pe platforme din localitatea Peșteana, județul Hunedoara, într-o 
depresiune aflată la confluența Munților Apuseni cu Munții Retezat. 

Cât de mult și cum a fost modificat cadrul natural prin intervenția oame-
nilor, în zona voastră?

Nu s-a modificat prea mult. Trăim într-un sătuc destul de autentic. S-a moder-
nizat în ultimul timp, au fost asfaltate străzi, s-a introdus canalizare, apă 
curentă și internet, agricultura se face puțin mai modern, deși încă, pe ici colo, 
se mai folosește și tracțiunea animală. În rest, lucrurile sunt la fel ca acum 30 
de ani.

Planificați să vă extindeți sau cele 4 căsuțe sunt suficiente?

Mai sunt câteva clădiri în curte pe care am vrea să le restaurăm. Avem un grajd 
din cărămidă cu o formă foarte frumoasă care ar fi păcat să rămână în stadiul în 
care este acum, o altă casă veche de mai bine de 100 de ani, pe care, la fel, ne 
dorim foarte mult să o refacem și ne-am apucat deja de un alt proiect.

Cât de greu este pentru fiecare dintre noi să aibă „căsuța lui din copac”?

Nu este greu, totul a început și la noi din joacă și din cauză că aveam timp liber. 
Cred că acestea ar fi... ingredientele: timp, imaginație, puțină îndemânare sau 
dispoziția de a învăța și, bineînțeles, un copac care să poată susține o struc-
tură. l

Trăim într-un sătuc 
destul de autentic. 
S-a modernizat în 

ultimul timp, au fost 
asfaltate străzi, s-a 

introdus canalizare, 
apă curentă și internet, 

agricultura se face 
puțin mai modern... În 

rest, lucrurile sunt la 
fel ca acum 30 de ani.
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Alex Filip

„Să restaurezi o casă veche 
costă cu siguranță mai mult 

decât să construiești una nouă, 
de la zero”
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Un mic istoric al Casei Filip, pentru cititori?

Din februarie 2018 a devenit proprietatea noastră. 
Am parcurs un amplu proces de recondiționare și 
restaurare, scopul nostru final a fost să obținem 
un nou reper de arhitectură tradițională și un nou 
punct de atracție pe harta turismului de nișă. La 
Anuala de Arhitectură din 2019, Casa Filip din 
Sarichioi a primit trofeul pentru secțiunea dedicată 
restaurării, reabilitării și reconversiei, plus premiul 
special al președintelui Ordinului Arhitecților din 
România Filiala Dobrogea. 

Cât de atașat sunteți de casă și de specificul 
zonei?

M-am atașat rapid de sat, de regiune, fiindcă soția 
mea este de aici. Alina e lipoveancă get-beget din 
Sarichioi, născută și crescută aici, în cea mai mare 
comunitate de ruși-lipoveni din România. Ne-am 
dorit amândoi o căsuță mică de oaspeți, respec-
tând specificul locului și contribuind la conservarea 
tradițiilor și obiceiurilor locului. Astfel, pot spune 
că am investit amândoi foarte mult suflet în tot 
acest proiect, iar misiunea noastră socială depă-
șește orice obiectiv de business.

Ce s-a păstrat intact din casa de la 1921?

În linii mari, toată casa veche, cea cu prispă, cum o 
prezentăm noi. Planimetria este identică, iar zidu-
rile din chirpici au fost păstrate și consolidate. De 
asemenea, fiindcă fostul proprietar era pietrar, 
ne-am gândit să îi aducem un tribut și să folosim 
piatra dobrogeană de Ciucurova în realizarea aleilor 
din curte. 

Cum ați îmbinat modernul cu tradiționalul în 
amenajarea casei și cine a realizat planul de 
amenajare?

Pentru proiectul de arhitectură am colaborat cu un 
cuplu cu rădăcini chiar în Sarichioi, Florin și Cristina 
Petro. Alături de ei am gândit tot conceptul. Iar 
pentru proiectul de design interior am lucrat cu 
Monika Bădulescu, tot tulceancă și ea. Eforturile 
tuturor au primit recunoaștere și cu toții am fost 
extrem de fericiți.

Cât de anevoios și de costisitor a fost procesul 
de restaurare a casei? Mai sunt meșteri construc-
tori printre localnici?

Să restaurezi o casă veche costă cu siguranță mai 
mult decât să construiești una nouă, de la zero. 
Presupune eforturi considerabile de subzidire și 
de consolidare a pereților prin diferite tehnici. 
Cât despre partea de tâmplărie, să lucrezi cu 
lemnul este deosebit de frumos, dar și extrem 

de anevoios. Noi nu am făcut rabat de la ceva și 
ne-am dorit să livrăm un astfel de proiect în cel mai 
profesionist mod cu putință. Spre bucuria noastră, 
resursa umană ne-a fost la îndemână. Și asta fiindcă 
Sarichioiul este un sat mare, iar prin Dobrogea încă 
mai există câțiva meșteri veritabili. În primul rând, 
am avut noroc ca dirigintele nostru de șantier a fost 
chiar nașul nostru de cununie, George Listrat, care 
a făcut o muncă grozavă alături de constructorii lor. 
Tâmplarii și sobarii au fost și ei tot din sat. În schimb, 
stufarii i-am adus din Plopu (Murighiol), patru frați 
foarte muncitori. Iar maestrul pietrar a venit din 
Slava Chercheză, tăind piatra bucățică cu bucățică 
și așezând-o pe alee cu multă migală. Absolut toți 
cei care au fost implicați în acest proiect, mai mult 
sau mai puțin, au fost menționați pe un panou pe 
care l-am instalat la poartă, fix deasupra băncuței 
de pe uliță.

Care este specificul arhitectural al caselor și 
satelor lipovenești?

Majoritatea caselor vechi au fost construite din 
ceamur (varianta mai ieftină) sau chirpici (varianta 
mai scumpă), din resursele naturale oferite de 
zonă (pământ, nisip, pietriș, stuf). Pentru fundație 
s-a folosit multă piatră, tot din regiune adusă. Iar 
pentru acoperiș, desigur, stuful, o resursă acce-
sibilă. Ca și planimetrie, mai toate aveau fron-
tonul principal aproape lipit de gardul stradal, iar 
mai departe camerele se desfășurau tip vagon. 
La stradă era camera principală, unde de obicei 
locuiau stăpânii casei. Apoi urma un pridvor, după 
care încă două camere interconectate. Bucătăriile 
erau construite într-o încăpere lipită de casa veche, 
cu acces direct din interior sau din exterior. O altă 
componentă nelipsită din gospodăriile lipovenești 
este bănia, sauna tradițională. Pe vremuri, aceasta 
se făcea la exterior, într-o construcție distinctă, tot 
din lut, cu pereții înnegriți de fum. Pentru comuni-
tatea de ruși-lipoveni, bănia are o semnificație sacră 
fiindcă este folosită în fiecare seară de sâmbătă, 
înainte de participarea la slujba de la biserică. Cât 
despre culori, în satele de ruși-lipoveni predomină 
fie culoarea albastră, fie cea verde. În schimb, în 
satele de cazaci-ucrainieni regăsim și mult galben. 
Personal, m-aș bucura ca această cromatică 
uniformă să reînvie în toate satele din România.

Frontoanele caselor lipovenești arată, prin 
elementele lor decorative, un mare respect 
pentru spiritul apelor, Vodeanoi. Mai are arhi-
tectura caselor de astăzi o legătură cu cadrul 
natural al zonei?

