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I. INTRODUCERE
În anul 2016, camerele de comert şi industrie Constanţa, România, şi Dobrici, Bulgaria, au
început implementarea proiectului „A heritage-friendly cross-border economy in Romania and
Bulgaria‖, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Întregul proiect,
inclusiv principalul său rezultat – „Strategia de dezvoltare a unei economii care protejează
resursele naturale și culturale în România și Bulgaria‖ - este promotorul conceptelor de
valorificare economică sustenabilă a patrimoniului cultural și natural din regiunea de graniță
româno-bulgară.
În acest sens, Strategia propune informații, măsuri și proiecte care să stimuleze mediul de
afaceri și toate părțile interesate de patrimoniu în abordarea unei atitudini noi, cuprinzătoare,
care să asigure menținerea autenticității, calității și integralității acestuia, în beneficiul
individului și actualelor comunități locale, precum și al viitoarelor generații.
Ghidul de bune practici pentru sectorul de arhitectură – urbanism și construcții a fost elaborat
pentru a sprijini cu exemple testate și de succes firmele interesate să introducă sau să își
extindă preocupările pentru patrimoniul cultural sau natural care constituie baza afacerilor lor
sau o sursă de inspirație pentru noi servicii. Ghidul propune exemple din Bulgaria și Romănia,
unele cu o dimensiune complementară transfrontalieră, altele de o mare complexitate.
Pentru informații suplimentare asupra proiectului „A heritage-friendly cross-border economy in
Romania and Bulgaria‖ se poate consulta site-ul de web www.heritagerobg.eu
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II. MUZEUL „KOLYO FICHETO”, O BIJUTERIE ARHITECTURALĂ PENTRU COMEMORAREA
MARELUI ARHITECT BULGAR NIKOLA IVANOV FICHEV, ÎN DRYANOVO - GABROVO, BULGARIA
II.1. Denumirea bunei practici
Muzeu dedicat reformatorului arhitecturii și domeniului construcțiilor bulgar, arh. Nikola Ivanov
Fichev , sec. XIX
II.2. Sector și sub-sector
Arhitectură cu semnificație culturală pentru patrimoniu și domeniul arhitecturii-construcțiilor

Muzeul „Kolyo Ficheto‖ înainte de reabilitare1 și după lucrări, în 20102

II.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de protejare a memoriei celui mai mare arhitect și constructor bulgar, printr-un
efort colectiv al comunității locale și profesionale din Bulgaria, prin reabilitarea muzeului
dedicat vieții și operei sale.
II.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică
Exemplul de bună practică de arhitectură cu
semnificație culturală pentru patrimoniu și
domeniul arhitecturii-construcțiilor este situat
în localitatea Dryanovo, din districtul Gabrovo,
Bulgaria, la adresa Str. Shipka, nr. 82.
Localitatea Dryanovo se găsește la 24 km de
orașul
Veliko-Tarnovo.
Localitatea
este
cunoscută ca locul de naștere al arhitectului
Nikola Ivanov Fichev care, în sec. XIX, a creat
și construit numeroase clădiri și obiective
inginerești devenite astăzi obiective de
patrimoniu concentrate în orașul VelikoTarnovo și zona câmpiei danubiene bulgare.
Biserici și moschei, clădiri administrative
otomane, case private, poduri și alte lucrări
edilitare fac parte dintr-o operă impresionantă
care a marcat Bulgaria prin stil și
temeritate.
1
2

Zona acoperită de cele mai multe creații ale arh. Fichev 3

https://bg.igotoworld.com/en/poi_object/84119_kolyu-ficheto-museum.htm
http://buildingoftheyear.bg/en/initiatives/view/5/Kolio-Fitcheto-Museum.html
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II.5. Descriere
Arhitectul, constructorul și sculptorul Nikola Ivanov Fichev, cunoscut și sub numele de Kolyo
Ficheto, este considerat ca fiind cel care a modernizat domeniul arhitecturii și construcțiilor în
Bulgaria otomană a secolului XIX, prin proiecte de arhitectură elegante, detalii inovative și
structuri curajoase4.
Născut în 1800, arhitectul Fichev a devenit renumit după un parcurs profesional început de din
copilărie, de la vârsta de 10 ani, dupa ce a rămas orfan de tată și a devenit ucenic zidar în
Dryanovo natal. A trecut prin toate nivelurile de pregătire practică, devenind calificat la vârsta
de 23 de ani și maistru constructor la 36 de ani, după ce și-a însușit cunoștințe și tehnici de
construcții și arhitectură, precum și abilități practice de prelucrare a pietrei naturale, a
lemnului, tâmplarie, etc. La vârsta de 36 de ani s-a făcut remarcat prin talentul său, la lucrările
de construire a bisericii Sf. Nicolae din Tarnovo. În deceniile care au urmat, Nikola Fichev a
devenit cel mai solicitat arhitect din regiune, iar lucrările sale au acoperit un spectru foarte
larg de construcții civile și de geniu.

Biserica Sf. Nikola, 1851, Dryanovo, Bulgaria5

Casa Ikonomova, Dryanovo, Bulgaria7

Podul acoperit, râul Osam, Lovech, Bulgaria, 18746

Fost palat administrativ otoman (konak) și sediul
primului parlament bulgar, 1872, Veliko Tarnovo,
Bulgaria, actualul Muzeu al Renașterii Bulgare
și Parlamentului8

3

Google Maps
https://www.vagabond.bg/travel/high-beam/item/2926-who-was-kolyu-ficheto.html
5
http://www.dxwatch.com/qrz/LZ215KF
6
http://www.hotelvarosha.com/en/tourism/
7
Idem 5
8
Idem 4
4
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A construit zeci de biserici și mânăstiri, moschei, trei poduri renumite cu soluții constructive
diferite și inovative pentru secolul XIX, clădiri administrative, hanuri, clădiri rezidențiale. Detalii
cum ar fi succesiunile de arce oarbe, porticele și bovindourile, turnurile, precum și figurinele din
piatră sculptată – animale și creaturi fantastice, reprezintă amprenta de stil a arhitectului Kolyo
Fichto. O mare parte a lucrărilor lui încă sunt în folosință.
Maniera de abordare a lucrărilor era una foarte modernă: după acceptarea unei lucrări,
arhitectul vizita amplasamentul, pregătea un concept detailat și un prototip al contrucției
propuse, din lemn. Odată acceptată propunerea, construirea clădirii era delegată unui
subaltern, iar arhitectul prelua următorul proiect9. Legenda spune despre el ca la inaugurarea
unuia din poduri s-a întins sub construcție pentru a încuraja mulțimea venită să pășească pe pod
cu deplină încredere10.
Kolyio Ficheto a inspirat denumirea de „Punctul Ficheto‖ pe Insula
Livingston - South Shetland, Antartica.
Singurul muzeu care prezintă viața și opera architectului și
constructorului Nikola Fichev este localizat în orașul natal
Dryanovo, în apropierea bisericii Sf. Nikola, una din cele mai
frumoase biserici construite de el. Muzeul a fost lansat în 1969, cu
ocazia celei de a 170-a aniversare a nașterii. Muzeul se găsește întrun ansamblu de case vechi, tradiționale, și este secție a Muzeului
de Etnografie local11. Expoziția include machete ale celor mai
celebre lucrări ale arhitectului, documente și unelte originale,
fotografii, sculpturi.
Clădirea a suferit degradări firești, astfel încât după 40 de ani de la
lansarea muzeului s-a decis reabilitarea ei prin modernizare și
introducerea de elemente arhitecturale noi, care să facă legatură Casa cu maimuță, Veliko Tarnovo12
între perioada de renaștere a arhitecturii bulgare, pe care a influențat-o atît de profund Nikola
Fichev, și cea contemporană. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost abordate prin
efortul financiar și în natură al unui larg parteneriat care a omagiat, astfel, rolul și moștenirea
lăsate domeniului arhitecturii și construcțiilor de renumitul arhitect.
II.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți
Parteneriatul care a abordat reabilitarea, modernizarea și redarea Muzeului Ficheto comunității
locale și naționale a fost Primăria orașului Dryanovo, în parteneriat cu organizația Concursului
Național „Construcția Anului‖ și cu Ordinul Constructorilor din Bulgaria. În această inițiativă au
luat parte unsprezece firme de construcții, membre ale Ordinului: Glavbolgarstroy JSC, Galchev
Engineering Group, Midia Ltd., BIAD-S JSC, Startengineering JSC, Stanilov Ltd., Politrade
Costruction, Moststroy JSC, Trace Goup Hold PLC, Viastroy engineering Ltd. și Dimas JSC.
Proiectul de design interior a fost asigurat de firma Engproeject Ltd., șef de proiect Arh.
Konstantin Kosev13.
Lansarea Muzeului Ficheto reconstruit s-a făcut cu ocazia împlinirii a 210 ani de la nașterea
arhitectului Fichev, pe 26 februarie 2010.
Beneficiarii direcți ai restaurarii sunt locuitorii și vizitatorii orașului Dryanovo, precum și
comunitatea de arhitecți și constructori bulgari.
9

