
INVESTIÞIE DE PESTE 19 MILIOANE EURO LA BUZÃU:

O clãdire construitã dupã
proiectul arhitectului
Grigore Cerchez,
salvatã de la ruinã cu
fonduri europene

S
ediul Bibliotecii Jude-
þene din Buzãu, mo-
nument istoric ridicat
în urmã cu mai bine
de un secol, în 1914,
dupã un proiect al ar-

hitectului Grigore Cerchez, a in-
trat în reparaþii capitale.

Clãdirea aflatã pe cel mai circu-
lat bulevard din municipiul Bu-
zãu, acum veche ºi ºubrezitã de
cutremure ºi intemperii, îºi va re-
cãpã strãlucirea de altãdatã. În

luna iunie, Consiliul Judeþean a
dat ordinul de începere al lucrãri-
lor, dupã mai mulþi ani în care to-
tul a stagnat din cauza numeroa-
selor avize de care a fost nevoie,
inclusiv de la Ministerul Culturii.

"Biblioteca Judeþeanã e o clãdi-
re de patrimoniu ºi reprezentati-
vã pentru judeþul Buzãu. Risca sã
fie pierdutã, pentru cã era într-un
stadiu avansat de degradare,
dupã ce a fost afectatã de marile
cutremure. Am reuºit sã începe

lucrãrile de consolidare ºi reabili-
tare cu bani europeni, Valoarea
eligibilã este de aproximativ 4 mi-
lioane de euro, mai vine ºi Consi-
liul Judeþean cu circa 500.000 de
euro", a declarat, la momentul
începerii lucrãrilor, preºedintele
Consiliului Judeþean Buzãu, Petre
Emanoil Neagu.

Prin proiect se vor realiza lucrãri
de consolidare ºi hidroizolaþie a
clãdirii, lucrãri de restaurare ºi re-
modelare a plasticii faþadelor, lu-

crãri de restaurare la interior ºi ex-
terior, lucrãri de reabilitare a prin-
cipalelor reþele de utilitãþi, dotãri
interioare (instalaþii, echipamente
ºi dotãri pentru asigurarea condi-
þiilor de climatizare, siguranþã la
foc, antiefracþie), dotãri pentru
expunerea ºi protecþia patrimo-
niului cultural mobil ºi imobil.
Potrivit constructorului, partea
cea mai dificilã va fi realizarea
finisajelor.

"Lucrãrile constau în consolida-

62   BURSA Construcþiilor nr. 5 / 2022

Investiþii



rea clãdirii, care are probleme de-
osebite de structurã. Apoi urmea-
zã sã se schimbe tot ce înseamnã
tâmplãrie exterioarã, se va reface
tâmplãria interioarã. Se va recu-
pera acest mozaic, sã vedem
cum, bucatã cu bucatã, suntem
obligaþi sã-l recuperãm ºi sã-l pu-
nem la loc. Ce nu vom putea re-
cupera vom înlocui cu aceleaºi
elemente. Vor exista sisteme au-
dio-video ºi toatã partea de
date-voce la nivelul anului 2022.
Partea cea mai grea din toatã lu-
crarea o reprezintã finisajele. Ace-
stea vor fi fãcute cu foiþã de aur,
toate decoraþiunile trebuie refã-
cute. E o lucrare medie ca execu-
þie, în împreunã cu echipa vom
reuºi sã o ducem la capãt pânã în
noiembrie 2023", a declarat
reprezentantul firmei care va
executa lucrãrile, Ionel Gagu.

Potrivit responsabililor din Con-
siliul Judeþean, proiectul va tran-
sforma Biblioteca Judeþeanã "Va-
sile Voiculescu" Buzãu într-o insti-
tuþie cu valenþe moderne, euro-
pene, ancorate în dinamica

culturalã a prezentului.
Reprezentanþii Consiliului Jude-

þean aratã: "În principal, vor fi
puse în valoare potenþialul arhi-
tectural al clãdirii, elementele ori-
ginale de construcþie urmând ca,
pe parcursul operaþionalizãrii
proiectului în plan secundar sã fie
prestate ºi servicii culturale cu un
mare grad de noutate pentru pia-
þa din România, ca de exemplu
un spaþiu multimedia specific re-
alitãþii augmentate, care, cu aju-
torul tehnologiilor de ultimã orã
va permite vizitatorilor bibliotecii
sã imerseze într-un univers
cultural, turistic ºi social cu totul
deosebit.

Serviciile culturale vor contribui
în mod direct la creºterea vizibili-
tãþii clãdirii de patrimoniu, la pu-
nerea în valoare a lucrãrilor de re-
staurare ºi consolidare efectuate,
la o mai bunã utilizare a potenþia-
lului cultural pe care obiectivul de
patrimoniu îl deþine.

Din punct de vedere funcþional,
proiectul îºi propune diversifica-
rea categoriilor de beneficiari ai

serviciilor oferite de bibliotecã
precum ºi includerea obiectivului
în circuitul turistic cultural, prin
consolidarea, restaurarea ºi dota-
rea clãdirii Bibliotecii Judeþene
Vasile Voiculescu Buzãu, monu-
ment istoric de importanþã naþio-
nalã, încadrat în Lista monumen-
telor Istorice actualizatã în 2015,
la poziþia nr. 546 cu codul
BZ-II-m-A-02351".

