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ȘEDINȚA DE SENAT LA UAR

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Senatul

UAR s-a întrunit în ultima sa ședință în 19

decembrie 2014. Din păcate, această ședință care are de
obicei și un caracter festiv fiind în preajma sărbătorilor, a fost
foarte aglomerată, având pe ordinea de zi foarte multe
puncte. Cel mai important, ca de obicei, a fost cel legat de
bugete. Mă refer la bugetele din sumele încasate din cotizaţii
și respectiv cele colectate din Timbrul de Arhitectură.
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Din câte îmi aduc aminte în ultimii ani, pot să afirm
că la această ședință, în premieră, au fost prezenți toți cei
17 membri de drept și toți invitații în număr de 6. Pentru
că articolul are scop informativ, în primul rând vreau să
amintesc celor interesați componența Senatului UAR:
președinte – dr.arh. Viorica CUREA; vicepreședinți: arh.
Doina Eleonora MARIN - președinte Comisie Culturală;
dr.arh Gabriel DAVIDENCO - președinte Comisie
Organizatorică; prof.dr.arh. Nicolae LASCU – președinte
Comisie Culturală; arh. Gelu TUDORACHE – președinte
Comisie Economică; membri: arh. Șerban STURDZA; arh.
Ionel VITOC; arh. Mircea ȚIBULEAC; arh. Marius
MICLĂUȘ; arh. Pavel POPESCU; arh. Eugen PĂNESCU;
arh. Peter DERER; arh. Emil RAȚEGAN; arh. Marinela
RIGA-FEREU; arh. Mircea OCHINCIUC; arh. Maria MILIȚASION.
Invitații: arh. Dumitru FANEA-director executiv;
arh. Gabriela MIRCEA-președinte comisie cenzori; arh.
Daria MIRCEA-director B.T.A; ec. Adela MARINESCUconsultant economic; av. Daniela CIOCA-consultant juridic
și Amalia NĂSTASE - director Centrul de Cultură
Arhitecturală.
Ordinea de zi:
1. Informarea Președintelui a reflectat sinteza
evenimentelor culturale care au avut loc în decursul anului
2014, dintre care amintesc cele mai importante:
Expoziția
și
studiul
,,BRÂNCOVEANU
300.
TRADIȚIA CONTINUĂ”, eveniment de înaltă ținută
academică, pe care l-am prezentat în detaliu în numerele
precedente ale buletinului nostru informativ; BIENALA
NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ 2014, deja itinerată
în țară, din păcate din câte știu eu, numai la noi la Sibiu și
la Craiova; BALUL ARHITECȚILOR, tradiționala
reuniune anuală, pe care în premieră în acest an Uniunea
l-a organizat împreună cu Filiala OAR București, unde încă
președinte era colegul nostru Mircea OCHINCIUC;
Investițiile principale care sunt încă în curs, dar se
apropie de final, urmând a fi dotate cu mobilier, C.O.C.A
SINAIA și CHIAJD.
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Pentru cei care nu sunt familiarizați încă cu
termenul C.O.C.A, fac precizarea că este vorba de
Casa de Odihnă și Creație a Arhitecților. Mi-am
propus ca în primăvara acestui an să fac o vizită la
cele două investiții cu scopul de a realiza un
fotoreportaj pentru buletinul nostru informativ.
Bineînțeles d-na președinte a amintit de
sesiunea de proiecte culturale; printre care şi
Bienala de la Veneția, care de asemenea a fost
prezentată de mine în ampelele reportaje realizate
după vizita efectuată la deschiderea oficială.
Nu a fost uitată nici asistența socială asigurată
și în acest an tot din fondul Timbrului de
Arhitectură.
2. Prezentarea propunerilor de buget pentru
anul 2015

În final acestea au fost votate după ce au avut
loc ample discuții în contradictoriu între două
,,partide”, care la două puncte importante au avut
opinii diferite. În principiu ambele bugete, cel din
cotizații și respectiv cel din Timbrul de Arhitectură,
s-au dezbătut la nivel politic. Spun politic,
deoarece un buget are la bază, în principal în afara
calculelelor aritmetice, o politică. Un ,,partid”
susținea principiul ca să nu se cheltuiasca din
depozite și să se limiteze strict la încasări, iar
celălat susținea o teorie justă și nu neapărat nouă
ca și principiu.
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Datorită politicilor bancare, dobânzile la depozite au scăzut alarmant. Din acest motiv
Senatul a aprobat cu ani în urmă demararea a două investiții importante, altele decât Centrul de
Cultură Arhitecturală deja finalizat. În consecință, ambele bugete pentru 2015 au nevoie pentru
alimentarea lor de desființarea unor depozite. Acest lucru se va întâmpla numai în 2015, urmând ca
începând cu 2016 să se intre pe calea normală, în care bugetele vor avea veniturile și cheltuielile
echilibrate. Ca și membru în Comisia Economică, promit ca împreună cu colegii mei o să veghem ca
acest lucru să se și întâmple.