https://en.wikipedia.org/wiki/Kolyu_Ficheto
http://bnr.bg/en/post/100127631/legends-and-stories-about-famous-bulgarian-master-builders
11
https://www.rooms.bg/en/zabelejitelnost-muzei-kolu-ficheto-drqnovo.html
12
http://www.wikinow.co/topic/kolyu-ficheto
13
http://buildingoftheyear.bg/en/initiatives/view/5/Kolio-Fitcheto-Museum.html
10
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II.7. Perioada de implementare
Anii 2009-2010
II.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Muzeul Ficheto este un exemplu de implicare responsabilă și benevolă a unui parteneriat de
specialitate, format din tipuri de entități care, prin competențe și viziuni complementare, au
avut capacitatea de a asigura realizarea și implementarea unui proiect complex, cu conotații
substanțiale atât pentru patrimoniul construit național bulgar, cât și pentru societatea
profesională a arhitecților și constructorilor, această dublă provocare atragând și numeroase
firme de construcții și proiectare, membre ale Ordinului Constructorilor din Bulgaria.
Abordarea a permis să se demonstreze cum implicarea concretă civică și comunitară poate
conduce la mult mai mult decat salvarea unei clădiri, poate contribui la readucerea în atenția
publică a unei personalități istorice trecute în legendă, la îmbunătățirea imaginii unei bresle –
arhitectură-construcții, și introducerea valențelor sale cetățenești și romantice, la sporirea
încrederii generale în civilizarea societății civile și de afaceri.
II.9. Învățăminte, model de implementare
Figura marelui arhitect, constructor și sculptor bulgar Nikola Ivanov Fichev este elementul
central care a motivat întregul parteneriat al proiectului să se dedice unei lucrări de amploare
prin semnificația cultural-socială pe care o are pentru procesul de modernizare a națiunii
bulgare.
II.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Muzeul „Kolyo Ficheto‖ – Muzeul de Istorie Dryanovo
Telefon: +359 676 7 2097, +359 676 7 2138
Adresa poștală: Strada Shipka, nr. 82, Dryanovo, Bulgaria
Email: ficheto@mail.com
Pagina de web: www.dryanovo.me
II.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse de informare dedicate:
www.dryanovo.me
Presa și alte surse online:
https://bg.igotoworld.com
http://www.wikinow.co
https://en.wikipedia.org

http://buildingoftheyear.bg
http://bnr.bg
https://www.rooms.bg
https://www.vagabond.bg
http://www.dxwatch.com
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III. GRĂDINA BOTANICĂ TECHIRGHIOL, ROMÂNIA – O POVESTE TRANSFRONTALIERĂ
III.1. Denumirea bunei practici
Grădina Botanică Techirghiol - concept arhitectural inspirat de cooperarea transfrontalieră cu
Palatul și Grădina Balcic, Bulgaria
III.2. Sector și sub-sector
Arhitectură și construcții

Grădina Botanică Techirghiol - imagine panoramică in 2016, la lansare14

III.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de integrare în conceptul arhitectural a elementelor definitorii pentru contextul
investiției:
i. Investiție având scopul de a valorifica turistic malul vestic al Lacului Techirghiol - arie
protejată NATURA 2000
ii. Investiție propusă în contextul unui proiect de cooperare transfrontalieră RomâniaBulgaria, principalii parteneri fiind Orașul
Techirghiol (România), Institutul Cultural
Balcic (Bulgaria) și Grădina Botanică Balcic –
Universitatea Sofia (Bulgaria)
III.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună
practică
Exemplul de bună practică „Grădina Botanică
Techirghiol‖ este situat în centrul județului
Constanța, Romania, pe coasta Mării Negre.
Localitatea Techirghiol se găsește la aproximativ 15
km de Constanța și 225 km de București.
Specificul localității este amplasarea pe malul
Lacului Techirghiol care este arie protejată în rețeaua Natura 2000. Lacul Techirghiol este cel
care asigură resursele majore pentru existența, dezvoltarea și notorietatea orașului. Lacul are o
14

Extrude Studio SRL
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întindere de aprox. 12 km pătrați, cu o adâncime de 10-15 m și este cunoscut pentru calitățile
apei sărate (mineralizate) și a nămolului sapropelic, folosite în tratarea diferitelor maladii. Lacul
Techirghiol este cel mai întins liman fluvio-marin din zona de litoral, apele lacului fiind complet
izolate de Marea Neagră. În aceste condiții, orașul Techirghiol este specializat în turismul
balneoclimatic, prin valorificarea nămolului sapropelic și a apei lacului.
III.5. Descriere
Biroul de arhitectură Extrude Studio srl, cu sediul în Orașul Techirghiol, Județul Constanța, a
fost selectat de municipalitatea Techirghiol să se ocupe de propunerea și proiectarea unui
concept de grădină botanică pe malul Lacului Techirghiol, care să țină cont de contextul
complex care a determinat această.
Astfel, ca amplasament a fost ales malul vestic al
lacului, care bordează o zonă lotizată și în plină
dezvoltare prin investiții private rezidențiale sau de
infrastructură
turistică.
Pentru
sporirea
atractivității
acestui
areal
al
orașului,
municipalitatea a propus realizarea unei grădini
botanice în lungul luciului de apă și sporirea valorii
ariei protejate prin extinderea varietății și
spectaculozității vegetației pe malul de lac.
Localizarea investiției pe malul lacului, protejat
prin lege, a generat pentru proiectant o serie de
provocări în ceea ce privește tipurile de
construcții și materialele folosite, amploarea
Imagine mal sud-estic Lac Techirghiol15
construcțiilor, mișcarea pământurilor și relieful
existent, soiurile de vegetație adecvate specificului climatic al zonei. În același timp,
amplasarea investiției pe o fâșie îngustă și lungă de mal de lac a impus soluții de concentrare a
construcțiilor (pavilion administrativ, platformă pentru evenimente, seră, etc.) într-o zonă cu
relief și lățime rezonabile, soluții de populare a fâșiei de mal cu elemente de atracție și
activități care să invite vizitatorii să se plimbe și să străbată întreaga grădină botanică, precum
și ca întregul concept să integreze aria protejată și orașul.
Cel de al doilea aspect definitoriu pentru conceptul propus a fost reprezentat de finanțarea
grădinii botanice prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în
cadrul proiectului ―Arta Grădinăritului Transfrontalier la Marea Neagră‖ MIS-ETC CODE 697.
Proiectul a propus investiții în Techirghiol – o grădina botanică, și investiții în orașul Balcic –
extinderea grădinii botanice și modernizarea infrastructurii turistice în cadrul Palatului și
Grădinii Balcic.
Cele două aspecte definitiorii pentru investiția din Techirghiol – localizarea pe o fâșie îngustă a
malului Lacului Techirghiol și parteneriatul cu Palatul și Grădina Balcic, au condus la propunerea
și implementarea unei soluții arhitecturale care să reflecte legătura partenerială și simbolică
între Techirghiol și Balcic.
În acest context, conceptul biroului de arhitectură Extrude Studio srl a inclus următoarele idei
originale și de coagulare a elementelor de patrimoniu natural și cultural din Bulgaria și România,
specifice proiectului ―Arta Grădinăritului Transfrontalier la Marea Neagră‖:

15

http://www.vila-elina.ro/en/techirghiol-attractions/
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Pavilionul administrativ al Grădinii Botanice Techirghiol a fost inspirat de arhitectura specifică
a Palatului Balcic16

Elementele de decor ale Grădinii Botanice Techirghiol
au urmărit specificul de relief al Lacului Techirghiol, au
fost inspirate de Grădina Botanică Balcic și au creat
centre de interes pentru petrecere a timpului liber17

De asemenea, pentru integrarea dimensiunii locale și a specificului dobrogean în conceptul de
gradină botanică, ținând cont și de dispunerea acesteia pe fâșia îngustă care bordează malul
lacului și de intenția de a nu obtura priveliștea către lac, în zona de sud a grădinii, destinată
preponderent vegetației dendrologice, au fost masate specii locale, de joasă înălțime și care
deschid grădina spre activității educative și de cercetare. Mai mult, a fost recomandată
utilizarea de resurse și materiale de construcții locale, respectiv piatră de Dobrogea și, pentru
decorarea spațiilor libere, piatră rotunjită de trecerea apei.