Eu am remarcat că acele case noi care se constru-
iesc și vor să folosească elementele de arhitectură 
tradițională se inspiră din simboluri care au legă-
tură cu cadrul natural al zonei, dar și cu alte lucruri. 
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Simbolul cel mai des întâlnit este ciorchinele de 
strugure, pe care-l foloseau de regulă familiile înstă-
rite. Mai avem valurile Razimului cu o lotcă purtată 
de vânt. Dar mai observăm și inima, care este la fel 
de mult folosită, mai ales de familiile tinere care își 
construiau prima lor casă. De exemplu, și noi am 
integrat acest simbol.

Vizitați constant de turiști, nu vă temeți de 
degradarea casei vechi?

Nu avem această temere deoarece ne vin turiști de 
mare calitate. Cu mulți dintre ei am legat și prie-
tenii. De asemenea, avem mare grijă de propri-
etatea noastră, așa cum face fiecare lipovean 
gospodar din sat. În fiecare an, înainte de redes-
chiderea oficială, facem o curățenie generală. Iar o 
dată la doi ani văruim pereții, revopsim și lăcuim din 
nou lemnul, înlocuim elementele uzate cu unele noi 
și așa mai departe.

Se conservă arhitectura locală tradițională sau 
localnicii tind treptat spre modernizarea caselor? 
Bănuiesc că pe undeva există dilema istorie vs. 
confort.

Consider că cei ce își doresc să inițieze un proiect de 
arhitectură locală tradițională, cu sau fără diverse 

influențe moderne, ar trebui să se lase pe mâinile 
specialiștilor. Linia dintre autentic și kitsch e foarte 
fină și poți pica ușor în grotesc dacă nu te pricepi. 
Confortul consider că este vital chiar și atunci când 
se dorește un accent mai puternic de tradițional. 
Și mă refer aici la faptul că o baie curată, un pat 
confortabil și alte minime condiții nu ar trebui să 
lipsească.

Cum se raportează vizitatorii la Casa Filip din 
Sarichioi?

Vreau să cred că avem prilejul să le oferim oaspe-
ților noștri o experiență completă și, mai ales, 
autentică. În primul rând, turiștii au ocazia să stea 
câteva nopți într-o casă care respectă stilul arhitec-
tural deltaic, dar unde beneficiază de tot confortul 
modern de care au nevoie. În al doilea rând, suntem 
punct gastronomic local specializat în preparate 
pescărești, deci se vor bucura de mâncăruri atent 
alese și gătite. În al treilea rând, pot descoperi un 
sat mai puțin cunoscut, dar extrem de pitoresc și 
ofertant, unde stă bine ascunsă cea mai mare comu-
nitate de ruși-lipoveni din România, la Sarichioi. În 
al patrulea rând, toată comuna are o mulțime de 
atracții turistice: se pot plimba cu lotca purtată de 
velă pe Razim sau se pot bucura de un apus memo-
rabil la Cetatea Enisala. l

Alex Filip este unul dintre proprietarii Casei Filip. Casa Filip este 
o veche gospodărie cu specific deltaic, ridicată în anul 1921, în 

vatra satului Sarichioi, la doar câțiva pași de malul lacului Razim. 
Proiectul de restaurare și reconversie a casei a fost premiat la 

Anuala de Arhitectură din 2019.
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Hanna Derer

„După jumătate de secol  
de comunism, oamenii au alte 
priorități decât clădirile vechi” 

„ ”S
unt de părere că patrimoniul cultural 
construit poate să fie gestionat la nivel central 
fără probleme de Ministerul Mediului, pentru 
că, de fapt, noi ne petrecem mai mult timp 
în mediul construit decât în mediul natural. 
În plus, nu mai vorbim de mult timp de 
niște clădiri foarte speciale, ci despre zone 

construite protejate, despre ansambluri, despre porțiuni 
întregi de așezări umane care au valori culturale.
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Una dintre marile probleme este modificarea aspectului clădirilor prin 
construiri abuzive, demolări, inscripționări, izolări neadecvate etc. Sunt 
cetățenii educați cu privire la atitudinea de care e nevoie în relație cu 
clădirile de patrimoniu?

Fiind limitată de profesia de profesor, mă simt întotdeauna dezarmată de 
această întrebare. Ca dascăl am privilegiul de a lucra cu persoane care doresc 
să se educe în domeniu și, prin urmare, îmi este greu să îmi imaginez cum este 
să colaborezi cu oameni care nu sunt interesați. În câteva decenii de când lucrez 
ca arhitect proiectant practicant, am avut un singur beneficiar care a dat dovadă 
de un interes intens față de ce urma să se întâmple cu proprietatea lui, iar el nu 
mai locuia în România de foarte mult timp. A trecut practic o generație de la 
evenimentele din 1989 și, din păcate, printre prioritățile celor care au rămas să 
trăiască în România se numără, în primul rând, supraviețuirea. La începutul anilor 
1990 nu puteam să înțeleg indiferența și, uneori, chiar reavoința oamenilor față 
de clădirile istorice. Pentru mine era absolut firesc ca ele să te intereseze și să le 
apreciezi. Constatam cu surprindere că, de fapt, mă număr printre membrii unei 
minorități. Am stat atunci foarte serios să mă întreb de unde acea indiferență 
sau reavoință și explicația pe care am găsit-o atunci a fost că, după jumătate de 
secol de comunism, oamenii au alte priorități decât clădirile vechi. 

Totuși, există anumite insule de gândire care depășesc sfera preocupării pentru 
supraviețuire. De ce poate lumea să se gândească la exploatarea planetei, la 
prezervarea ei, dar nu se poate gândi la cum pot fi salvate clădirile importante 
pentru comunitatea lor?

Există astfel de insule despre care vorbiți. Sunt ONG-uri care nu au neapărat 
drept scop unic patrimoniul cultural construit, dar îl numără printre scopurile 
lor. Chiar astăzi am primit un mail... a fost organizată de Ministerul Culturii o 
dezbatere despre strategia cu privire la patrimoniul cultural la care au fost 
invitate spre consultare ONG-urile. S-au prezentat 14, dintre care patru active 
direct în acest domeniu. Aceste insulițe sunt puține, au apărut acum 10-15 ani 
și ne-a făcut pe noi, specialiștii, să nu ne mai simțim așa de singuri pe lume. 
Dar ele încă nu au reușit să se coaguleze, nu formează nici măcar un arhipelag. 
Scopul unui parteneriat este să se unească niște forțe. În plus, unele dintre 
aceste ONG-uri sunt, de fapt, ale specialiștilor în domeniu și nu ale societății 
civile cu care ar trebui să putem colabora.

Pentru o clădire timpul costă?

Da, o clădire nefolosită, din nefericire, se degradează cu o viteză absolut uimi-
toare. Ai zice că nu pățește nimic pentru că nu este uzată. Nu e așa. Din cauza 
faptului că nu e folosită, ea nu e văzută zilnic, iar micile probleme care apar nu 
sunt remarcate, din mici ele devin mari și te costă mult mai mult să le rezolvi. E 
nevoie de întreținere curentă.

Studenții dumneavoastră cu ce valori legate de prezervarea patrimoniului 
imobil pornesc la drum în profesionalizarea lor?