Al doilea punct pe larg
dezbătut a vizat o altă investiție,
tot
în
domeniul
C.O.C.A
demarată în 2005, când Uniunii
i-a fost donat Conacul Neamțu
de la Olari. Din păcate nobila
intenție de a salva un monument
în pragul de a deveni ruină,
pradă hoților, s-a dovedit fără
succes. Suma cheltuită pentru
acest obiectiv s-a ridicat în zece
ani la 541 000 lei. În afară de
stricte intervenții de urgență:
îngrădire, plantare de arbori
împotriva puternicului vânt de
câmpie care pricinuieşte grave
avarii şarpantei, nu s-a reușit
mare lucru.
În ciuda opiniei colegului
nostru Șerban STURDZA, care
încă mai susține, din păcate fără
argumente serioase că această
investiție trebuie continuată,
starea clădirii este mai proastă
decât la preluare. În acești zece
ani practica a dovedit că nu s-a
găsit o destinație viabilă pentru
această clădire.

POSIBILE ,,SOLUŢII”:

- ARHIVĂ
- FERMĂ DE CAPRE
- CULTURI DE USTUROI
- MANIFESTĂRI CULTURALE ALE SATULUI, ETC.
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Au fost lansate tot felul de propuneri care mai de care mai năstrușnice, dar care,
bineînțeles nu au convins. La acest neajuns s-a adăugat și reducerea drastică a încasărilor
din Taxa Timbrului de Arhitectură. În acest context de patru ani s-a dezbătut ca și în
această ședință pro și contra continuării investiţiilor la acest proiect. În sfârșit lungul drum
al luării unei decizii s-a încheiat printr-o hotărâre înțeleaptă a Colegiului Director, care în
ședința din 12 decembrie a decis să sisteze finanțarea pentru Conacul din Olari. S-a
acordat o sumă din buget care să asigure plata celor trei angajați (un administrator și doi
paznici) pentru încă trei luni, timp în care se va găsi o soluție, sperăm una amiabilă. S-au
purtat discuții ca să se revoce donația. Se pare că acum trei zile s-a conturat o soluție
favorabilă. Până când ea nu va deveni definitivă, nu o să o fac cunoscută.
Odată cu acest punct pe larg
dezbătut pro și contra, s-a reușit
votarea celor două bugete, moment
în care atomosfera a devenit mult
mai relaxată. Acest lucru nu s-a
întâmplat neapărat datorită celor
câtiva nemulțumiți care au părăsit
ședița, ci din cauza universal
valabilă care face ca stresul și
tensiunile să crească ori de câte ori
se discută despre bani. Din această
cauză propun ca în 2015 ședința în
care se supun bugetele la vot să fie
înaintea ultimei ședințe din an.
PENTRU POMENIREA CONACULUI
Ultima şedinţă este de regulă
înaintea sărbătorii Crăciunului, când
atmosfera între noi ar trebuie să fie
calmă și de înțelegere, cum stă bine
celor
care
cred
în
spiritul
Crăciunului.
Restul celor șase puncte aflate pe
ordinea de zi nu au mai incins
spiritele, lucrurile decurgând firesc.
Din această cauză nu am alte lucruri
importante de semnalat. Totuşi
Link foto Senat OLARI 2010: http://we.tl/eZyZLImSi6
pentru informarea dumeavoastră o Link video Senat OLARI 2010: http://we.tl/b3WOvEix46
să le trec numai în revistă:
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3.Aprobarea Regulamentului (modificat) de selecție a proiectelor culturale –
prezentat de prof.dr.arh. Nicolae LASCU
4. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru trim. III, 2014 – prezentat
de arh. Gabriela MIRCEA
5. Completări Regulamente:
a. Regulament şi proceduri pentru reactivarea structurilor judeţene fără personalitate
juridică
b. Regulament și proceduri pentru înființarea filialelor regionale ale UAR, structuri teritoriale
cu personalitate juridică, prezentate de dr.arh. Gabriel DAVIDENCO; arh. Silvia
MĂLDĂRESCU și av. Daniela CIOCA.
6. Conacul OLARI – situația financiar-contabilă precum și raportul de cheltuieli legate de
întreținerea imobilului-prezentată de ec. Adela MARINESCU
7. Actul constitutiv al UAR – Clubul Societății Arhitecților Români (proiect) –
prezentat de av. Daniela CIOCA
8. Diverse:
a) Prezentarea situației revistei ARHITECTURA
La acest punct d-na președinte Viorica CUREA
a informat Senatul că d-na
conf.dr.arh. Francoise PAMFIL, care deținea funcția de redactor-șef, și-a prezentat demisia
la începutul lunii decembrie. D-na Francoise PAMFIL a ocupat această funcție timp de patru
ani de la preluarea revistei în administrare directă de către UAR. Efortul d-nei PAMFIL a fost
remarcabil, pentru că a pornit de la zero și a reușit să aducă revista la un nivel competitiv
pe o piață națională în care se bat pentru supremație mai multe reviste de arhitectură și
urbanism. Fac această remarcă în cunoștință de cauză, pentru că începând cu numărul 3 din
acest an am fost numit membru în Colegiul de Redacție al Revistei.
Acest statut mi-a permis să am ocazia să particip la viaţa internă din redacţia Revistei,
să descifrez tainele meseriei şi nu în ultimul rând să am toate motivele de admiraţie pentru
colectivul care funcţionează în prezent. Sunt convins că de aceste calităţi este ,,vinovată” în
mare măsură d-na Francoise PAMFIL. Motivele care au determinat-o să demisioneze sunt de
natură personală şi nu este momentul şi tema acestui articol să le prezint.
Din informarea d-nei preşedinte am aflat că în regim de urgenţă s-a organizat un concurs
pentru ocuparea postului vacant. La data de 18 decembrie, ora 13.00, s-a organizat concursul la
care s-au prezentat 4 candidaţi: Ana Maria CRIŞAN, Svetlana CÂRSTEAN, Elena GHIŢĂ şi Monica
LOTREANU. Urmare a punctajului obţinut, concursul a fost câştigat de arh. Monica LOTREANU,
care a preluat recent, adică în 7 ianuarie, postul de redactor-şef al revistei ARHITECTURA.