16
17

Extrude Studio SRL
Extrude Studio SRL
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Grădina Botanică a fost finalizată în anul 2016 și este în prezent funcțională, desigur tânără și
necesitând eforturi constante pe termen lung pentru a ajunge la maturitatea și la impactul
așteptat.
III.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
Pentru a desăvârși conceptul și proiectul Grădinii Botanice Techirghiol, biroul de arhitectură
Extrude Studio srl, șef de proiect arhitect Iulia Cutova, a colaborat cu o serie de specialiși care
au contribuit prin raportarea la complexul de factori determinați de prezența celor doua arii
protejate – Lacul Techirghiol, în România, și situl arheologic și natural Balcic, în Bulgaria,
precum și la specificul, resursele și condițiile locale. Astfel, cabinetul a colaborat cu specialiști
în istoria și arhitectura Castelului Balcic, în protecția mediului înconjurător – cunoscători ai
particularităților sitului Natura 2000 Lacul Techirghiol și ai climatului specific marin, precum și
cu specialiști în peisagistică și horticultură. Toți colaboratorii au fost locali, cu excepția
specialiștilor în peisagistică.
Pe parcursul fazei de execuție, Extrude Studio srl a colaborat cu firmele de construcții care au
realizat investiția, în special pentru înțelegerea conceptului și a legăturilor dintre elementele
constitutive, soluțiile constructive, legătura cu cele două situri cultural și natural.
Autoritatea publică locală a fost prezentă ca partener și stakeholder, implicându-se în
conturarea conceptului, alegerea soluțiilor care să raspundă propriilor planuri de dezvoltare și
transpunerea acestora în operă.
III.7. Perioada de implementare
Între anii 2009 - 2016
III.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Proiectul Grădinii Botanice Techirghiol cuprinde aspecte care îl raportează în mod elegant și
demonstrativ la cele două obiective de patrimoniu care l-au inspirat: situl Natura 2000 Lacul
Techirghiol și Palatul și Grădina Botanică Balcic. Astfel, în conceptul lui se regăsesc elemente
arhitecturale inspirate de Palatul Balcic, au fost incluse sinuozitățile Lacului Techirghiol și
specificul vegetației Dobrogei. Se fac recomandări pentru utilizarea resurselor și materialelor de
construcții locale, precum și a speciilor
de plante locale. Întregul concept
facilitează nu doar o experiență estetică,
ci și de cunoaștere și educațională, serele
fiind propuse astfel încât să poată găzdui
parteneriate
de
cercetare
cu
Universitatea Ovidius, Facultatea de
Științe ale Naturii și Științe Agricole și
colaborarea cu Grădina Botanică Balcic.
Propunerile deschid proiectul către toate
grupele de vârstă și sociale, turiști și
localnici așișderea, prin elementele de
petrecere a timpului liber, traseele de
plimbare și accesuri, facilitățile pentru
persoane cu dizabilități.
Serele Grădinii Botanice Techirghiol18

18

Extrude Studio SRL
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Aspectele de protecție a mediului au fost aprofundate pentru a răspunde localizării proiectului
în zona de protecție a Lacului Techirghiol și a observa recomandările Planului de management al
ariei protejate – utilizarea eficientă a resurselor de apă și energie, managementul adecvat al
deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor vegetale, facilitarea
transportului ecologic, etc.
III.9. Învățăminte, model de implementare
Cel mai important aspect care caracterizează buna practică a biroului de arhitectură Extrude
Studio srl este abordarea Grădinii Botanice prin înțelegerea, raportarea și îmbinarea discretă a
celor doua obiective de patrimoniu care definesc proiectul: situl Natura 2000 Lacul Techirghiol și
Palatul și Grădina Botanică Balcic.
De asemenea, la fel de relevante au fost următoarele aspecte:
Cuprinderea în concept a tuturor valențelor de utilizare și funcțiuni care pot fi atașate
unei grădini botanice – estetică, petrecere a timpului liber de către localnici și turiști,
educativă, de obiect al cercetării științifice, etc.;
Cuprinderea nevoilor a câtor mai multe grupe de vârstă și sociale, inclusiv persoane cu
dizabilități;
Disponibilitatea comunității locale de a transpune proiectul în operă;
Obținerea de finanțări nerambursabile pentru execuția proiectului;
Sprijinul acordat de autoritatea publică locală, cooperarea cu aceasta, înțelegerea
misiunii comune de dezvoltare locală.
III.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Extrude Studio srl
Telefon: +40 726 680625
Adresa poștală: Strada Ecaterina Varga, nr. 3, Oraș Techirghiol, Județul Constanța, România
Email: office@extrudestudio.ro
Pagina de web: www.extrudestudio.ro
III.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate:
http://www.extrudestudio.ro
https://www.facebook.com/extrudestudio/
http://www.cross-border-gardening.ro

Presa și alte surse online
http://www.vila-elina.ro
http://observator.ro
http://www.telegrafonline.ro
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IV. ARENA DI SERDICA – RUINE ANTICE ÎNCORPORATE ÎN HOTEL DE LUX, LA SOFIA, BULGARIA
IV.1. Denumirea bunei practici
Un hotel de lux din Sofia, Bulgaria, pune în valoare ruinele antice descoperite pe amplasament
IV.2. Sector și sub-sector
Arhitectură – valorificare sustenabilă de ruine antice

Imagine cu Amfiteatrul Serdica19

IV.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de protejare și punere în valoare a ruinelor orașului antic Serdica, precursor al
orașului Sofia.
IV.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică
Exemplul de bună practică „Amfiteatrul
Serdica – Arena di Serdica‖ este situat pe
Strada Moskovska, nr. 13-15, în capitala Sofia,
Bulgaria. Obiectivele de patrimoniu la care
face trimitere și pe care le valorifică această
bună practică se găsesc dispuse în centrul
capitalei Sofia, ca ruine ale orașului antic
Serdica20. Ruinele diferitelor construcții
antice au fost descoperite pe măsură ce
orașul actual s-a dezvoltat, s-a extins
urbanistic și au fost realizate săpături pentru
fundații ale noilor clădiri sau pentru
extinderea rețelei de metrou.
Astfel, săpăturile au dat la iveala străzi
pietruite bine conservate, clădiri şi băi publice, Harta zonei acoperite de ruinele orașului antic Serdica21
un amfiteatru, turnuri și porți ale vechiului oraș. Ruinele au fost puse în valoare în diferite
moduri, fie prin restaurarea clădirilor adiacente, monumente istorice, fie prin integrarea în
clădiri noi sau crearea unor structuri de protecție dedicate.
19

https://www.arenadiserdica.com/conferences-services/amphitheater-of-serdica-sofia
http://ulpiaserdica.com/history_en.html
21
Google Maps
20

