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Domnule Prim Ministru, 
 

Ca reprezentanţi ai comunităţii profesionale a arhitecţilor din România, am fost 
mandataţi să vă inaintăm poziţia Ordinului Arhitecţilor din România faţă de proiectul 
ESPLANADA, proiect derulat în baza unui parteneriat între Guverul României şi 
Compania TriGranit, şi faţă de procedura de adjudecare a elaborării documentaţiei 
tehnice urbanistice şi arhitecturale pentru această investiţie de mari dimensiuni. 
 
 Profesia de arhitecţ şi vocatia de constructor ne leagă de evoluţia actuală şi 
viitoare a capitalei. Aici se va edifica mult în următorii ani. Suntem chemaţi să 
elaborăm planuri raţionale, durabile şi frumoase pentru ca noua înfăţişare a 
Bucureştiului promovată prin marile iniţiative ale dinamismului economic să 
incorporeze stilistica proprie timpului nostru. În acelaşi timp, nu putem fi străini de 
aspiraţiile oamenilor care îl locuiesc, ce vor ca identitatea, experienţa istorică şi geniul 
locului să fie transmise mai departe. 
 
 Aşteptăm ca acest proiect pentru Bucureşti să fie rezultatul unor competiţii 
deschise între idei, propuneri şi soluţii aparţinând deopotrivă arhitecţilor români şi 
străini. Aşteptăm ca arhitecţii români să nu fie ignoraţi în astfel de competiţii. 
 
 În cazul ESPLANADA acest lucru nu s-a întamplat; arhitecţii români au fost 
excluşi de la procedura de atribuire a proiectului, desfăsurată, din iniţiativa unilaterală 
a partenerului canadian, în spatele uşilor închise. Proiectul a revenit unui cunoscut 
arhitect internaţional, dupa o consultare limitată la 5 invitaţi, toţi din afara României. 
Câţiva dintre colegii noştri au avut doar un contact fugar cu soluţia propusă, după ce 
toată procedura – de la elaborarea temei şi formularea criteriilor competiţiei până la 
alegerea câştigătorului – se consumase. 
 
 Suntem profund interesaţi ca la Bucureşti să se construiască pe baza celor mai 
bune şi interesante proiecte. Aşteptăm totodată de la colegii, partenerii şi guvernanţii 
noştri să susţină în România regulile valabile şi respectate în ţările cu vechi tradiţii 
democratice - este vorba de regula concursurilor deschise pentru marile iniţiative 
arhitecturale şi urbane, aşa cum este şi cazul proiectului ESPLANADA. 
 
 Concursurile deschise de arhitectură şi accesul societăţii civile la cunoasterea 
proiectelor urbane asigură moralitatea şi funcţionalitatea deciziilor esenţiale pentru 
dezvoltarea oraşelor oriunde în societăţile libere şi deschise. Am dori ca lucrul acesta 
să devină o realitate şi pentru Bucureşti. 
  

Cu deosebită consideraţie, 
 
       Preşedinte, 
 
 
          Arh. Şerban Sturdza   