Predarea-primirea s-a efectuat în cadrul şedinţei Colegiului de Redacţie.
Amănunte despre această întâlnire o să prezint în articolul ce urmează, în care doresc
să vă prezint cele 3 publicatii pe care le deţine Uniunea Arhitectilor în afara buletinului
nostru informativ.
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b) Raportul final privind Bienala Naţională de Arhitectură 2014 – a fost prezentat de
comisarul ei, d-l prof.dr.arh. Sergiu NISTOR.
Pentru cei interesaţi de insemnatatea acestei Bienale, reproduc din raport câteva subiecte şi
cifre importante:
- BNA (marcă înregistrată), ediţia a XI-a, a fost organizată de UAR în parteneriat cu
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu" (U.A.U.I.M).
- Activitatea propriu-zisă de organizare a început în luna februarie 2014 cu desemnarea
comisarului, urmând ca la începutul lunii martie să fie încheiat acordul de parteneriat cu
U.A.U.I.M.
- S-a renunţat la angajarea unei firme de public relations (PR), din cauza bugetului limitat
acordat de UAR - 150 000 lei ca şi în 2012, dar şi a pretenţiilor exagerate ale acestor firme.
- Cu forţe proprii echipa de organizare a stabilit parteneriate cu următoarele instituţii:
Ministerul Culturii, Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Institutul Cultural Român,
British Council, Institutul Cultural Francez, Institutul Cultural Italian şi Muzeul Ţăranului Român.
- au fost înscrise 184 lucrări, însumând 215 autori.
- iniţial au fost 7 secţiuni care apoi au fost restructurate în 6 secţiuni cu 169 lucrări selectate.
- cele 169 lucrări preselectate au fost repartizate în felul următor:
A. Arhitectura locuinţei (36)
B. Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie (30)
C. Tehnologie, inovaţie şi sustenabilitate în arhitectură (1)
D. Arhitectura patrimoniului cultural (14)
E. Arhitectura spatiului interior (45)
F. Arhitectura spatiului public si urbanismul (12)
G. Publicatii de arhitectura (31)
- au fost acordate 8 premii din totalul de 24 lucrări nominalizate, la secţiunea A şi G – cate 2.
- Medalia Preşedintelui UAR a fost acordată la secţiunea B.
- preşedintele de Onoare a acordat un premiu unei lucrări de la secţiunea A.
- Medalia Opera Omnia din partea Senatului UAR a fost acordată arhitecţilor:
prof. Emil BARBU-POPESCU şi Sever NIŢU.
- Editura Universităţii ,,Ion Mincu” a fost distinsă de asemenea cu Medalia Preşedintelui UAR.
- Manifestările principale au avut loc în perioada 14-30 octombrie în 7 locaţii diferite. Au avut
loc 3 festivităţi, 3 prezentări de secţiuni, lucrări nominalizate şi premiate, 6 conferinţe şi 1
reuniune.
- prin suplimentarea acordată de UAR totalul fondurilor alocate a fost de 270 000 lei.
- faţă de bugetul iniţial alocat de 150 000 lei, s-au cheltuit 304 364 lei, realizându-se o
economie de 98 137 lei, datorită atragerii unei sume considerabile în valoare de 252 501 lei.
Circumstanţiind rezultatele BNA 2014 la fondurile alocate, autorii raportului,
prof.dr.arh. Sergiu NISTOR şi arh. Ovidiu STEJARU, apreciază că obiectivele au fost
atinse în totalitate, calitatea profesională a lucrărilor participante la concurs fiind
remarcabilă.
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Personal, ca şi participant activ la manifestările care au avut loc la Bucureşti şi mai ales ca
organizator al expunerii BNA 2014 la Sibiu, pot să dau dreptate 100% celor 2 coordonatori ai echipei
care a organizat Bienala. De asemenea profit de prilej şi îi felicit încă o dată şi pe această cale.
Raportul se încheie cu 7 propuneri pe care echipa organizatorica le face Uniunii pentru ca
ediţia din 2016 – a XII-a să se bucure de un succes şi mai mare. Sper să avem luciditatea necesară
şi să le respectăm pe viitor, făcând lucrurile să se întâmple încă din 2015, în aşa fel ca 2016 să ne
găsească cu organizarea deja demarată, mai ales că în primăvara lui 2016 urmează să aibă loc
Conferinţa Naţională de alegeri UAR, care va schimba echipa de conducere. Din această cauză
pregătirile trebuie să fie demarate din timp.
c) Informarea reprezentanţilor celor 6
structuri de sector ale Municipiului
Bucureşti – prezentată de arh. Aurel
BOTEZ şi arh. Dan VUCICOVICI
Numărul acestor structuri de sector
totalizează 1107 membri din cei 2000,
cât are Uniunea Arhitectilor in
prezent.
Numărul membrilor UAR a crescut
în 2014 cu 137 faţă de 2013.
Repartiţia membrilor pe cele 46
structuri teritoriale UAR în 2014 este
următoarea:
Alba(42);
Arad(23);
Arges(39); Bacau (29); Bihor (22); Bistrita
(10); Botosani(3); Braila(16); Brasov(53);
Buzau(6); Calarasi(3); Caras-Severin(4);
Cluj(64);
Constanta(37);
Covasna(5);
Dambovita(9); Dolj(56); Galati(16); Gorj
(11); Giurgiu(4); Harghita(1); Hunedoara
(15); Iasi(50); Ilfov(17); Ialomnita(2);
Maramures(15); Mehedinti(6); Mures(15);
Neamt(16); Olt(11); Prahova(50); Salaj(6);
Sibiu(38); Suceava(23); Teleorman(12);
Timis (49); Tulcea(7); Valcea (12); Vaslui
(1); Vrancea(5); sector 1(372); sector
2(362); sector 3 (147); sector 4 (99);
sector 5 (79); sector 6 (128).
d) Aprobarea dosarelor de înscriere în
UAR
Au fost supuse votării un număr de 10
dosare din care trebuie să remarc cu
bucurie că 5 arhitecţi, trei din Craiova şi doi
din Bucureşti au vârste cuprinse între 30 şi
36 ani. Este un semn minunat care mă
determină să spun că şedinţa s-a încheiat
într-o notă optimistă şi că era momentul să
fie sărbătorit cu o cupă de şampanie, ceea
ce s-a şi întâmplat.