12

Ruine ale orașului Serdica22

IV.5. Descriere
Amfiteatrul Serdica face parte din ruinele de epocă romană a orașului antic Serdica, capitala
estică a provinciei Dacia Mediteraneeană, parte a Imperiului Roman. Ulpia Serdica23 a fost un
centru comercial și poilitic important, declarat „municipiu‖ de Împaratul Traian, dezvoltat pe
amprenta orașului trac Serdon, capitala provinciei trace Serdica.
Așa cum poate fi astăzi văzut, Amfiteatrul Serdica a fost construit în două etape, deasupra unui
teatru roman din secolul al II-lea sau al III-lea d.Ch. Construcția amfitreatrului a început în
timpul domniei împăratului Dioclețian, sfârșitul sec. III d.Ch. și a fost finalizată de împăratul
Constantin cel Mare24, începutul sec. IV d.Ch. Lucrarea a rămas în folosință mai puțin de un
secol, fiind abandonată în sec. V d.Ch., posibil în conexiune cu politicile anti-păgâne ale
împăratului Theodosius I (sfârșitul sec. IV d.Ch.). În secolele V și VI, barbarii ajunși în această
zonă și-au organizat locuințele în fostul amfiteatru, iar în epoca otomană (sec. XIV – XIX) a fost o
sursă de materiale de construcții25.
„Arena din Serdica‖ are o lungime de 60,5 m și o lățime de 43 m și este singurul sit de acest gen
din lume care combină un teatru roman și un amfiteatru antic într-un singur loc.
Ruinele amfiteatrului au fost descoperite în timpul săpăturilor realizate pentru fundația
hotelului care le inglobează acum, au făcut obiectul lucrărilor de cercetare arheologică și
conservare, fiind apoi integrate în soluția arhitecturală și puse în valoare pentru a putea fi
vizitate și descoperite de locuitorii Sofiei și de turiști. Exemplul de bună practică se referă la
valorificarea acestor ruine în mod sustenabil și controlat, prin integrarea lor în circulațiile
hotelului, precum și în numele hotelului, preluat de la denumirea antică a descoperirilor, „Arena
di Serdica‖. Amfiteatrul se găsește la al doilea nivel de subsol al hotelului, el a fost pus in
lumină prin crearea de spații publice pentru evenimente și relaxare la acest subsol și care
asigură vizibitate asupra lor: Clubul „Arena di Serdica‖, sală de gimnastică, spațiu de relaxare,
saună, baie de aburi, masaj.
Hotelul este situat în centrul capitalei Sofia, în apropierea obiectivelor turistice importante,
constituind, la rândul său, o atracție datorită amfiteatrului pe care turiștii îl pot vizita gratuit în
intervalul orar 10.00 – 16.00, chiar dacă nu sunt oaspeții hotelului. Complementar și inspirat,
întreaga arhitectură exterioară a hotelului a fost subordonată monumentului istoric, iar
compoziția fațadei face trimitere la stilul clasic roman. De asemenea, decorațiunile din camere,
22

http://www.sofia-guide.com
http://ulpiaserdica.com/history_en.html
24
https://www.arenadiserdica.com/conferences-services/amphitheater-of-serdica-sofia
25
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphitheatre_of_Serdica
23
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detaliile și ornamentele împrumută din respectivul stil. Mai mult, hotelul oferă și servicii spa de
tip roman26. Conceptul general și munca de succes a unora dintre cei mai buni specialiști din
Bulgaria – arhitecți și designeri, arheologi, restauratori, precum și bunavoința și atitudinea
investitorului față de patrimoniul cultural au transformat Arena de Serdica într-o facilitate unică
și cu valoare publică.
Hotelul Arena di Serdica, de cinci stele, face parte din lanțul FPI Hotels & Resorts, este dispus
pe o suprafață de aproximativ 7.000 metri pătrați, 9 etaje și două niveluri subterane. Are 40
camere și 23 apartamente.

Amfiteatrul Serdica pus în valoare sub foyer-ul hotelului27

Proiectul de realizare a hotelului a fost realizat de firma Castillia Ltd., din Sofia. În anul 2004,
în timpul săpăturilor pentru fundația hotelului, ruinele arenei au fost descoperite accidental,
șantierul arheologic pentru cercetarea acestora funcționând până în anul 200628. Aceste
descoperiri au determinat investitorul și echipa de arhitecți să modifice conceptul inițial, pentru
a putea integra și pune în valoare patrimoniul, considerat de istorici și arhitecți ca fiind unic și
senzațional.
Rezultatul lucrărilor de punere în valoare a descoperirilor arheologice acoperă mare parte din
subsolul hotelului Arena di Serdica, fiind iluminate strategic pentru a revela elementele de
structură și cele decorative care s-au mai păstrat și integrat ambiental într-un mod care să
potențeze vestigiile. Aici au loc evenimente culturale cum ar fi concerte, expoziții și vernisaje,
precum și recepții și evenimente de afaceri.

26

https://www.lonelyplanet.com/bulgaria/sofia/hotels/arena-di-serdica-hotel/a/lod/1092ae22-2cb8-4cba-868efd7e2b03be70/358779
27
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphitheatre_of_Serdica
28
https://www.24chasa.bg/Article/2247287
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Evenimente desfășurate în Amfiteatru29

Hotelul a fost premiat an de an cu numeroase distincții, certificate de excelență și nominalizări
la concursuri naționale și internaționale.
IV.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
Arena di Serdica a atras atenția multor categorii profesionale prin proiectul de construcție a
hotelului și, implicit, prin șantierul arheologic deschis cu ocazia escavărilor, fiind implicate activ
și suportiv instituții publice precum Primăria Municipiului Sofia, Ministerul Culturii, Muzeul
Național de Istorie din Sofia, compania FPI Hotels & Resorts – investitorul hotelului Arena di
Serdica, arhitecți și constructori, designeri și artiști grafici, istorici și restauratori.
Întreg arealul descoperirilor a fost pus în valoare și utilizat responsabil față de patrimoniu,
găzduind evenimente culturale și non-profit, precum și evenimente de afaceri, științifice și de
socializare, participanții fiind atrași inclusiv de locația de organizare a acestora datorită
spectaculozității și rarității.
Beneficiarii direcți ai restaurarii sunt locuitorii și vizitatorii orașului Sofia, precum și clineții
hotelului, toți având acces gratuit la vizitarea ruinelor.
Proiectul de realizare a hotelului a fost realizat de firma de arhitectura Castillia Ltd., din Sofia,
șef de proiect arhitect Petko Marinov și echipa arh. Andrey Arnaudov și designeri de interior,
ing. Maria Nenova și Pla. Maya Choleva.
Beneficiar, investitior și constructor a fost compania FairPlay International JSC30, dezvoltator și
investitor în proprietăți imobiliare și constuctor. Firma este implicată în afaceri imobiliare,
reabilitări și amenajări de clădiri, în industria ospitalității și turism. Firma a fost înființată în
1993 și are sediul central la Sofia, Bulgaria. Excavațiile și cercetarea arheologică, precum și
proiectul amplu de restaurare, conservare și expunere a Amfiteatrului Serdica au fost finanțate
de FairPlay International JSC.
Cercetările arheologice au fost întreprinse de o echipa de arheologi din partea Institutului
Național pentru Monumente Culturale, Bulgaria, condusă de Dr. Zharin Velichkov.
IV.7. Perioada de implementare
Din 2004, până în prezent.
IV.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Amfiteatrul Serdica este un exemplu de implicare responsabilă și creativă a investitorului și
echipei de proiectare și construcție în valorificarea vestigiilor antice descoperite întâmplător pe
amplasamentul unui viitor hotel din centrul capitalei Sofia, Bulgaria. Implicarea s-a putut duce
la bun sfârșit doar printr-un efort susținut din partea investitorului – legat de alocarea de timp și
resurse importante suplimentare față de strategia și planificarile inițiale. Această abordare a
permis trecerea de la un proiect spectaculos, dar convențional, la un proiect spectaculos care,
încorporând vestigiile cercetate arheologic și conservate, se detașează de altele similare –
hoteluri de lux, investiții în industria ospitalității – prin demonstrarea concretă a implicării
civice și comunitare, de susținere a culturii și simbolurilor locale și naționale bulgare și, astfel,
creșterea încrederii și interesului în investiția în sine și în investitor.
În plan economic și cultural, proiectul a generat colaborări și partenerite suplimentare față de
un proiect hotelier fără componente patrimoniale, astfel încât arheologi și istorici, restauratori
29
30

