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Având în vedere situaţia actuală a nivelului de dezvoltare a teritoriului aflat la limita de Est a Europei, de

pe ambelemaluri ale Prutului, Filiala Bacău-Neamţ aOrdinuluiArhitecţilor din România a decis să organizeze

la Bacău, în perioada 5-7 iunie 2015, primul Forumzonal de arhitectură şi urbanism dedicat proiecţiei de viitor

a teritoriuluiMoldovei.

Din discuţiile avute cu colegii arhitecţi şi urbanişti de pe ambelemaluri ale Prutului a rezultat necesitatea

unei reuniuni la care personalităţi de anvergură din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi

Republica Moldova, împreună cu membri ai comunitaţii de afaceri și ai autoritaţilor centrale și locale vor

analiza posibile soluţii pentru viitorul dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu pe care trăiesc circa zece

milioane de oameni. Totodată, va fi abordat cu spirit critic şi obiectiv contextul actual şi se vor avansa idei şi

viziuni constructive şi aplicabile pentru ca zona Moldovei să devină în termen scurt, un reper al dezvoltării

investiţionale într-un mediu curat, având ca obiectiv alinierea nivelului de trai al populaţiei, al gradului de

confort şi alpeisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltatealeEuropei.

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

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

inteligentă, cu sisteme de transport eficiente şi economice, cu spaţii publice prietenoase, cu o estetică

funcţională a clădirilor, demnă de mileniul trei. Vom vorbi despre strategii, investiţii și posibile parteneriate,

despre pragmatism și viziune, despre implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale și, în

general, despre motivele pentru care localităţile noastre sunt departe de a avea strălucirea şi ambianţa pe

careomerităm.

Filiala Bacău-Neamţ aOrdinuluiArhitecţilor dinRomânia îşi propuneabordarea unei atitudini percutante

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

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

specificului arhitectural al localităţilor din zona Moldovei, integrându-i în mod armonios repere constructive

moderne.

Forumul MOLDOVA REPER 2030 are ca obiectiv concret elaborarea unui document programatic de

mare utilitate nudoar pentru specialişti, ci şi pentru organismele administrative care vor avea la îndemână linii

deorientareştiinţifice şi profesionalepentruviitorul apropiat.

Prin amploarea lui, prin calitatea şi competenţele participanţilor, demersul organizării acestui forumeste

un prim pas în declanşarea unei emulaţii comune care să genereze şi să pună în practică un contract social

între arhitecţi, politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care

poate face în scurt timpdin zonaestică aEuropei unspaţiudezvoltat armonioscuo înaltă calitatea vieţii.
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