Link foto sedinta Senat: http://we.tl/1yuRaZobMj
Link video sedinta Senat: http://we.tl/WX8xSmxlye
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INFO 2

PUBLICAŢIILE
UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

de arh. Mircea ŢIBULEAC

În clădirea Centrului de Cultură Arhitecturală

din J.L.Calderon 48 îşi au sediile redacţiei trei
publicaţii pe care UAR le administrează şi le
realizează în formă tipărită şi electronică. Acestea
au scopul de a face cunoscute activităţile Uniunii şi
nu în ultimul rând a promova profesia de arhitect.
Buletinul informativ al filialei noastre este un
avanpost din care sprijinim şi noi în măsura ştiinţei
pe care o avem, dar cu foarte multă dăruire
si voluntariat, efortul acestor publicaţii. Mă refer la Revista ARHITECTURA, Buletinul Informativ
al Uniunii Arhitecţilor din România – B.I.U.A.R şi Observatorul Urban.

Revista ARHITECTURA 1906
Despre activitatea ei prezentă am
surprins în data de 7 ianuarie câteva
imagini şi aspecte despre care o să vă
povestesc, fiind direct implicat.
În data sus menţionată a avut loc o
şedinţă a Colegiului de Redacţie din care
fac parte: dr.arh.Nicolae LASCU, arh. Alexandru
PANAITESCU, arh.Silvia MĂLDĂRESCU, arh. Ionel
VITOC şi subsemnatul. Cu această ocazie am

avut pe ordinea de zi a Colegiului de
Redacţie două puncte importante. În
primul rând să o întâmpinăm şi să o
punem la curent pe noua noastră colegă.
Este vorba de d-na arh. Monica
LOTREANU, angajată de curând pe postul
de redactor-şef ocupat până acum de d-na
conf.dr.arh. Francoise PAMFIL.
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Sunt sigur că majoritatea arhitecţilor o
cunosc pe d-na LOTREANU, deoarece ea a
deţinut în primii ani de la constituirea OAR
funcţia de Secretar General (2001-2003).
După care la finele anului trecut a colaborat
cu
OAR
Central,
ocupându-se
de
organizarea de concursuri.
Personal am avut plăcerea să
colaborez cu d-na arhitect în foarte multe
complete pe care le-am prezidat la Comisia
Natională de Disciplină. Cu această ocazie
am cunoscut-o foarte bine şi pot afirma că
este o persoană deosebit de onestă,
imparţială şi ceea ce este foarte important
are opinii pe care le susţine fără
compromisuri. Se pare că anumiţi colegi sus
puşi ,,persoane importante nu le pot spune
numele” nu au fost de aceiaşi părere şi d-na
LOTREANU a suferit consecinţe neplăcute
pentru îndrăzneala cu care şi-a susţinut
ideile, ,,prietenii ştiu despre ce vorbesc”.
Cu mult curaj, Monica îşi afişează şi
public opiniile fără reţinere. De exemplu aflu
de pe site-ul Ziare.com că: ,, Anca Petrescu

a fost defaimata de multi si nu si-a cerut
niciodata scuze public pentru rolul sau in
distrugerea centrului istoric al Bucurestiului.
Monica Lotreanu, arhitect si istoric roman, a
scris in anul 2004 ca "in niciuna dintre
declaratiile sale, Anca Petrescu nu a aratat
cea mai mica remuscare pentru ca si-a
construit 'creatia' pe amplasamentul unor
strazi intregi de cladiri istorice, locuri de cult
si alte monumente istorice sau arhitecturale
rase de pe fata pamantului din dorinta
'ingerului demolarii', Ceausescu".
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Simina STAN Crăiţa FRUNZĂ