https://www.arenadiserdica.com/conferences-services/amphitheater-of-serdica-sofia
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=24247970
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și artistiști bulgari, cu precădere din Sofia, au fost implicați în realizarea lucrărilor de cercetare,
conservare și valorificare a zonei de vestigii. Colaborarea continuă și în etapa de operare a
investiției când trebuie monitorizate efectele activităților economice asupra vestigiilor, modul în
care se menține starea de conservare, autenticitatea și calitatea acțiunilor culturale legate de
vestigii, etc. Cu alte cuvinte, prezența vestigiilor și valorificarea lor într-un context economic a
creat un mic cluster de firme si experți, instituții și alți stakeholderi specializați în istorie, artă,
evenimente culturale, etc. care este animat de interesul comun de a menține Amfiteatrul
Sardica la nivelul de integritate și calitate care să îi asigure perenitatea.
IV.9. Învățăminte, model de implementare
Deschiderea și dedicarea investitorului față de dimensiunea patrimonială și istorică pe care a
căpătat-o neașteptat proiectul de realizarea a unui hotel de cinci stele în centrul capitalei Sofia,
Bulgaria, prin descoperirea vestigiilor Amfiteatrului Sardica, este aspectul care a motivat
întreaga echipă a proiectului să se adapteze creativ și plin de curiozitate noului context, să-și
extindă și diversifice munca, să modifice conceptele inițiale.
Aceste modificări au permis contactul și implicarea unor categorii noi de specialiști care s-au
integrat în echipă, îmbogățind-o cu noi puncte de percepție, cu noi valențe, ceea ce a condus la
obținerea unui rezultat întrețesut în istoria locală, cu o poveste matură care îl însoțește în toate
startegiile de afaceri și marketing, practic un alt rezultat, un alt hotel.
IV.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Arena di Serdica Residence Hotel
Telefon: +359 2 8 107 777
Fax: +359 2 8 107 770
Adresa poștală: Strada Moskovska, nr. 13-15, Sofia, Bulgaria
Email: hotel@arenadiserdica.com
Pagina de web: www.arenadiserdica.com
Denumire firmă: Architectural Studio Castilia Ltd.
Telefon: +359 2 8 199 166
Adresa poștală: Bld Cherni vrah, Nr. 51B, Sofia, Bulgaria
Email: office@studio-castillia.com
Pagina de web: http://studio-castillia.com
IV.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate:
www.arenadiserdica.com
http://studio-castillia.com
http://ulpiaserdica.com
http://www.planb.eu
Presa și alte surse online:
http://www.globaltravelerusa.com
https://www.lonelyplanet.com

http://www.sofia-guide.com
www.tripadvisor.com
https://en.wikipedia.org
http://archaeologyinbulgaria.com
https://wheninbulgaria.wordpress.com
http://bulgariatravel.org
http://old.buildingoftheyear.bg
http://citybuild.bg
www.bloomberg.com
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V. BASTIONUL THERESIA – DE LA RUINĂ, LA GRĂDINA CU VISE DIN TIMIȘOARA, ROMÂNIA
V.1. Denumirea bunei practici
Restaurarea unui monument istoric și aducerea sa la zi prin introducerea de note contemporane,
la Timișoara, România
V.2. Sector și sub-sector
Arhitectură – arhitectura spațiului public (restaurare)

Imagine cu Bastionul Theresia restaurat31

V.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de restaurare și reintroducere a clădirilor de patrimoniu în circuitul cultural și
turistic al oraşului Timișoara, prin reinterpretarea contemporană a spațiilor publice și redarea
lor comunității.
V.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică
Exemplul de bună practică „Bastionul Thresia
– Grădina cu vise‖ este situat pe Strada
Hector, nr. 2, municipiul Timișoara, România.
Obiectivele de patrimoniu la care face
trimitere și pe care le valorifică această bună
practică se găsesc în centrul municipiului
Timișoara, fiind clădirile istorice ce au făcut
parte din cetatea Timișoarei, construită în stil
Pagan (precursor al fortificațiilor de tip
Vauban) în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea. Din vechea cetate a Timișoarei s-au
mai păstrat astăzi doar câteva fragmente ale
Harta zonei - Cetatea Timișoarei și Bastionul Theresia32
31
32

http://www.bnab.ro/2012/proiecte/6/49/
Google maps
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zidurilor, extinderea orașului conducând, treptat, la o defortificare controlată după anul 1898.
În acest context, orice lucrare de restaurare a acestor vestigii reprezintă o lucrare de salvare și
punere în valoare a patrimoniului construit al municipiului Timișoara. Din fortificațiile cetății
habsburgice se mai păstrează Castelul Huniade, două bastioane, o cazemată și un mic fragment
din curtină. Toate sunt declarate și protejate ca monumente istorice. Singurul bastion aproape
întreg care s-a păstrat este Bastionul Theresia, un important obiectiv turistic33 în Timișoara și
întreaga zona.
V.5. Descriere
Bastionul Theresia face parte din fortificațiile orașului medieval Timișoara, și anume Cetatea
Timișoara, ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, după cucerirea cetății de către
austrieci și eliberarea sa de sub conducerea otomană. În 1740 erau realizate primele două
centuri de fortificații ale cetății. Prima centură era formată din 8 bastioane de tip Pagan (din
cele 9 în final) și zidurile de curtină dintre ele. A doua centură era formată din opt raveline
plasate între bastioane și de primul rând al contragărzilor bastioanelor. În urma progreselor de
dotare a artileriei, în secolul al XIX-lea fortificațiile au devenit ineficace. Majoritatea orașelor
au fost defortificate, exemple în acest sens fiind Viena sau Parisul. Așadar, și Cetata Timișoara
este defortificată, lăsând loc dezvoltării orașului modern. Cele mai reprezentative elemente
care au rămas în picioare și sunt valorificate și astăzi sunt Bastionul Theresia, situat în estul
cetății, și Castelul Huniade, ridicat în secolul al XIV-lea de Carol Robert de Anjou, în sudul
cetății. Bastionul a fost conceput pentru a putea funcționa independent, ca ultim punct de
rezistență, similar unui donjon din fortificațiile medievale.
Prima restaurare a bastionului a fost realizată între anii 1968–1969, după un proiect al
arhitectului Ștefan Iojică. O a doua restaurare, cea care face obiectul acestei bune practici, a
avut loc în perioada 2008–2010, fiind cofinanțată prin programul PHARE 2005, în cadrul
proiectului „Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara, Bastionul Theresia‖,
proiect RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.09, în valoare inițială de 9.731.847,56 euro,
implementat de Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara. Șantierul a fost considerat drept
cel mai mare șantier de restaurare din Sud-Estul Europei.

Bastionul Theresia înainte și după restaurare34

Proiectul de restaurare de reabilitare a fost elaborat de firma de arhitectură Archaeus srl în
perioada 2003–2008, sub coordonarea arhitectului Marius Miclăuș, iar constructor a fost
consorțiul Bennert GmbH & Prowa Contracting și Consulting GmbH. În anul 2011, Bastionul
restaurat a fost redeschis publicului.

33
34

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Timi%C8%99oara
http://www.bnab.ro/2012/proiecte/6/49/

18

Asa cum descrie și arhitectul Marius Miclăuș proiectul de restaurare și reabilitare, conceptul a
luat în calcul potențialitățile spațiilor interioare, a spațiilor nefolosite (mansardă) și definirea
unor noi volume contemporane pentru funcțiuni predominant culturale. Intervențiile pentru
restaurările anterioare s-au realizat responsabil față de patrimoniul istoric, prin curățarea
elementelor intruzive ale perioadei comuniste și salvgardarea acestuia, prin utilizarea de tehnici
și materiale care să excludă intervenția în substanța istorică. S-au folosit materiale noi, ușor de
eliminat în cazul unor intervenții ulterioare; apropierea cu atenție de materialele existente pe
baza unor studii și analize minuțioase asupra materialului istoric și intervenția prudentă asupra
acestora.
Materialele nou folosite au fost alese astfel încât să ―îmbătrânească― frumos în raport cu
suprafețele istorice, iar ca ―suport‖ pentru monument a fost aleasă o piatră din calcar ce
ascunde spațiile din curtea de onoare, dar potențează prin contrast și ―reinventează‖ locuri
nefolosite.
Scopul cel mai important al spațiului public a fost de a deschide oportunitatea pentru
socializare, pentru evenimente și, de asemenea, de a avea pregătită "infrastructura" pentru a
(re) învăța comunitatea cum trebuie să utilizeze spațiul public.35

Curtea și mansarda bastionului, după restaurare36

Astfel, s-a reușit definirea unui nou spaţiu urban, prin reamenajarea curţii de onoare şi
conectarea acesteia cu pieţele existente, precum şi redarea aspectului iniţial al monumentului
prin tratarea unitară şi restaurarea prudentă a suprafeţelor.
Rezultatele lucrărilor de restaurare constau în transformarea zonei verzi dezvoltată spontan
deasupra bastionului într-o terasă verde circulabilă, punct de belvedere urban. Corpul
mansardat de pe latura vestică a fost atent reparat, toate lucrările fiind realizate în spiritul
celui mai important „cod‖ al restauratorilor: Carta de la Veneţia. Mansarda bastionului, părăsită
de mai multe decenii, cu o suprafaţă extrem de generoasă, cuprinde acum săli de expoziţii şi
conferinţe. Şarpanta din lemn a fost consolidată, o mare parte a structurii originale fiind
menţinută, atent curăţată şi pusă în valoare, în timp ce vechile coşuri de fum, cu un rol
important şi în scenariul la incendiu actual, au fost perforate şi transformate în luminatoare. 37
Curtea bastionului a fost transformată într-un spațiu care invită la plimbari și petrecerea
timpului liber pentru descoperirea clădirilor bastionului. Curtea găzduiește evenimente culturale
și cu potențial turistic. Spațiile de la parterul bastionului au fost compartimentate și amenajate
pentru a dezvolta activități de întâmpinare - mici magazine, cafenele și alte activități,
susținând, astfel, și economia locală. De asemenea, în aceste spații au loc evenimente culturale
cum ar fi expoziții și vernisaje de artă, istorie și fotografie („Aurul și argintul antic al României‖,
35
36
37

http://www.bnab.ro/2012/proiecte/6/49/
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„Descendența speciei umane‖, „Our Body: Universul Interior‖), concerte de muzică medievală,
festivaluri culturale și de reenactment, demonstrații cu arme de epocă maghiare și turcești.