Absolvenții noștri pornesc în carieră cu ceea ce au ales să audă, să vadă și să 
înțeleagă. Realitatea este că arhitectura este o profesie care presupune mai 
degrabă distrugerea sau, în cel mai bun caz, ignorarea a ceea ce există deja 
– patrimoniul cultural construit aflându-se chiar mai frecvent pe altarul jert-
felor aduse în numele creativității contemporane din cauza faptului că ocupă 
poziții speciale precum centrele orașelor. Din păcate, suntem puțini cei care 
înțelegem că a lucra cu o clădire deja existentă solicită creativitatea mai mult 
decât edificiile nou-nouțe. Numai circa 10% dintre absolventele și absolvenții 
noștri încheie studiile cu ceva mai multă experiență, acumulată prin activitățile 
didactice opționale dedicate domeniului.

La începutul anilor 
1990 nu puteam să 
înțeleg indiferența 

și, uneori, chiar 
reavoința oamenilor 

față de clădirile 
istorice. Pentru mine 

era absolut firesc ca ele 
să te intereseze și să le 
apreciezi. Constatam 

cu surprindere că, 
de fapt, mă număr 

printre membrii unei 
minorități. Am stat 
atunci foarte serios 

să mă întreb de unde 
acea indiferență sau 

reavoință și explicația 
pe care am găsit-o 

atunci a fost că, după 
jumătate de secol de 

comunism, oamenii au 
alte priorități decât 

clădirile vechi. 
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În ultimii ani, exceptându-i pe cei ai pandemiei, 
au fost la modă evenimente precum expoziții, 
concerte etc. în spații istorice. Amplifică ele 
respectul tinerelor generații pentru patrimoniul 
cultural sau degradează mai degrabă spațiile în 
care se desfășoară? 

Cu ceva timp înainte de 1989, în lumea civilizată, 
umanitatea a realizat că turismul și mai ales ceea 
ce numim astăzi turism cultural poate să reprezinte 
un pericol pentru monumentele istorice. Gândiți-vă 
la câte mii de persoane se duc să viziteze Acropola 
din Atena, de exemplu. Știu că e piatră, dar până și 
piatra se erodează. Unele monumente sunt foarte 
sensibile și în anumite locuri nu se mai intră decât 
în situații foarte speciale, în număr limitat ș.a.m.d. 
pentru că tot ce este prea mult strică. De aceea, 
desfășurarea evenimentelor de orice fel într-un 
sau în preajma unui imobil cu valoare culturală 
depinde, din punct de vedere al riscului, de orga-
nizator. Se pot lua foarte ușor măsuri de eliminare 
a pericolelor pentru că, în fond, este vorba despre 
bun-simț. Este indicat să nu atingi picturile murale, 
să nu te apuci să lovești cu piciorul stucaturi, deci 
sunt lucruri pe care nu ar trebui să le faci în mod 
normal nici într-o casă obișnuită. Sunt probleme cu 
pictura murală și, în general, cu finisajele care sunt 
realizate pentru interior, ele sunt ceva mai sensi-
bile. Dacă aduni prea multe persoane într-o încă-
pere, de exemplu, poate să crească umiditatea rela-
tivă a aerului prea mult. Evenimentele pe care le 
cunosc au avut loc în aer liber, cum e Electric Castle, 
care se desfășoară mai puțin în interiorul clădirilor 
de la Bonțida, cât în „ograda” lor. În interioare sunt 
expoziții, nu sunt concerte, care sunt și cele mai 
căutate. Oricum, sunt de preferat spațiile mari, cum 
sunt fostele hale industriale, ele sunt foarte înalte, 
deci volumul de aer este mare și chiar ar trebui să 
aduni un număr extraordinar de persoane ca să 
creezi probleme.

Statutul juridic al multor clădiri istorice face să 
avem peste tot patrimoniu imobil în paragină? Ce 
ați schimba dacă ați fi într-o poziție decizională?

Nu îmi doresc o astfel de poziție, ci bani la discreție 
(râde). Lucrând în domeniu, constat că, cel puțin 
pentru patrimoniul cultural construit, nu prea se 
găsesc bani. Primul indiciu, pe care îl vedem cu toții 
de decenii, este faptul că s-a tot redus numărul de 
personal calificat care lucrează fie în cadrul autori-
tăților centrale, fie în cele locale, care sunt absolut 
necesare. Avem o Direcție a monumentelor în 
Minister care are niște atribuții, direcții județene 
de cultură și Direcția de Cultură a Municipiului 
București, am rămas cu o singură instituție națio-
nală, Institutul Național al Patrimoniului, pe vremuri 
au fost cel puțin două, cu atribuții foarte clare – unii 
făceau cercetare, alții făceau proiectare. Aceste 

entități există, dar nu au suficienți specialiști. Ne 
lipsesc nu doar în general persoane calificate, cât 
arhitecți care să lucreze pentru autorități în acest 
domeniu. Alt indiciu constă în sumele pe care statul 
le investește direct în patrimoniul cultural construit. 
Există Planul Național de Restaurare, căruia i se 
alocă anual un buget. Nu pot spune că mi s-a părut 
vreodată că acest buget este foarte generos. Statul 
nu cumpără monumente istorice, deși are prin lege 
drept de preempțiune, pentru că nu are un buget 
ca să facă așa ceva. Chiar dacă ar cumpăra, apoi i-ar 
mai trebui și un buget ca să le restaureze. Din anii 
1990 am considerat că monumentele istorice nu ar 
trebui să fie administrate de Ministerul Culturii, căci 
acesta este, în ceea ce privește bugetul, un minister 
slab. Aș fi trecut monumentele la Ministerul 
Mediului, care, încă din anii 1990, era evident că va fi 
forțat de împrejurări să devină un minister puternic 
și va avea, probabil, un alt buget decât Ministerul 
Culturii. Sunt de părere că patrimoniul cultural 
construit poate să fie gestionat la nivel central 
fără probleme de Ministerul Mediului, pentru că, 
de fapt, noi ne petrecem mai mult timp în mediul 
construit decât în mediul natural. În plus, nu mai 
vorbim de mult timp de niște clădiri foarte speciale, 
ci despre zone construite protejate, despre ansam-
bluri, despre porțiuni întregi de așezări umane care 
au valori culturale.

Dacă aș avea bani, aș putea să măresc bugetul 
Planului Național de Restaurare, aș putea să 
cumpăr monumente istorice și apoi să le restaurez, 
aș putea să susțin proprietarii care ar dori să facă 
ceea ce trebuie cu proprietățile lor. Mi-aș dori bani 
la discreție, recunosc.

De ce nu primesc proprietarii suficient ajutor de 
la stat pentru a-și permite demersurile de resta-
urare? Și de ce nu sunt ei amendați când abando-
nează clădiri aparținând patrimoniului cultural?