Francoise PAMFIL

Pentru a ilustra personalitatea noului
redactor-şef, reproduc un text biografic concis pe
care l-am găsit în Enciclopedia Personalităţilor
din România:

Simina STAN
Monica LOTREANU

Lotreanu Monica
P.: Istoric de artă, Arhitect, Manag. cultural;
DF.: Fundaţia Culturală Inforom;
Act.: spec. drept autor în arte vizuale, manag. şi
evaluator proiecte patrimoniu cultural, traducător
non-fiction din engleză, franceză;
N.: Pucioasa, Jud. Dâmboviţa, 09.08.1956; IS.: 197175 Coleg. "Nicolae Titulescu", Pucioasa, 1975- 81
Inst. de Arhitecură "Ion Mincu", 1987- 92 Fac. de
Istoria şi Teoria Artei, Academia de Artă, 1992 Curs
postuniv. "The history and philosophy of art and
architecture in Central Europe", CEU, Cehoslovacia,
1995 Salzburg Seminar, 1998 şi 2001 AmsterdamMaastricht Summer University, Olanda;
C.:
198191
Arhitect
scenograf
Studioul
Cinematografic Bucureşti, 1991- 96 Redactor Ed.
Meridiane, din 1996 Dir. ex. ANUC, 1999-2001 Cons.
personal Secretariatul de Stat pt. Culte, 2001- 03
Secr. gen. OAR, din 2003 Dir. Fundaţia Culturală
Inforom, din 2007 Coord. Dept. Concursuri OAR,
Lector Fac. de Istoria şi Teoria Artei, Univ. de Arte,
2002- 04 Lector asociat Univ. de Arhitect "Ion Mincu",
Coord. proiecte.: 2007 "Istoria pas cu pas. Faceţi
cunoştinţă cu Hermann", Sibiu, 2003, 2007 Conf.
Anuală şi Adunarea Gen. ECA, Sibiu, NET-PRO-PAT:
2005 creşterea capacităţii comunităţilor mici pt.
valorificarea durabilă a patrimoniului şi tradiţiilor
culturale în contextul dezv. locale, Jud. Prahova,
2008- 11 "5+5 clădiri pentru patrimoniul cultural
naţ.";
Pb.: Autor/coautor "Topografia monumentelor din
Transilvania. Mun. Sighişoara" (2002), "Topografia
monumentelor din Transilvania. Ţara Bîrsei" (2003),
peste 40 art. în "Fast Business", "The Times of

Bucarest", "Buletinul monumentelor istorice",
"Dilema",
"Igloo";
M.:
OAR;
SCUPAD;
Vicepreşed. Fundaţia Civica;
L.: engleză, franceză;
Email: monica.lotreanu@gmail.com
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Monica LOTREANU

Francoise PAMFIL

Monica LOTREANU

Dumitru FANEA

Cu ocazia documentării de pe Google am
găsit o mulţime de texte prin care Monica îşi
exprimă cel mai des năduful faţă de ce se
întâmplă în jurul nostru, având curajul să se
exprime fără reţineri referitor la personalităţi din
afara breslei. De exemplu dacă citiţi articolul

,,Doamnă Udrea, cu cine faceţi arhitecturing?”
de aici o să realizaţi că nu exagerez spunând că
acest curaj al exprimării directe şi sincere, fără
camuflări academice, este cel care o poate ajuta
sau dimpotrivă poate să îi facă mari deservicii.
Personal îi apreciez curajul opiniei şi aş
îndrăzni să-i propun să consacre o rubrică
permanentă în revista noastră, în care să îşi facă
cunoscute opiniile faţă de fenomenele care se
petrec în jurul nostru în ceea ce priveşte actul
de creaţie arhitecturală.
Cu aceste spuse închei paranteza şi mă
întorc la subiect. Aşa cum imaginile au
,,povestit” deja vă spun că am profitat de vizita
Monicăi în spaţiul mansardat, în care îşi
desfăşoară activitatea redacţia revistei, ca sa il
prezint şi vouă cititorilor acestui buletin
informativ. Spaţiul este minunat şi a fost obţinut
prin amenajarea podului clădirii Centrului de
Cultură Arhitecturală din J.L. Calderon 48.
Zi de zi aici se munceşte cu pasiune ca
revista sa creasca din punct de vedere calitativ cu
fiecare numar. Cei care fac acest lucru posibil sunt
angajaţii şi colaboratorii colectivului redacţional.
Aceşti colegi, în marea lor majoritate tineri, sunt:
Simina STAN – redactor; Crăiţa FRUNZĂ grafică; Anuţa FLUTUR - secretar general de
redacţie; Mara BANU – consilier economic;
Claudia ŞTEFĂNESCU - corector; Gheorghiţă
ION–web editor; Daniel ZANFIR-distribuţieabonamente; Cosmin GALERIU – marketing.
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Simina STAN
Crăiţa FRUNZĂ