Concert în curtea interioară a Bastionului Theresia38

Expoziție „Arme de foc din colecția Muzeului
Banatului Timișoara‖39

Proiectul de restaurare a primit Premiul Secțiunii „Arhitectura spațiului public‖ în cadrul
Bienalei Naționale de Arhitectură București, 2012, echipa de proiect fiind formată din: arh.
Marius Miclăuş, stud. arh. Bogdan Raţ, arh. Zsolt Varday, arh. Brîndușa Havasi, arh. Cristian
Blidariu,arh. Vasile Oprișan, arh. Beatrice Lucaci, arh. Nicolae Olteanu. Implicarea arhitectului
Marius Miclăuș în proiectul Bastionului continuă și după finalizarea restaurării, el fiind invitat, în
martie 2016, de către Asociația CitiZenit din Arad, la o dezbatere publică pe tema modalităților
de intervenție asupra spațiului public venite din direcția arhitecturii și designului, dedicată unui
posibil proiect de reabilitarea a Cetăţii Aradului pe modelul timișorean40.
V.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți
Proiectul de restaurare și reabilitare a Bastionului Theresia a reunit numeroase categorii
profesionale, în proiectul de restaurare fiind implicate instituții publice precum Consiliul
Judetean Timiș și Primăria Timișoara, ca beneficiari, arhitecți și constructori, designeri și artiști
grafici, istorici, restauratori și sociologi.
Echipa de proiect a fost formată din următoarele specializări:
Project management – ing. Marieta Mateescu, arh. Gabriela Crețu
Arhitectură – restaurare și reabilitare – ARCHAEUS: șef de proiect arh. Marius Miclăuş,
stud. arh. Bogdan Raţ, arh. Zsolt Varday, arh. Brîndușa Havasi, arh. Cristian Blidariu, arh.
Beatrice Lucaci, arh. Maja Baldea consultant arh. Vasile Oprișan, ATELIER TREI: arh.
Cosmin Bloju, arh. Codruța Negrulescu, arh. Oana Sârbu, arh. Victor Popovici,
arch.Claudia Godean, PARASITESTUDIO: arh. Claudiu Toma, arh. Maja Baldea, ART
WORKS: Artist Nada Stojici, model: stud. arh. Bogdan Rat;
Structură - CORONA TIMEXIM: ing. Laci Fekete, stud arh. Bogdan Buda, stud arh. Marton
Tovissi;
Instalații interioare – ing. Corneliu Suma, Prof. Dr. ing. Decebal Anastasescu, electrice CAPABIL - ing. Dumitru Moisi, HVAC - G&C MARKET CASTELLI ing. Dorian Farca, ing. Florin
Botos, apa - PROWASSER - ing. Marioara Golumba, ing. Maria Grozav
Constructori: Bennert GmbH & Prowa Contracting și Consulting GmbH
Timp de 5 ani de la finalizarea restaurării, spațiile interioare au fost dedicate exclusiv
activităților culturale și non-profit, bastionul devenind un centru cultural al municipiului
38

http://debanat.ro/2017/06/rock-si-simfonie-in-vechea-cetate-a-timisoarei-foto_195556.html
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Timișoara și găzduind expoziții de artă plastică și fotografie, precum și alte evenimente
culturale ce au atras un public numeros.
Beneficiarii direcți ai restaurarii sunt locuitorii și vizitatorii municipiului Timișoara.
V.7. Perioada de implementare
Proiectul de restaurare a fost elaborat în perioada 2003-2008 și s-a implementat între anii 20092011.
V.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Bastionul Theresia este proiectul perfect pentru a demonstra capacitatea unui sit istoric deschis
contemporaneității prin intervenții ambițioase și inovative de a...:
genera o activitate culturală impresionantă, care reunește atât comunitatea locală, cât și
turiștii, și care concentrează atenția către o resursă importantă pentru identitatea locală
a orașului Timișoara. Proiectul de reabilitare a Bastionului Theresia a inclus elemente
arhitecturale moderne și spații noi care îl integrează între centrele culturale
spectaculoase, cu o arhitectură care transcende stilului în care a fost construit în secolul
XVIII și îl raportează la prezent, la generațiile actuale și viitoare, fără însă a-i afecta
autenticitatea și calitatea.
genera activități economice indirect, prin implicarea operatorilor economici locali în
organizarea și desfășurarea evenimentelor, în asigurarea comerțului și activităților de
primire a turiștilor, a transportului local, etc. și, astfel, de a sprijini firmele în
menținerea și crearea de locuri de muncă, în menținerea surselor de taxe și impozite la
bugetele locale și de stat, în dezvoltarea mediului de afaceri timișorean.
Înainte de reabilitare și modernizare, Bastionul Theresia găzduia spații comerciale, restaurante,
baruri, o discotecă cu program de club de noapte, o librărie, două expoziții permanente ale
Muzeului Banatului, cea de Tehnologia Informației și Comunicațiilor și "Vioara — o pasiune de o
viață", precum și Secția de Etnografie a Muzeului Satului Bănățean 41. Datorită finanțării lucrărilor
de reabilitare și modernizare prin Programul Phare al Uniunii Europene, după reabilitare, timp
de 5 ani complexul a putut fi valorificat în special prin activități culturale și de interes public,
activitățile de alimentație publică fiind limitate la cafenele, cofetării și vinoteci. În prezent,
Bastionul Theresia este vizat de intențiile de a avea un proiect unitar și integrativ pentru
activitățile desfășurate în perimetrul său.
V.9. Învățăminte, model de implementare
Proiectul de reabilitare și modernizare a Bastionului Theresia a fost unul din primele și marile
proiecte românești de aducere în prezent a unui monument istoric simbolic pentru un oraș
cunoscut internațional ca centru cultural și mare generator de dezvoltare în estul țării. Proiectul
a fost elaborat de câștigătorul concursului național de arhitectură42 lansat de autoritățile publice
locale, Studio Archaeus, o firmă locală din Timișoara ale cărei soluții îndrăznețe au integrat
rigorile intervenției pe un monument protejat de lege, cu nevoia de a armoniza situl cu
standardele moderne de estetică și confort ale unui pol de activitate culturală și socială, astfel
conducându-se la valorificarea la capacitate a potențialelor acestuia.
Conceptul general43 a fost de reabilitare a monumentului istoric prin reasamblarea imaginii sale
și îndepărtarea unora din soluțiile dăunătoare aplicate în lucrările anteriorare de restaurare din
41

Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Bastionul_Theresia; http://evz.ro/bastionul-theresia-devine-gradina-devise-908709.html
42
https://www.igloo.ro/bastionul-theresia/
43
Idem 11, 12, 13, http://www.archdaily.com/204507/theresia-bastion-archaeus
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anii 1970, precum și prin amplasarea facilităților moderne pe cât posibil sub nivelul terenului,
elementele vizibile fiind într-un contrast discret cu monumentul pentru a-l marca și a nu
compromite.