Din felul în care este formulată și aplicată legis-
lația în vigoare rezultă faptul că dreptul de propri-
etate este cel mai puternic. Înțeleg asta până la un 
punct. După 50 de ani de comunism, în care oame-
nilor mai degrabă li s-a luat tot ce aveau, li s-a negat 
dreptul de a avea ceva în proprietate, acum fiecare 
ține cu dinții de orice are. Mă tem că modul în care e 
formulată și aplicată legislația din România contem-
porană reflectă această reacție. Chiar nu e normal 
să iei omului dreptul de a avea ceva numai al lui și 
dreptul de a putea să facă ce vrea cu ceva ce este 
numai al lui. Fiecare ființă umană cred că are inevi-
tabil dorința de individualizare. Ține și de orien-
tarea propriei sale identități în raport cu identitatea 
altora. Ce nu înțeleg este de ce ne aflăm exact în 
același punct după ce a trecut deja o generație în 
democrație. Avem tineri, adulți tineri, care au apucat 
prea puțin din comunism și care nu par să aibă o altă 
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atitudine în raport cu relația dintre interesul privat 
și interesul public. Cei care țin blocate niște clădiri 
în buricul târgului nu țin blocate clădirile, țin blocate 
terenurile. Aici intervine și gândirea pe termen scurt. 
O să spuneți că nu e gândire pe termen scurt de 
vreme ce proprietarii actuali au răbdare să aștepte 
să se „autodemoleze” casa cu parter și un etaj ca 
să poată construi un zgârie-nori acolo. E gândire pe 
termen scurt în termen de profit. Ar trebui ca statul 
să adopte niște legi menite să interzică acest gen de 
speculă imobiliară. Apoi statul ar trebui să mai facă 
ceva, ceva ce face destul de rar, să aplice legea. 

Pune breasla dumneavoastră suficientă presiune 
pe autorități? Dacă da, în ce fel?

Întrebarea merită pusă direct breslei. Probabil 
sunt subiectivă, dar nu, nu consider că breasla arhi-
tecților se achită de responsabilitățile ce îi revin 
față de creațiile propriilor predecesori. Trebuie 
desigur subliniat faptul că prin „breaslă” înțeleg 
suma tuturor arhitecților și nu numai conduce-
rile celor două organizații profesionale pe care le 
avem, Ordinul Arhitecților din România și Uniunea 
Arhitecților din România.

Nu există un aspect arhitectural unitar al cartierelor 
și nicio strategie de prezervare a peisajului urban 
construit. Nici măcar în zonele construite protejate 
regulamentele autorităților nu sunt respectate. 
Sunt progrese în aceste direcții în ultimii ani și care 
sunt recomandările dumneavoastră?

Prefer termenul „coerent”; „unitar” mă duce cu 
gândul la monotonie. Dincolo de acest aspect nu, 
mă tem că pe fondul unei atitudini istorice de încăl-
care a oricăror reguli, inclusiv a celor de un bun simț 
elementar, ultimii doi ani de pandemie nu au făcut 
decât să adâncească lipsa de respect față de lege, 
față de autorități, față de comunitate, față de orice 
nu coincide cu interesul personal și față de oricine 
nu este propria persoană. Or, patrimoniul cultural 
în general și mai ales cel construit este o ches-
tiune de interes public. Procentual vorbind, imobi-
lele care sunt protejate la nivel național sau local, 
cum sunt zonele construite protejate, reprezintă 
foarte puțin din ce înseamnă zestrea construită a 
unei așezări. Dar reprezintă ceva foarte important 
– o bună parte din zona centrală și o bună parte 
din repere. Sunt multe clădiri care ne ajută să ne 
orientăm în spațiu. Și în timp.

Forța de muncă este precară în domeniu?

Ne lipsesc arhitecții în zona autorităților pentru că 
un arhitect visează să proiecteze, nu să fie funcți-
onar public. Dacă ieșim din zona autorităților, ne 
lipsește forța de muncă în execuție, care e plecată. 
Citesc tot felul de articole despre constructorii 
români care construiesc peste tot de toate, intervin 
inclusiv în clădiri vechi, mai puțin în România. Ne-ar 
trebui un învățământ profesional, dar și acesta 
întârzie să renască și să devină o opțiune viabilă 
pentru cei interesați, cărora să le și ofere niște 
recompense. l

Hanna Derer este profesor 
universitar la Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
– București, departamentul Istoria 

& Teoria Arhitecturii și Conservarea 
Patrimoniului, și profesor invitat la 

Școala Doctorală de Arhitectură. Este 
autoarea lucrării „Un alt fel de istorie: 

valențe culturale ale patrimoniului 
construit”.
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Aveți un conac minunat în inima Moldovei. Ne 
faceți un mic istoric pentru cititori?

Conacul a fost construit între 1880-1888. A durat 
foarte mult pentru că și în vremurile de atunci 
o construcție se făcea destul de greu. El a fost 
construit de către Constantin Ghica. El deținea o 
proprietate lăsată moștenire de către tatăl său și 
s-a hotărât să își concentreze toate eforturile finan-
ciare pentru realizarea acestui conac. Lucrările 
la conac s-au suprapus cu lucrările pentru Turnul 
Eiffel. Era o emulație în Paris, chiar și în București. 
Multe clădiri neoclasice s-au făcut atunci. Meseriașii 
principali au venit din Italia. În perioada de când a 
fost el dat în folosință și până la 1945, când a fost 
confiscat, acolo a avut loc o viață culturală destul de 
bogată. A fost un refugiu în Primul Război Mondial 
și pentru Regina Maria, care a locuit acolo pentru 
3 și apoi 5 zile. A fost un conac construit în regim 
neoclasic. Spun „a fost” pentru că el a suferit foarte 
multe degradări de-a lungul timpului, ajungând ca 
în momentul retrocedării să fie foarte degradat. 
Constantin Ghica a avut două fete, una dintre ele 
era Adina Polizu, care a și moștenit conacul. Au 
ținut foarte mult la conacul ăsta, drept dovadă că 
și-au vândut toate proprietățile din București și 
s-au mutat în Iași. Nu era doar o reședință de vară, ci 
acolo locuiau. Era foarte bine dotată proprietatea, 

avem o poză din 1901 cu o mașină de epocă de 
ultimă generație pe vremea aceea, în curte. Membrii 
familiei Ghica au fost adevărați aristocrați, ei au dat 
de muncă populației din zonă, iubeau țara, munca, 
au fost foarte buni și înțelegători cu cei care lucrau 
acolo. Elitele au avut un aport mare pentru țara 
noastră. În 1907, la răscoala din Flămânzi nu au avut 
probleme, ba chiar chemau ei țăranii ca să le dea de 
mâncare. În 1945, regimul comunist le-a confiscat 
conacul. În retragere, armata sovietică a trecut pe 
acolo. Au fost mari degradări odată cu confiscarea 
și cu utilizarea conacului în scop de CAP, ca grădi-
niță, loc de cazare, fermă ș.a. Din 1945 și până în 
2005, când a fost retrocedat Irinei Ioana Riscuția, 
nepoata Adinei Polizu, nu s-a făcut nicio restaurare, 
ci, dimpotrivă, au fost îndepărtate toate elemen-
tele decorative interioare și exterioare, tâmplăria 
era putredă, dușumeaua dispăruse.  

Eu am ajuns să dețin acest conac pentru că m-a 
cunoscut moștenitoarea. Eu eram om de afaceri în 
zonă și ea s-a ținut după mine să văd conacul. Mi s-a 
părut ca o Cenușăreasă, sub dărâmături se vedea o 
minune, o istorie adormită. Așa că, împreună, am 
început în anul 2005 să îl restaurăm. Cea mai mare 
problemă a fost să vedem cam ce a fost înainte. 
Am descoperit frânturi de stucaturi, de ornamente, 
cu care am fost la Veneția, am găsit un catalog al 

Constantin Ștefănucă

„După doi ani, încă  
nu se cunoștea nimic din  
ce făceam, deși munceam 

cu 40-50 oameni pe zi”
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conacului și am adus toate materialele pentru a-l 
reface, așa cum a fost el atunci. Restaurarea a durat 
exact 5 ani. 

Ce s-a păstrat din clădirea autentică?