Francoise PAMFIL
Anuta FLUTUR

Claudia STEFĂNESCU

Monica LOTREANU, condusă de d-l director
arh. Dumitru FANEA, a avut ocazia să-i
cunoască, să schimbe câteva păreri, să ceară
informaţii şi mai ales să primească de la d-na
Francoise PAMFIL postul în primire.
După terminarea turului ne-am strâns în
sala de şedinţă de la parter, unde urma să se
ţină şedinţa Colegiului de Redacţie. În jurul ei
ne-am adunat cu toţii, având în mijlocul nostru
pe d-na preşedinte dr.arh. Viorica CUREA, care
a ţinut să nu lipsească de la această şedinţă
importantă a Colegiului de Redacţie în care
urma să facem cunoştinţă cu noul redactor-şef
care prelua ştafeta conducerii colectivului de
redacţie şi care urma să ne dezvăluie din
gândurile sale privind orientarea revistei. De
asemenea fiind prezenţi toţi membrii
colegiului, la rândul ei a putut să ne cunoască
şi să asculte părerile noastre exprimate în
luările de cuvânt în care fiecare a punctat
părţile bune şi mai puţin bune ale revistei,
precizând ce ar fi după părerea sa oportun să
se întâmple pe viitor ca interesul pentru
revistă să sporească şi în paralel la ce ar trebui
făcut ca şi mecanismul de distribuţie să se
îmbunătăţească.
După discuţiile colegiale de principiu au
urmat cele cu adresă concretă referitoare la
macheta numărului 6 care era pregătit pentru
a fi trimis la tipar ca să iasă din tipografie la
sfârşitul acestei luni. Bineînţeles că nu se mai
punea problema unor schimbări majore dar,
pentru că de fircare dată este loc de mai bine
şi cum mai mulţi ochi văd mai multe, au mai
fost operate mici modificări sugerate de cei
prezenţi în jurul mesei.
Şedinta, ca de fiecare data, a dat
prilejul ca diferenţele de viziuni între generaţii
să nască discutii intre membrii colectivului de
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de la stanga:
Dumitru FANEA, Claudia STEFANESCU, Anuţa FLUTUR, Ionel VITOC,
Silvia MĂLDĂRESCU, Crăiţa FRUNZA, Simina STAN, Francoise PAMFIL,
Viorica CUREA, Monica LOTREANU, Nicolae LASCU, Alexandru PANAITESCU

redacţie şi membrii colegiului, care de
fiecare dată au avut, în opinia mea, soluţii
optime. Am remarcat şi de această dată
diplomaţia şi amabilitatea d-nei Francoise
PAMFIL de a armoniza cele două tipuri de
păreri, luându-se ce este mai bun din
fiecare şi introducându-le într-o propunere
unanim acceptată.
Odată cu finalizarea discuţiilor pe
subiectul machetei numărului 6 al revistei,
s-a apropiat de sfârşit şi întâlnirea noastră,
care s-a încheiat cu mulţumirile pe care dna presedintă le-a adresat fostului
redactor-şef pentru cei patru ani de
activitate dedicaţi revistei. I-a urat succes
noului redactor-şef, d-na arh. Monica
LOTREANU şi a părăsit şedinţa care s-a
încheiat cu un pahar de şampanie, un
desert oferit de colegul nostru Ionel VITOC,
a cărui zi onomastică era în acea zi.
Am lăsat colegii să povestească în
continuare la un pahar de şampanie şi
minunatul desert libanez şi m-am întors în
mansardă ca să-i găsesc pe tinerii noştri
colegi care redactează celelalte două
publicaţii despre care vreau să vă informez
în continuare. Cum era de aşteptat i-am
găsit la post în faţa laptopurilor pregătind
de zor apariţia următoarelor numere.
I-am fotografiat şi bineînţeles i-am
rugat să îmi facă şi o descriere a activităţii
fiecăruia pe care o reproduc în continuare.
Link video: http://we.tl/ufFXMiYnlQ
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Crăiţa FRUNZĂ
Francoise PAMFIL
Simina STAN

Silvia MĂLDĂRESCU
Monica LOTREANU

Nicolae LASCU

Alexandru PANAITESCU

Observatorul Urban Bucureşti (OUb)
Observatorul Urban, demarat în
2007, este un proiect cultural al Uniunii
Arhitecţilor din România finanţat din
Fondul „Timbrul Arhitecturii”.
Observatorul Urban Bucureşti (OUb)
este o structură de monitorizare a
intervenţiilor din capitală. Activitatea OUb
constă în culegerea de informaţii,
documentarea,
analiza
complexă
şi
diseminarea constatărilor prin articole şi
evenimente.