Imagini ale curții interioare a Bastionului Theresia44

V.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: ARCHAEUS S.R.L./Coord. Arh. Marius Miclaus
Telefon/fax: +40 256 288 549
Adresa poștală: Str. Cosminului, nr.3, Timişoara, Județul Timiș, România
Email: office@studioarchaeus.ro
Pagina de web: www.studioarchaeus.ro
V.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate:
http://studioarchaeus.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bastionul_Theresia
Presa și alte surse online:
https://www.igloo.ro
http://www.archdaily.com
http://evz.ro
http://www.aradon.ro
https://debanat.ro
http://www.i-tour.ro/
http://www.bnab.ro
https://www.anuala.ro

44
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VI. CĂRTUREȘTI CARUSEL – PALATUL REGÂNDIT ȘI REPOVESTIT, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
VI.1. Denumirea bunei practici
Restaurarea unei clădiri de patrimoniu și transformarea ei în spațiu pentru servicii culturale
integrate, la București, România
VI.2. Sector și sub-sector
Arhitectură și construcții

Cărturești Carusel45

VI.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de restaurare și reintroducere a unei clădiri de patrimoniu în circuitul cultural și
turistic al capitalei Bucureşti, România, prin crearea unui spațiu adecvat serviciilor culturale
integrate și implicării în promovarea patrimoniului construit la nivelul orașului Bucureşti.
VI.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică
Obiectivul pe care il valorifică sustenabil acest
proiect este Casa Chrissolevoni din Strada
Lipscani, nr. 55, București, România, o clădire
din secolul XIX aflată pe lista monumentelor
protejate prin lege.
Obiectivul de patrimoniu este reprezentantiv
pentru o anumită categorie de monumente din
municipiul Bucureşti, și anume vechile palate și
case de la sfârșitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea, monumente
istorice de arhitectură concentrate, în mod
special, în zona Centrului Vechi al capitalei.
45
46

Harta zonei acoperite de Cărturești Carusel46

https://www.facebook.com/pg/CarturestiCarusel/photos/?tab=album&album_id=1621380128085268
Google Maps
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Multe din aceste monumente cu un important potențial cultural și turistic, unele cu valoare
identitară pentru oraș prin mareția și eleganța deținute cândva, se găsesc într-o stare avansată
de degradare din lipsa resurselor necesare reabilitării și refuncționalizării lor de către
proprietarii de drept cărora le-au fost retrocedate după 1990.
VI.5. Descriere
Casa Chrissolevoni a fost construită în anii 1860 și a intrat în posesia familiei de bancheri
Chrissoveloni în anul 1903. Clădirea a avut destinație de instituție bancară, apoi comercială. În
perioada comunistă, a fost confiscată şi transformată în magazine, în final găzduind magazinul
„Familia‖. Procesul de revendicare a demarat în anul 1991, clădirea reintrând în proprietatea
familiei în anul 2007. Clădirea se găseşte pe Lista Monumentelor Istorice gestionată de Ministerul
Culturii, sub denumirea „Casă cu prăvălie‖ și datată la sfârșitul secolului al XIX-lea47. Mai mult,
clădirea se găsește într-o zona istorică a Bucureștiului, „centrul istoric‖, cu bogate vestigii
istorice care indică o istorie continuă cel puțin din perioada medievală până în prezent.
Preocupările pentru redarea monumentului țesutului urban au început în anul 2010, iar procesul
amplu de restaurare și reabilitare a fost continuat cu cel de adecvare a clădirii pentru
funcțiunea agreată și promovată de proprietar, astfel încât în februarie 2015 a fost lansată,
probabil cea mai renumită librărie-concept din București, Librăria Cărturești Carusel. Două
echipe au fost implicate în acest proces – o primă echipă dedicată restaurării și reabilitării
monumentului și cea de doua echipă, concentrată pe amenajarea spațiului interior pentru a fi
în armonie cu planurile de animare culturală a monumentului.
Proiectul de restaurare și reabilitare a fost asumat de firma de arhitectură Capitel Avangarde srl
- șef de proiect arhitect Georgeta Gabrea. Implementarea proiectului a fost de durată, arhitecții
ținând cont de foarte multe aspecte istorice și legislative datorate calității de monument
protejat prin lege a imobilului. Astfel, deciziile de restaurare au ținut cont de un complex de
elemente și evenimente, cum ar fi:
(1) rezultatele studiului istoric, a expertizelor și auditurilor asupra clădirii-monument;
(2) descoperirile din timpul decopertărilor, circumstanțe care au extins câmpul de
preocupări ale echipei;
(3) dorința de a readuce în imaginea Lipscanilor o clădire-reper, cu cât de multe
elemente de autenticitate posibile;
(4) asigurarea unor standarde de confort și de imagine contemporane;
(5)managementul proiectului, inclusiv management

Imagini din timpul restaurării48
47
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http://arhitectura-1906.ro/2015/05/lipscani-55-povestea-unei-renasteri/
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Clădirea are un regim de înălțime de 4 niveluri, respectiv subsol, parter, etaj și mansardă,
însumând o suprafață desfășurată de 1.000 metri pătrați. La analiza inițială, clădirea avea un
hall central care cuprindea parterul și etajul, cu spații de expunere laterale, iar la nivelul
pardoselii mansardei se găsea un vitraliu care ascundea structura luminatorului. Proiectul a
suferit modificări pe parcursul implementării lui, în special prin elementele care au impus
revizuirea soluțiilor de fundare și consolidare. S-a revenit la forma reală a golurilor și la
ornamentele originale ale fostei fațade. În cheia de boltă a arcadei majore se găsește acum
blazonul familiei Chrissoveloni, al cărui element principal este frunza de stejar. De altfel, frunza
de stejar se găsește în întreaga decorație a clădirii, iar caracterul original al ornamentelor
interioare a fost menținut prin restaurare sau refacerea după mostre originale. Ornamentele,
coloanele și soclurile lor sunt albe pentru realizarea unei dinamici prin jocuri de lumină, în
diferitele momente ale zilei49. Luminatorul a fost refăcut pentru a permite luminii naturale să
pătrundă în clădire.
În etapa de proiectare a amenajării, compania care a închiriat și urma să utilizeze spațiul,
Direct Client Services srl, cunoscută prin brandul de librării „Carturești‖, a colaborat cu
arhitectul Adrian Cancer-Zeana, biroul de arhitectură Square One. Soluția adoptată pentru
iluminarea clădirii este o combinație inovativă între lumina naturală ce intră prin boltă și
sistemul de iluminare punctual, în care dispunerea corpurilor de iluminat, aparent aleatorie, a
fost determinată de necesitatea nivelului de iluminare dictat de activitățile desfășurate în
clădire. De asemenea, pentru de a pune în valoare întregul ansamblu arhitectural și a extinde
posibilitățile de interacțiune a vizitatorilor cu monumentul, au fost create etaje intermediare
sub forma unor unor circulaţii adiţionale la ambele niveluri, fiecare laterală primind câte o
supantă generată de perimetru, cu un acces principal central şi unul secundar, prin intermediul
unor scări elicoidale. Rezultatul este o formă organică fluidă, care şerpuieşte printre elementele
structurale existente. Transformarea vizuală astfel rezultată este cea care dă consistenţă
formelor şi marchează prezenţa arhitecturii noi50.