Din clădirea autentică s-au păstrat ferestrele, 
care au fost restaurate. Am găsit îngropate în zid 
obloanele, niște obloane din lemn, imense, care 
închid complet ferestrele. Sunt niște elemente 
de utilitate și de decor în același timp. În rest, 
am refăcut totul cum a fost. Nu am avut bani să 
punem pe hol tapet venețian din mătase, pentru 
că era prea scump. Un ipsosar venețian ne-a ajutat 
să reface fiecare cameră, așa cum a fost. Am inte-
grat și utilitățile, am făcut baie la fiecare cameră 
fără să umblăm la structură. El nu e mare, e un 
conac de 700 de metri pătrați și o cramă de 500 
de metri pătrați. În cramă, peste piatra originală, 
comuniștii au tencuit multe rânduri de tencuială 
din beton, pe care noi am decapat-o și am adus 
construcția exact în forma în care era, cu bolțile 
și toate celelalte elemente. E o minune. Nu o mai 
folosim pentru depozitarea butoaielor, ci pentru 
evenimente și vizitatori. 

Care au fost provocările cele mai mari de-a 
lungul procesului de restaurare a acestei clădiri 
istorice?

După doi ani, încă nu se cunoștea nimic din ce 
făceam, deși munceam cu 40-50 oameni pe zi. Vă 
dați seama că, descoperind totul cum a fost, ne-am 
dat seama că dacă venim cu renovări peste tot 
felul de var, mai mult stricăm. Așa că am dat totul 
jos, până la cărămidă. Am păstrat câteva modele, 
am făcut șabloane după ele. Toate câmpurile în 
interior și exterior, în afară de decoruri, au fost 
date jos până la cărămidă și refăcute după model 
cu var hidraulic. Cu șerlac și ceară microcristalină 
am restaurat lemnul, după o tehnică de la British 
Museum. Am fost obligați să ne facem echipe de 
tâmplari, de zidari, de restauratori, pentru că nu 
găseam meseriași. Apoi am terminat banii și am 

vândut afacerea pe care o aveam, un abator. Uite 
așa – mai mereu fără bani și câteodată cu bani 
foarte mulți – am reușit să îl ducem la bun sfârșit. 
Greu a fost ca meseriașii să respecte proiectul și să 
avem bani pentru materiale. Acum ne bucurăm de 
munca noastră. 

Conacul funcționează și în regim turistic. Cu ce 
mentalitate vă calcă turiștii pragul?

Turiștii sunt din ce în ce mai mulți oameni care au 
fost în mai multe locuri, vânătorii de conace le spun 
eu. Noi am dat tot ce e mai bun turiștilor, adică tot 
corpul istoric e făcut la 4-5 stele. Avem și rețete culi-
nare cum erau pe vremuri, avem o bucătărie selec-
ționată, cu un chef bucătar care e cu noi de 10 ani. 
Ne dăm interesul ca cei care vin la noi să meargă și 
la Cucuteni, și la Cotnari, să facă un tur istoric și să 
vadă cramele, culturile de vie, care datează de pe 
vremea lui Ștefan cel Mare. 

Ce importanță are grădina în economia locului 
și peisajului, atât pentru dumneavoastră, cât și 
pentru turiști?

Grădina era într-un stadiu jalnic. Nu se mai cunoștea 
nicio tufă de brustur. Eu, fiind inginer silvic de 
profesie, cunosc fiecare arbore, arbust, în amănunt. 
Am toaletat arborii vechi. Sunt 4-5 hectare pe care 
le-am reabilitat, avem livezi de cireși, avem pini, 
avem stejari seculari, brazi seculari. Grădina a avut 
un stil franțuzesc, iar noi am restaurat-o. Curtea e 
pavată cu piatră, o curte de trei-patru mii de metri 
pătrați.

Conacul are în corpul istoric 8 camere. Noi am mai 
făcut încă 28 pe lângă astea. Am transformat zona 
unde erau locuințele bucătarului, grădinarului, vizi-
tiului. Am mai făcut încă un corp din cărămidă care a 
rezultat de la demolarea unui grajd care era în para-
gină. Avem, în total, 38 camere. Unele camere sunt 
foarte mari, 60 m², dar nu le-am recompartimentat, 
am păstrat aceeași configurație inițială. Încercăm 
să nu intervenim prea mult în istorie. l

Constantin Ștefănucă este proprietarul 
Conacului Polizu, din satul Maxut, județul 
Iași, construit în secolul al XIX-lea de omul 

politic Constantin Ghica-Deleni. Clădirea 
funcționează astăzi în circuitul turistic.
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Liviu G. Stan

„În primii mei ani  
în București, aveam 

constant un sentiment de... 
asfixiere stradală”

Cum este Bucureștiul pentru tine? Cum îl vezi 
și cum îl simți? La un moment dat, în cea mai 
recentă carte a ta, „Salamandre”, spui despre 
el că este un oraș construit doar pentru a 
comprima în el o singurătate. Ceva mai încolo, 
orașul în cauză capătă o altă imagine: „an 
de an, provincia varsă în București mii și mii 
de persoane, într-un exod hămesit de salarii 
medii”. Adică vin oamenii ăia în oraș, mii și mii, 
și apoi fiecare e singur? Cu salariul lui mediu? 
Sau cum? Tu ce fel de relație ai cu Bucureștiul? 
Și care ar fi momentele grele și momentele 
bune ale acestei relații?

Nu-s opiniile mele acelea, nu eu vorbesc despre 
singurătate și salarii medii, ci personajul meu 
Sebastian. Relația mea cu Bucureștiul? A fost 
mereu ușor complicată. Până în 2014, am locuit 
aici cu pauze. Mă asfixia și trebuia să plec. Iar 
fiecare întoarcere mi-a dezvăluit un București 
modificat. Bucureștiul studenției mele (2006-
2009), de pildă, nu mai are aproape nimic de-a 
face cu Bucureștiul din 2022. Dar așa sunt în 
general capitalele, așa-i tonusul metropolitan, 
un accelerator de metamorfoze. Între timp, 
odată cu înaintarea în vârstă, mi s-au potolit 
diverse angoase mai mult sau mai puțin infan-
tile legate de acest oraș. În primii mei ani în 
București, aveam constant un sentiment de 
„asfixiere stradală”.

Obișnuit cu planificarea urbană „aerată” a Brăilei, 
care este dependentă logic, la nivelul străzilor, 
de spațiul deschis al Dunării și structurată în 
evantai pe terasamente și vaduri, suportam cu 
greu claustrarea labirintică a Capitalei, senzația 
asta permanentă de oraș neterminat și care se 
extinde la nesfârșit, monstruos, într-o câmpie 
alandala. Nu erau chiar niște percepții exage-
rate, fiindcă harta urbană a Bucureștiului este la 
origine compusă din cârpeli „ready-made” decu-
pate din Paris. Iar planificarea urbană a Parisului 
a fost importată din modelele testate mai întâi 
de colonialiștii francezi în Maroc și Indochina, 
pe pattern-urile geografice de acolo. De pildă, 
Casablanca este oraș costier, iar elemente din 
planificarea urbană costieră (concepută de arhi-
tectul francez Henri Prost) au fost trântite cu 
lopata în Paris, din care și românii este posibil 
să fi „altoit” câte ceva prin București. Deci, intri 
pe-o străduță bizar articulată de pe Națiunile 
Unite fără să ai habar că strămoșul ei este un 
maț de uliță marocană.