Tuturor spaþiilor din clãdirea de

patrimoniu le va fi atribuitã o des-
tinaþie, corelatã cu o destinaþie
avutã de-a lungul timpului, iar
aceste spaþii vor fi dotate ºi ame-
najate corespunzãtor, cu mobilier
de expunere (rafturi, vitrine, pa-
nouri) pentru punerea în valoare
a patrimoniul mobil (manuscrise,
cãrþi rare, colecþii deosebite etc),
vor fi prezentate filme documen-
tare legate de aceste destinaþii,
ziare ºi cãrþi de colecþie legate de
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Reprezentanþii Consiliului Judeþean aratã:
"În principal, vor fi puse în valoare
potenþialul arhitectural al clãdirii,
elementele originale de construcþie, urmând
ca, pe parcursul operaþionalizãrii
proiectului în plan secundar, sã fie prestate
ºi servicii culturale cu un mare grad de
noutate pentru piaþa din România, ca de
exemplu un spaþiu multimedia specific
realitãþii augmentate, care, cu ajutorul
tehnologiilor de ultimã orã va permite
vizitatorilor bibliotecii sã imerseze într-un
univers cultural, turistic ºi social cu totul
deosebit".
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destinaþia spaþiului.
"Gradul de interes al vizitatorilor

pentru fiecare spaþiu va fi stimu-
lat prin prezentarea succesivã a
tuturor funcþionalitãþilor acesto-
ra, de-a lungul timpului. Acestea
vor fi identificate ºi marcate cu
elemente de vizibilitate ca atare.
Orice vizitator va fi ghidat, cu aju-
torul instrumentelor ºi echipa-
mentelor de promovare într-o
istorie a spaþiului respectiv: por-
nind de la elementele de geome-
trie ºi arhitecturã de-a lungul tim-
pului, legende ºi istorii legate de
spaþiul respectiv, f i lme
documentare, documentare

fotografice etc.
Turul fizic ºi virtual al clãdirii de

patrimoniu va reprezenta ele-
mentul cheie într-un astfel de cir-
cuit arhitectural, constructiv, isto-
r ic , funcþional, acesta con-
centrând peste 80% din din com-
plexul de activitãþi ce se vor de-
sfãºura permanent în spaþiile
clãdirii de patrimoniu.

În plan secundar, într-un pro-
cent de cel mult 20% din comple-
xul de activitãþi ce se vor de-
sfãºura permanent, se delimitea-
zã ºi alte activitãþi conexe pentru
evidenþierea valorii arhitecturale,
istorice ºi culturale a clãdirii

obiectivului de patrimoniu resta-
urat. Un rol important în imple-
mentarea proiectului îl vor avea
activitãþile de informare ºi publi-
citate pentru proiect, precum ºi
activitãþile de marketing ºi pro-
movare a obiectivului, activitãþile
de digitizare a obiectivului de
patrimoniu", au mai spus
responsabilii de proiect.

În aceste condiþii, activitatea ce
se va desfãºura în cadrul obiecti-
vului de patrimoniu, pe parcursul
celor cinci ani de operare, va pre-
supune o amenajare a locaþiei
configuratã astfel încât sã permi-
tã un tur fizic, dar ºi virtual al tutu-
ror destinaþiilor de-a lungul tim-
pului pe care le-a deþinut acest
spaþiu, respectiv acelea de casã
de locuit a ministrului ºi ingineru-
lui agronom Constantin Alexan-
dru Garoflid, sediu al Administra-
þei Publice Buzãu aparþinând Mi-
nisterului Finanþelor, Palat al
Administraþiei Financiare, institu-
þie patronatã de Ministerul Finan-
þelor ºi coordonatã la nivel local
de Primãria oraºului Buzãu, pre-
cum ºi alte funcþiuni schimbate

succesiv dupã anul 1945, fiind pe
rând sediul unor întreprinderi ºi
instituþii, precum: Legume-Fruc-
te, Avicola, Vinalcool, Direcþia Ju-
deþeanã pentru Agriculturã, Con-
siliul Popular Orãºenesc Buzãu,
Inspectoratul Judeþean de Miliþie,
Bibliotecã judeþeanã - for
metodologic pentru toate
bibliotecile din judeþ, respectiv
acela de sediu central al
Bibliotecii Municipale Buzãu.

Valoarea acestui proiect se ridi-
cã la 19,4 milioane de lei. Terme-
nul limitã de execuþie al lucrãrilor
este 31 decembie 2023. Imobilul
este cunoscut ca sediu al Bibliote-
cii Judeþene "Vasile Voiculescu"
din anul 1984.
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"Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare
spaþiu va fi stimulat prin prezentarea succe-
sivã a tuturor funcþionalitãþilor acestora,
de-a lungul timpului. Acestea vor fi identifi-
cate ºi marcate cu elemente de vizibilitate ca
atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorul
instrumentelor ºi echipamentelor de promo-
vare, într-o istorie a spaþiului respectiv".
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