Cărturești Carusel - Casa Chrissoveloni51

Rezultatul procesului de restaurare și reintegrare a palatului în circuitul cultural și turistic al
orașului este unul de excepție, și anume un spațiu care concentrează interesele și preocupările
49
50
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de la granița sensibilă dintre cultură, societate și turism. Astfel, Casa Chrissoveloni este acum
sediul librăriei Carturești Carusel și cuprinde, pe cele 6 etaje ale sale, o selecție impresionantă
cărți din diverse domenii, de materiale multimedia (muzică, filme, cărți, etc.) și bandă
desenată, papetărie, ceaiuri și accesorii pentru ceai, ROD – galeria de design românesc, iar în
mansardă – ceainărie și Bistro Cărturești. Concerte și evenimente artistice animă „Caruselul
luminii‖, happeninguri și acțiuni de socializare umplu spațiul cu vizitatori și turiști deopotrivă.
Firma Direct Client Services srl a deschis prima librărie în anul 2000, pe o stradă istorică din
București, strada Edgar Quinet, în centrul capitalei. Era o librărie mică, însă creată sub un
concept nou, ce oferea nu doar cărți, ci și CD-uri cu muzică și filme, ceai și accesorii. În anul
2003 a avut loc inaugurarea celei de-a doua librării Cărturești, de data aceasta în urma renovării
parțiale, pentru început, a casei familiei Sturdza, pe strada Arthur Verona, colț cu bulevardul
Magheru, un monument de arhitectură emblematic pentru sfârșitului de secol XIX și început de
secol XX. Autorul proiectului de restaurare este chiar arhitectul Șerban Sturdza, proprietarul
casei, iar Cărturești este inițiatorul conceptului noii librării, ce conținea, pentru prima dată în
București, și o ceainărie. De atunci, au fost dechise 21 de librării atât în București, cât și în alte
orașe din România, în principal în centre comerciale, însă fiecare având o identitate proprie și
punând în valoare specificul local. Acest context, precum și coerența arhitecturală și de
amenajare a spațiilor tuturor librăriilor Cărturești, au convins proprietarul Casei Chrissoveloni să
colaboreze cu firma Direct Client Services srl pentru a readuce strălucirea de altădată a clădirii
și a crea aici un spațiu al descoperirilor - de cărți și locuri unice.
Atât proiectul de restaurare, cât și rezultatul, librăria Cărturești Carusel, au primit, începând cu
anul inaugurării, 2015, o serie de premii și nominalizări atât la nivel național, căt și
internațional. Atfel, în anul 2015, proiectul de restaurare a primit premiul secțiunii Restaurare
în cadrul Anualei de Arhitectură, echipa fiind formata din arh. Georgeta Gabrea, arh. Venera
Trişnevschi, arh. Cristina Sîrbu, arh. Cristina Răchitan-Gabrea52. În anul 2016, același proiect a
fost nominalizat la premiul pentru arhitectură - patrimoniul național, la Bienala de Arhitectură.
În martie 2017, The Telegraph include Cărturești Carusel în top 3 cele mai frumoase librării din
lume53. Librăria, găzduită în clădirea restaurată, este, de asemenea, cuprinsă în ghiduri turistice
și de design din întrega lume.

Captură „The Telegaph‖
52
53

Captură „Premiu pentru Restaurare‖
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VI.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți
Amploarea proiectului și standardele artistice și tehnice impuse de calitatea de monument a
Casei Chrissoveloni au putut fi abordate la nivelul intenționat de proprietarul clădirii doar printrun parteneriat multidisciplinar, care a funcționat la capacitate maximă și multiplicatoare: „[....]
realizarea proiectului, în forma în care este astăzi, se datorează, în primul rând, mentalității
deschise a proprietarului și sprijinului acestuia, apoi și faptului că pe întreg parcursul derulării
proiectului, atât a activității de proiectare, cât și a celei de execuție, echipa de proiect a fost
de la început foarte unită. Apoi, în timpul dezvoltării și înaintării proiectului, pe măsură ce ea sa lărgit, fiecare nou membru a fost bine primit și a fost considerat coleg și prieten‖ – declarația
arh. Gabriela Gabrea, șeful proiectului de restaurare și reabilitare la lansarea Cărturești Carusel
în februarie 201554.
Echipa implicată în reabilitarea și refuncționalizarea clădirii-monument a fost formată din
următoarele specializări:
Project management – Front Group: director de proiect Cosmin Coriciuc, ing. Bogdan
Măcrineanu, Raluca Nicolaescu;
Arhitectură – restaurare și reabilitare – Capitel Avangarde srl: șef de proiect arh.
Georgeta Gabrea și echipa formată din arh. Maria-Cristina Răchitan-Gabrea, arh. Cristina
Sîrbu, arh. Ioana Popovici, arh. Claudiu Vârlan, arh. Simona Dimitriu, arh. Cristina
Sternatis, arh. Dragoș Milotin, arh. Venera Trișnevschi, tehnician arh. Simionescu Mihai,
stud.-arh. Hamoș Emeric;
Structură – Popp & Asociații: dr. ing. Traian Popp, ing. Mădălin Coman, ing. Nelu Badea,
ing. Mihaela Ivănuș (Dumitriu), ing. Irina Radu, ing. Dan Sinu;
Instalații interioare – proiectant și executant Loial srl: inginer coordonator ing.
Dăscălescu Iulian;
Constructori: Reton srl, Donau Therm (structură), BTM Proconstruct srl (refacere
ornamente și fațadă);
Amenajări interioare – project management: Cristian Mureanu;
Arhitectură, design: Square One srl, șef de proiect arh. Sabin Dumitriu și echipa formată
din arh. Adrian Cancer-Zeana, Ioan Vlădescu, Andrei Palita, Vlad Crețu;
Structură – Popp & Asociații: ing. Irina Radu;
Instalații – proiectare și execuție – Vest Grup Instal srl: ing. Narcis Fierbințeanu;
Constructor – MCR Construct srl: ing. Cristian Gheorghiu;
Diriginte de șantier: ing. Dan Constantin Lăcătuș.
Beneficiarii direcți ai restaurarii sunt locuitorii, turiștii și vizitatorii orașului București.
VI.7. Perioada de implementare
Începând din anul 2010, până în prezent.
VI.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Proiectul de restaurare și refuncționalizare a clădirii Casa Chrissoveloni în actuala librărie
Cărturești Carusel a fost abordat printr-o raportare exemplară la valoarea de „moștenire
culturală‖ a clădirii însăși, precum și a contextului urbanistic și istoric al perimetrului în care se
găsește clădirea – „centrul vechi‖ al Bucureștiului.
Viziunea privind valorificarea monumentului este cea care asociază proiectului cele mai
marcante aspecte cu valențe sustenabile: transformarea într-un centru de cultură a unei clădiri
de patrimoniu, părăsite și degradate, aflată în zona cea mai vibrantă și creativă a Bucureștiului,
54
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înconjurată de discuțiile, evenimentele, găndurile și planurile care se articulează în centrul
vechi, prin miile de localnici și turiști care îl parcurg zilnic. Acestui context i-a fost dedicat
proiectul de restaurare, reabilitare și amenajare a „Caruselului luminii‖, pentru a trasmite
vizitatorilor și viitoarelor generații tradiții, practici, obiecte, expresii și valori artistice
acumulate de clădirea însăși și de contextul urbanistic învecinat.
Proiectul poate fi considerat o bună justificare pentru modul în care cultura joacă un rol
contemporan mai vizibil ca niciodată în refacerea țesutului solid și multicolor al societății,
crearea premizelor pentru înțelegerea istoriei și culturii proprii, în estomparea barierelor sociale
și sporirea bunăstării prin resursele locale nedelocalizabile. Astfel, proiectul reprezintă o
oportunitate largă pentru toate elementele dezvoltării sustenabile – sociale, economice și de
mediu.
VI.9. Învățăminte, model de implementare
Aspectele care marchează succesul acestui proiect și exemplu de bună practică în valorificarea
sustenabilă a unui obiectiv de patrimoniu cultural sunt numeroase, mai mult sau mai puțin
sonore, mai mult sau mai puțin perceptibile, mai mult sau mai puțin replicabile:
Atașamentul, sprijinul și implicarea responsabilă a proprietarului Casei Chrissoveloni,
domnul Jean Chrissoveloni, față de proiect;
Setarea unei viziuni de valorificare culturală și turistică a monumentului reabilitat, la
granița între profit și non-profit, printr-un brand autohton, de mare succes și deja
prezent în conștiința colectivă;
Unitatea și permeabilitatea controlată a echipei de proiectare și construcție;
Vizibilitatea pe parcursul progresului în implementarea proiectului.
VI.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Biroul de Arhitectura Capitel Avangarde srl
Telefon: +4 021 3186174
Adresa poștală: Str. Semicercului 4, etaj 1, sector 1, București, România
Email: office@capitel.ro
Pagina de web: www.capitelavangarde.ro
Denumire firmă: Birou de Arhitectură Square One srl
Telefon: +40 723 550 101
Adresa poștală: Strada Tudor Vianu nr. 29 ap. 4, Sector 1, București, România
Email: adrian@squareone.ro
Pagina de web: http://www.squareone.ro
VI.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate:
www.capitelavangarde.ro
https://www.facebook.com/CapitelAvangarde-163649487106629/
http://www.squareone.ro
https://www.facebook.com/squareonearchi
tecture/
https://carturesti.ro
https://www.facebook.com/Carturesti/

http://www.businessmagazin.ro
http://www.hotnews.ro
http://www.telegraph.co.uk
http://adevarul.ro
https://www.anuala.ro
http://www.digi24.ro

Presa și alte surse online:
https://www.uar-bna.ro
http://arhitectura-1906.ro
https://www.igloo.ro
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