De asemenea, absența unei întinderi mari de apă 
(Dunărea) nu-mi putea fi compensată de acest 
canal fetid (Dâmbovița) care duce spre nică-
ieri. Multă vreme, ori de câte ori ajungeam pe-o 
stradă sau o șosea în pantă, dacă se întâmpla să 
fiu furat de vreun gând, mă trezeam ferm convins 
că o luasem agale spre Căpitănia Portului.



90

revistaCULTURA.ro

De fapt, în București vedem un produs spectaculos de nomadologie (așa 
cum este ea formulată de Deleuze și Guattari). O logică spațială prin exce-
lență nomadă tronează aici. Spațialitatea nomadă nu suportă reglemen-
tarea, supracodificarea spațiilor sau teritoriilor, crearea unui spațiu urban 
statal axat pe viteza bunurilor, serviciilor, mobilității și managementul 
vieții sociale, adică o planificare a-topografică de tip „Eurocoridor”, ci 
spațiile „de-teritorializate” (în raport cu controlul urbanistic al Statului), 
caracterizate prin mișcări aleatorii și prin improvizații.

Trăiești vreo formă de comuniune cu cei cu care te afli, la un moment 
dat, în metrou, în tramvai? Cum ai trasa harta prezenței tale în 
București? Ce îți rămâne în minte, la finalul zilei? De exemplu, care ar 
fi cea mai recentă scenă văzută și memorată și al cărui personaj central 
este un locuitor al acestui oraș?

Relațiile mele sociale sunt microscopice, dar asta pentru că, de felul 
meu, sunt un pic mai singuratic. Cât privește lumile insulare din tram-
vaie și metrouri, e dificil să fii în comuniune cu oamenii din mijloacele de 
transport, deoarece transportul public – nu doar la noi se întâmplă asta 
– este un ring, un canal colector al frustrărilor cetățenești de peste zi. 
Stăm închiși în oboseala jobului ca-n niște iceberguri, mai nou conectați 
la perfuziile escapiste ale Netflix-ului. Ca să nu mai pomenesc faptul că 
toate problemele de infrastructură ale orașului se resimt în autobuze ca 
pe foaia de seismograf. Însă, totodată, transportul public e un dozator de 
povești, îți antrenează mușchiul epic. Cea mai recentă scenă memorabilă? 
Chiar acum câteva zile: două bătrânele dezbăteau în metrou care ar fi cea 
mai bună metodă de asasinare a lui Vladimir Putin. l

(interviu realizat de Carmen Corbu – fragment)

Liviu G. Stan este scriitor și jurnalist 
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Addenda

Locuirea - calitatea  
se măsoară în minute  

și metri pătrați

S
trategiile și scenariile de dezvoltare umană corespund în mare parte 
cu cele pentru dezvoltarea urbană. Punctul de plecare îl constituie 
studiile și datele brute care arată corelații clare între urbanitate și 
Produsul Intern Brut sau valoarea adăugată, valabile nu doar în era 
contemporană, ci și în orice alt moment istoric. În prezent, conform 
datelor oferite de Banca Mondială, 55% din populația lumii locuiește în 
orașe și generează 80% din PIB-ul mondial. Pentru comparație, în 1960 

populația urbană era de 33% din total populație. În cifră brută, zonele urbane tota-
lizau un miliard de locuitori. PIB-ul global per capita era de 445 de dolari. În 2020, 
56% din populație locuia în mediul urban, cu un total de 4,2 miliarde de oameni. 
PIB per capita a urcat la valoarea de 10.926 de dolari – o creștere de aproape 2500%. 
Cifrele sunt nominale; dar și în termeni reali, calculând devalorizarea monedei de 
referință și inflația prețurilor de consum, creșterea e de 460%. Deci un om de astăzi 
este de aproape 5 ori mai productiv decât unul din 1960, iar mare parte din această 
diferență este atribuită dezvoltării urbane. Pentru anii următori, dezvoltarea urbană 
va continua. ONU prognozează pentru 2050 o populație de aproape 10 miliarde, 
dintre care 68% va locui în orașe. Respectiv, două din trei persoane. Conform unei 
proiecții PwC, acest fenomen va fi însoțit de dublarea economiei mondiale în 2037 și 
aproape triplarea sa în 2050. (Nicu Ilie)
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România – urban vs. rural

România are un grad de urbanizare 
de 55%, similar cu media mondială. În 
Europa gradul de urbanizare este de 
75% (78% în Uniunea Europeană). Belgia, 
Islanda și Olanda au o pondere de peste 
90% a populației urbane.

În ultimul deceniu, în România, pe 
fondul declinului demografic, gradul de 
urbanizare a înregistrat creșteri minore, 
dat fiind că în orașe declinul demografic a 
fost mai mic decât cel din mediul rural. În 
cifre brute, populația urbană a înregistrat 
scăderi semnificative, îndeosebi în 
orașele mici.

Cifrele privind România trebuie 
ponderate cu lipsa de modernizare 
și flexibilitate a administrației locale, 
concretizată prin conservarea artificială 
a unor unități administrativ teritoriale, 
în zona periferică a orașelor, care, în 
mod real, sunt strict dependente de 
zona metropolitană adiacentă. Astfel, 
„Portofoliul de dezvoltare urbană în 
România”, publicat de Banca Mondială 
în 2021, notează că 76% dintre români 
trăiesc într-un oraș sau comună 
periurbană. Conform aceluiași document, 
orașele, împreună cu zonele lor periferice 
(care, tehnic, aparțin altor UAT-uri), 
realizează 97% din Produsul Intern Brut.

Decalajul urban-rural este unul major 
în România. El se concretizează nu doar 
în indicatorii de productivitate, ci și în 
cei de acces la educație, sănătate, piața 
muncii, rețele de transport, infrastructură 
culturală și posibilități de agrement. 
Ca efect, speranța de viață este cu doi 
ani mai mică în mediul rural, rata de 
abandon școlar este mult mai mare, la fel 
și excluderea de pe piața muncii/șomajul 
cronic. Sărăcia relativă și sărăcia absolută 
sunt aproape duble în mediul rural. 
Conform Eurostat, citat de LumeaSatului.
ro, rata riscului de sărăcie în România în 
mediul urban este de 24,3%, iar în mediul 
rural 51,7% – față de mediile europene 
de 23,6% în mediul urban și 25,5% în 
mediul rural.

Gradul de urbanizare pe județe

Extras din studiul „O piață incluzivă a muncii în mediul rural”.  
Cotă Research Gate: Stanescu, Simona & Preotesi, Mihnea & 
Stanescu, Iulian & Pârvan, Andrei. (2012). O piață inclusivă a muncii în 
mediul rural. Sărăcia, excluziunea socială și oportunitățile de muncă 
în rândul tinerilor (16-35 de ani) din mediul rural.
Notă: Graficul cuprinde datele nominale, pe clasificarea standard a 
UAT-urilor: urban-rural.

sursa: cursdeguvernare.ro
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Prognoza Uniunii Europene pentru 
următorii 30 de ani este o creștere cu 6,8% 
a populației urbane. Cifrele previzionate 
pentru orizontul 2050 indică scăderi pentru 
cele mai multe dintre orașele din România, 
doar pentru București fiind previzionat un 
ritm de creștere la nivelul mediu al Uniunii 
Europene. Conform raportului „The Future 
of Cities”, publicat de Comisia Europeană, 
în România cele mai mari scăderi vor fi în 
sud-vestul teritoriului: peste 20% în Craiova 
și Drobeta Turnu Severin. Scăderi de 10-20% 
sunt așteptate în majoritatea reședințelor 
de județ: Arad, Tulcea, Galați, Brăila, Rm. 
Vâlcea, Bacău, Pitești, Ploiești ș.a. Constanța 
și Brașov sunt prognozate cu scăderi de circa 
5%. Orașe precum Timișoara, Iași, Cluj, Sibiu, 
Botoșani și Satu Mare vor avea o populație 
constantă sau o creștere sub 5%. Singurul 
oraș cu o creștere prognozată peste cea a 
Capitalei este Suceava: 13,76%.