arh. Florin Adrian BĂLTEANU
Între acţiunile întreprinse de membrii echipei OUb se numără: urmărirea procesului
decizional din domeniile urbanism şi autorizarea construcţiilor, documentarea de arhivă,
realizarea de articole şi puncte de vedere, participarea la dezbateri etc. Începând cu
2009, buletinul informativ tipărit şi pagina www.observatorulurban.ro sunt mijloace
importante de comunicare a informaţiilor şi suport al unor dezbateri profesionale şi
campanii de advocacy.
OUb îşi propune să fie o "instituţie civică", capabilă de a contribui la conştientizarea
şi informarea publicului asupra problemelor, disfuncţionalităţilor, tendinţelor care apar în
viaţa oraşului în general şi în spaţiul public în particular şi de a sprijini fundamentarea
unor politici de dezvoltare urbană şi creşterea calităţii intervenţiilor urbane viitoare.
OUb îşi doreşte să fie o platformă de dialog între principalii actori urbani
(administraţie, profesionişti, mediu de afaceri, ONG-uri profesionale sau civice, locuitori)
pe tema gestionării spaţiului public.
În prezent, din echipa OUb fac parte: arh. Florin Bălteanu, arh. Oana Mihalache,
Raluca Iuga (care realizează şi Buletinul Informativ al Uniunii Arhitecţilor - BIUAR)
şi Natalia Jian (corespondent al publicaţiilor UAR, redactora Buletinului Informativ al
Filialei UAR Sibiu).

Uniunea Arhitecţilor este deschisă demarării unor proiecte similare celui din
Bucureşti în alte oraşe. Filiala UAR Nord-Vest intenţionează lansarea în viitorul apropiat a
unui Observator Urban Cluj.
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Buletinul
Informativ al
Uniunii
Arhitecţilor din

PR Raluca IUGA

România
Raluca IUGA ne declară că: ,,Buletinul Informativ al Uniunii Arhitectilor din Romania (BIUAR)
reprezinta, cum dealtfel o arata si numele, un mijloc de informare, deja traditional, pe care UAR il
pune la dispozitia membrilor sai, gratuit. Astfel, acestia pot afla ultimele noutati referitoare la forul din
care fac parte. Este vorba in principal despre actiunile sociale, evenimentele culturale intreprinse si/sau
promovate de Uniunea Arhitectilor din Romania, dar si despre diversele anunturi si hotarari luate de
forurile de conducere ale UAR si care privesc direct membrii sai.
Pe parcursul anilor, Uniunea a incercat sa aduca in mod constant imbunatatiri acestei publicatii, fie ca
vorbim despre calitatea si cantitatea subiectelor abordate sau de modul in care acestea sunt prezentate
(grafic). Facand o comparatie practica, putem spune ca numerele de acum 10 ani (de exepmplu) ale
Buletinului Informativ al UAR nu mai seamana aproape deloc cu cele de astazi. Desigur, mijloacele
tehnice de realizare s-au schimbat si ele; au evoluat. Insa pe masura trecerii anilor am incercat, la
randul nostru, sa aducem mai multa viata, mai multa culoare, ilustrand aproape fiecare articol cu
imagini reperzentative.
In 2015 BIUAR-ul isi propune sa nu se opreasca aici si nici macar sa incetineasca ritmul. Astfel ca,
pentru noul an, realizatorii acestui Buletin au propriile rezolutii: sa livreze un material informativ din ce
in ce mai bun, mai complet si mai placut de rasfoit pentru toti cei care vor sa fie la curent cu noutatile
venite dinspre Uniunea Arhitectilor din Romania.
Va multumim ca ne cititi!
*BIUAR-ul este o revista cu circuit intern, care apare, in medie, o data la 3 luni. Varianta online poate fi
citita pe site-ul UAR http://www.uniuneaarhitectilor.ro/buletinul-informativ-uar.html”
Cu aceste informatii inchei articolul INFO 2, lasand libertate aparatului de fotografiat sa mai
culeaga imagini din jur. Sper sa nu se supere Florin pe aparatul care facea ce facea si tot catre Raluca
isi indrepta obiectivul.
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INFO 3

Ghidul de Dezvoltare al Municipiului Sibiu 2014-2024
a fost aprobat!

de Natalia JIAN

Ghidul

de dezvoltare al
Municipiului Sibiu pentru perioada
2014-2024 a fost finalizat, fiind
un rezultat al colaborării dintre
Primăria Sibiu şi Fundaţia Heritas.
Documentul sintetizează direcţiile
de dezvoltare ale oraşului pentru
următorii 10 ani, acestea fiind
stabilite în urma analizei datelor
şi consultărilor publice.
Primarul interimar al Municipiului Sibiu, Astrid CORA-FODOR este de părere că acest ghid
reprezintă o reuşită colectivă, care va avea un rol esenţial în stabilirea direcţiilor viitoarelor
proiecte. “Acesta este mai mult decât un simplu act administrativ care exprimă viziunea