orașe mari sateorașe mici și suburbiil ll

Tipuri de localități în UE (% în total UAT)
sursa și actualizări ale datelor: https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/statistics-illustrated

Distribuţia municipiilor, oraşelor şi comunelor (2011)
sursa: „Orașe competitive. Remodelarea geografiei economice a 
României”, 2013
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București vs. România

Atât la indicatorii economici, cât și la 
cei demografici și culturali, Bucureștiul 
este singura zonă din România care 
are valori peste media europeană. La 
unii dintre indicatori, chiar și dintre cei 
de bază, Bucureștiul depășește multe 
alte capitale europene. Astfel, conform 
Eurostat, citat de Calea Europeană, în 
2020 regiunea București-Ilfov a avut 
un PIB pe cap de locuitor de 164% față 
de media europeană – semnificativ 
peste Lisabona (98%), Roma (109%), 
Budapesta (153%) sau Helsinki (145%). 
Cifrele reprezintă ponderări ale PIB per 
capita cu puterea reală de cumpărare. 
De asemenea, conform acelorași 
surse, București-Ilfov are cea mai mare 
contribuție în creșterea economică 
anuală a României. În 2020, când 
cota națională a fost +3%, regiunea 
București-Ilfov a înregistrat cea mai 
mare creștere a PIB/cap de locuitor – de 
8,82%, fiind urmată de Vest, cu 6,44% 
și Nord-Vest, cu 5,06%. Cele mai mici 
creșteri ale acestui indicator au fost în 
regiunile Nord-Est – 0,88%, Sud-Vest 
Oltenia – 1,34% și Sud Muntenia 
– 1,42%.

Totuși, importanța Bucureștiului este și 
mai mare atunci când facem abstracție 
de segmentările administrative. 
Conform raportului „Orașe 
competitive”, 50,58% din profitul total 
al firmelor din România este realizat de 
companii care au sediul sau puncte de 
lucru în București sau la cel mult 60 de 
minute de marginea orașului. În același 
areal locuiesc 4 milioane de oameni – 
20% din populația României.

Regiunea are și cele mai bune valori 
pentru formarea brută de capital și 
pentru investițiile străine directe. În 
2012, regiunea București-Ilfov totaliza 
puțin peste 60% din soldul total al 
investițiilor străine din România – 
aproape 36 de miliarde de euro. Niciuna 
dintre celelalte regiuni de dezvoltare 
din România nu atingea un sold de 5 
miliarde de euro.
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la un bazin mai larg de forță de muncă. Pe de altă parte, accesibilitatea mai bună 
la aceste orașe va oferi unui grup mai mare de oameni un acces sporit la 
oportunitățile pe care le oferă aceste centre dinamice (de ex., locuri de muncă, 
educație, servicii de sănătate, culturale, de agrement, aeroporturi etc.). 

Infrastructura conectivă ar trebui inclusă pe lista priorităților pe baza 
densității economice reale din regiunile respective. Tabelul de mai jos dă câteva 
indicii cu privire la profilul economic al celor mai mari zone urbane funcționale 
din România (București și cei 7 poli de creștere, precum și zonele din jurul lor, la 
care se poate ajunge în 20, 40, respectiv 60 de minute de deplasare cu 
autoturismul). În mod clar, zona urbană funcțională a Bucureștiului este cea mai 
importantă din țară, aici fiind declarate între 40 și 50% din veniturile firmelor. Ca 
atare, o prioritate cheie ar fi continuarea îmbunătățirii conexiunilor cu 
Bucureștiul, pe lângă autostrăzile A1, A2 și A3, care radiază dinspre capitală către 
vest, nord și est.  
 
Indicatorii locali și regionali pentru principalele orașe din România 

  
Timpul de deplasare cu autovehiculul din 

centrul orașului 
60 min. de la 

marginea 
orașului     20 min. 40 min. 60 min.  

Timişoara 
Populație 350.000 452.000 767.000 945.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 3,16% 3,41% 5,43% 6,00% 

Cluj-
Napoca 

Populație 360.000 482.000 620.000 905.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național  3,29% 3,48% 3,71% 4,47% 

Iaşi 
Populație 328.000 423.000 582.000 943.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 1,47% 1,52% 1,60% 2,20% 

Craiova 
Populație 302.000 470.000 787.000 1.080.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 1,43% 1,60% 2,70% 2,94% 

Constanţa 
Populație 312.000 492.000 620.000 716.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 2,51% 4,12% 4,54% 4,67% 

Braşov 
Populație 328.000 485.000 615.000 868.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 2,65% 2,83% 2,98% 3,54% 

Ploieşti 
Populație 305.000 556.000 2.724.000* 3.554.000* 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 2,89% 3,44% 43,17%* 47,24%* 

Bucureşti 
Populație 1.842.000 2.150.000 2.525.000 4.020.000 
% din veniturile firmelor la nivel 
național 37,82% 41,15% 41,61% 50,58% 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică și ListăFirme. 
*Include cifre pentru București și împrejurimi. 

 
Prioritatea 1: Finalizarea șoselei de centură a Bucureștiului  
Cea de-a doua cea mai dezvoltată zonă, după București, este județul Ilfov, care se 
află în jurul capitalei. Pentru a permite o conexiune mai bună între comunitățile 
din Ilfov și cele din București și pentru a facilita împrejmuirea completă a 
capitalei, este esențială finalizarea șoselei de centură a Bucureștiului. Aceasta va 

Extras din lucrarea „Orașe competitive. Remodelarea geografiei 
economice a României”, apărută în 2013 în cadrul Programului de 
Dezvoltare regională a României, cu sprijinul UE și al Băncii Mondiale. 
Autori: Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Dumitru Sandu, 
Ștefan Cojocaru, Brian Blankespoor, Elena Iorga, Enrico Moretti, 
Ciprian Moldovan, Titus Man, Raularian Rus și Roy van der Weide.

Soldul investițiilor străine directe  (31.12.2012)
sursa: cursdeguvernare.ro
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Volumul comerțului exterior pe județe
sursa: Banca Mondială - „România Metropolitană”, octombrie 2019. (Autori: Marcel Ionescu-Heroiu, Marius 
Cristea, Andreea China, Adina Vințan, Ioana Irimia, Oana Franț, Bianca Butacu, Grațian Mihăilescu, Ciprian 
Moldovan, Bogdan Dolean, Viorela Sfârlea)

Nivelul dependenței față de transferuri de la bugetul de stat pentru 
municipiile, orașele și comunele României
sursa: „Orașe competitive. Remodelarea geografiei economice a României”
sursa datelor: Institutul de Politici Publice 2013 – Harta ponderii veniturilor proprii în bugetele comunelor, 
oraşelor şi municipiilor din România.
Interpretarea datelor: Marea majoritate a unităților administrativ-teritoriale sunt strict dependente de 
alocări de la bugetul de stat. La nivel NUTS3, doar București-Ilfov, Brașov, Cluj, Sibiu, Constanța și Timiș își 
pot asigura funcționarea din venituri proprii. În prezent, UAT-uri sunt cutumiare și nu țin cont de actualele 
și potențialele stadii de dezvoltare demografică, economică și culturală a teritoriului.
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Multe dintre suburbiile 
de facto sunt clasificate 

ca zone rurale. 
 
 

În România, ca și în alte 
țări, veniturile sunt 
generate de câteva 

regiuni de vârf. 
 
 
 
 

Zonele dezvoltate tind să 
aibă o pondere mai mare 
de venituri generate 
din surse proprii și o 
dependență mai redusă 

față de transferurile de la 
bugetul central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

decât în 1990, suburbiile din jurul marilor oraşe au sporit cu aproximativ 300.000 
de locuitori în aceeaşi perioadă, unele dintre acestea cunoscând o creştere 
semnificativă. Datele oficiale, inclusiv procentul de 55% al populaţiei urbane 
menţionat mai sus, includ adesea suburbiile în categoria zonelor rurale din 
raţiuni statistice, ceea ce vine în contradicţie cu tendinţele recente. 

În plus, cu toate că aglomerarea populaţiei nu este un aspect evident pe 
termen scurt, concentraţia de resurse şi masă economică este evidentă. Analizele 
indică faptul că veniturile ţării sunt generate de câteva oraşe importante, 
dispersate în teritoriu. Municipiul Bucureşti este responsabil pentru aproximativ 
o pătrime din PIB-ul României, înregistrând o creştere importantă în comparaţie 
cu anul 1995, când genera numai 15% din PIB. Când se analizează veniturile 
generate de companiile private, regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă aproximativ 
40% din total,4 iar cele mai mari 10 oraşe generează peste jumătate (mai exact, 
53%) din veniturile totale ale firmelor din țară.  

Un alt indicator al creșterii economice este nivelul de dependență bugetară a 
comunităților locale față de fondurile de la bugetul central. Un nivel redus al 
acestora este asociat cu un nivel ridicat de fonduri generate din surse proprii, 
ceea ce este indiciul unei creșteri economice sănătoase, fundamentate pe o bază 
largă de plătitori de taxe (cetățeni și firme). În prezent, nivelul mediu de 
independență față de bugetul de stat a județelor României (altfel spus, proporția 
din buget care este generată din venituri proprii) este de 39%, iar numai 5 județe 
(în afară de București) au reușit să depășească pragul de 50% în 2012: Ilfov (65%), 
Brașov (58%), Cluj (57%), Sibiu (57%), Constanța (56%), Prahova (52%) și Timiș 
(50%). Județele aflate mult în urmă sunt Botoșani (23%), Vaslui și Suceava (cu 
câte 26%), Mehedinți și Sălaj (cu câte 27%).  

 
Figura 5. Nivelul (in)dependenței față de transferuri de la bugetul de stat 
pentru municipiile, orașele și comunele României 

 
Sursa datelor: IPP 2013 – Harta ponderii veniturilor proprii în bugetele comunelor, oraşelor 
şi municipiilor din România 
 
                                                                 
4 Veniturile firmelor includ și veniturile companiilor care sunt înregistrare în București, dar 
care au centre de producție localizate în altă parte.  
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Minute vs. metri pătrați
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Indicele de accesibilitate urbană
sursa: Citadini - Cadrul European pentru Orașele Durabile. Pentru tabelul complet și metodologie, vezi 
https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
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Suprafața locuibilă/locuitor (mp/loc)
sursa: Citadini - Cadrul European pentru Orașele Durabile. 
Pentru tabelul complet și metodologie, vezi https://citadini.
ro/baza-de-date-urbane/
Interpretarea datelor: România are cea mai mare rată 
de suprapopulare la nivelul Uniunii Europene. Conform 
Eurostat, pe datele din 2017, procentul populației care 
locuiește în condiții de suprapopulare este de 43%, față de 
media europeană de 17%. Letonia și Bulgaria sunt celelalte 
două state din UE unde indicele suprapopulării este de 
peste 40%. Cele mai mici rate de suprapopulare sunt în 
Spania, Olanda, Malta, Irlanda și Cipru.
Contraintuitiv, suprapopularea nu este specifică zonelor 
urbane. Între UAT-urile cu locuințe care oferă mai puțin de 
10 mp per locuitor se află un singur oraș, municipiul Vaslui, 
toate celelalte fiind în mediul rural.
În cele mai multe cazuri, rata suprapopulării este corelată 
cu cea a populației în risc de sărăcie severă.

......................................................................................
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Evoluția prețului locuințelor și chiriilor  
în perioada 2007-2020 în statele UE
sursa: Eurostat, preluat de 1asig - Totul despre 
asigurări

Piața imobiliară: evoluția prețurilor  
în București (1990-2022)

sursa: Anuntul.ro – captură din grafic interactiv
Interpretarea datelor: Piața imobiliară din România a avut o 
evoluție compulsivă. Stagflația care a caracterizat anii 1990, 
cu inflație de trei cifre și scădere economică de la an la an, a 
blocat și domeniul imobiliar. După preaderarea României la 
UE, au apărut primele mecanisme de creditare, iar vânzările și 
prețurile au cunoscut o creștere explozivă. Pe fondul unei nevoi 
acute de locuințe modernizate sau, cel puțin, noi și în condițiile 
în care locuințele existente sunt suprapopulate, în anii 2007-
2009 s-a format o bulă speculativă, urmată de o prăbușire 
în anii următori. Abia din 2017 piața a început să recupereze, 
dar dezvoltarea ei păstrează un caracter imprevizibil, marcat 
de o slabă corelație atât cu chiriile, cât și cu salariile. Evoluțiile 
extreme au fost în București și în marile orașe, care se 
păstrează în topul prețurilor pe metru pătrat. În 2022, cele mai 
mari prețuri sunt în Cluj-Napoca – 1810 euro/mp, București – 1470 
euro/mp și Timișoara – 1270 euro/mp. La polul opus, Reșița, 
Giurgiu sau Satu Mare au prețuri de circa 600 euro/mp.

Proprietate vs. chirie

Chiriaș inclus 
în programe 
sociale, 
cu chirie 
subvenționată 
sau gratuită

Chiriaș cu 
locuință 
închiriată la 
prețul pieței

Locuință 
ocupată de 
proprietar, fără 
credit imobiliar

Locuință 
ocupată de 
proprietar, 
ipotecată

Eurostat, 2018

l

l

l

l
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Infrastructură comunicațională și culturală

Viteza  
rețelei  
Internet
Download (Mbps)
sursa: European Data 
Journalism Network

Harta infrastructurii  
culturale
sursa: Culturadata, „Vitalitatea  
Culturală a Orașelor din România”, ediția 2018
Notă: Bucureștiul nu a intrat în universul analizat întrucât, conform INFC - Culturadata, Capitala „e la o
distanță foarte mare prin resursele și serviciile culturale pe care le deține, cu o vitalitate semnificativ diferită 
de restul orașelor”, iar includerea sa ar fi distorsionat întreaga analiză statistică.
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Profesionalismul și perseverența noastră din ultimii 20 de ani au pus România 

pe harta feroviară globală și la conjuncția strategică a industriilor europene și 

internaționale. Suntem un pilon de dezvoltare a României și ne propunem să 

continuăm în aceeași direcție.

România

Ungaria

Austria

Grecia

Serbia

Bulgaria

Germania

Croația

Prima multinațională
cu capital românesc.
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Fundaţia Culturală 
Augustin Buzura
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