administraţiei locale. Documentul este în fapt rezultatul unor ample consultări publice pe care leam organizat atât cu instituţii publice şi specialişti, cât şi cu ONG-uri, diverse asociaţii şi simplii
cetăţeni. Pentru noi a fost important să aflăm direcţia în care cetăţenii şi actorii publici doresc ca
oraşul să se dezvolte, pentru că sprijinul comunităţii în eforturile administraţiei locale este extrem
de important. De aceea, cred că Ghidul este un document reprezentativ şi va fi un instrument
foarte bun pentru noi, ajutându-ne să stabilim prioritatea investiţiilor viitoare”
Documentul reflectă tendinţele europene şi internaţionale în domeniul dezvoltării
comunităţilor, strategiei Europa 2020 care prevede dezvoltarea inteligentă, durabilă şi incluzivă în
domeniul economiei, ocupării populaţiei, creşterii eficienţei energetice, educaţiei, reducerii
emisiilor nocive, turismului, culturii şi sportului.
Ghidul de dezvoltare al Municipiului Sibiu 2014-2024 debutează cu o descriere generală a
situaţiei actuale ale Sibiului, care este conturată de tendinţele demografice, resursele bugetare,
calitatea vieţii, situaţia educaţiei, gradul de dezvoltare urbană, mediul economic, structura forţei
de muncă, veniturile populaţiei şi mediul cultural. Sunt analizaţi aici şi factorii care infuenţează
calitatea vieţii, implicarea mediului privat în viaţa comunităţii, locuinţele şi spaţiile verzi,
infrastructura şi transportul public.
De aici rezultă ariile în care trebuie intervenit pentru ca dezvoltarea Sibiului să fie în
continuare armonioasă, iar oraşul să se îndrepte în direcţia corectă.
Documentul stabileşte patru direcţii principale de dezvoltare pentru următorii 10 ani:
·
·
·
·

Sibiu – oraş al culturii şi al sportului
Sibiu – oraş inovativ şi prosper
Sibiu – oraş verde şi responsabil
Sibiu – oraş al comunităţilor
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Aceste direcţii de dezvoltare vor contribui la păstrarea şi consolidarea identităţii oraşului prin
dezvoltarea unor programe în domeniul patrimoniului şi al culturii, susţinerea rolului social al culturii
şi sportului, creşterea notorietăţii oraşului la internaţional, promovarea unui mediu economic dinamic,
susţinerea unei dezvoltări durabile, integrarea într-un context regional al oraşului şi asigurarea unei
bune guvernări a Sibiului.
Mai jos sunt prezentate câteva dintre obiectivele propuse:
o Diversificarea ofertei culturale, reabilitarea patrimoniului arhitectural şi a spaţiilor urbane
o Valorificarea peisajului natural
o Încurajarea dezvoltării sportului de masă şi diversificarea infrastructurii sportive
o Încurajarea activităţilor culturale în cartiere
o Utilizarea instrumentelor specifice sectorului tehnologiei informaţiei ca vector de promovare
o Dezvoltarea Aeroportului Internaţional Sibiu
o Susţinerea domeniilor economice care creează valoare adăugată
o Asigurarea infrastructurii care să atragă noi investitori
o Creşterea şi diversificarea ofertei de locuri de muncă
o Stimularea parteneriatelor public – private
o Susţinerea producătorilor locali şi crearea unei reţele care să promoveze aceste produse
o Diversificarea infrastructurii culturale
o Susţinerea dezvoltării unor platforme educaţionale multisectoriale
o Diversificarea ofertei şi a infrastructurii turistice
o Stimularea dezvoltării şi diversificării infrastructurii medicale şi susţinerea unor campanii de
conştientizare a populaţiei
o Susţinerea dezvoltării învăţământului dual,
o Stimularea cercetării
o Stimularea programelor de formare profesională continuă
o Stimularea cooperării între administraţiile locale din Sibiu şi zona acestuia
o Promovarea unor acţiuni pentru regenerarea şi restructurare urbană, extinderea oraşului prin acţiuni de
urbanizare
o Dezvoltarea de tip multifuncţional a diverselor zone a oraşului
o Extinderea spaţiilor verzi şi protejarea celor existente
o Colectarea şi gestionarea deşeurilor, reducerea emisiilor de carbon, reducerea consumului de energie şi
producţia energiei din surse regenerabile
o Fluidizarea traficului şi dezvoltarea transportului public, în paralel cu promovarea utilizării bicicletei
o Implicarea cetăţenilor în procesul decizional şi o mai mare transparenţă a administraţiei locale
o Promovarea voluntariatului
o Integrarea persoanelor defavorizate în implicarea lor în viaţa oraşului
Documentul detaliază fiecare dintre aceste obiective care vor duce Sibiul spre o dezvoltare durabilă în
următorii zece ani, prin concursul autorităţilor, a mediului de afaceri şi a întregii comunităţi.

Ghidul de dezvoltare poate fi consultat aici: http://www.sibiu.ro/docs/ghid_2014_2024.pdf
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LANSAREA
CONCURSULUI
UAR DE
FINANŢARE
A
LANSAREA
CONCURSULUI
UAR
DE FINANŢARE
A
Uniunea Arhitecţilor
PROIECTELOR
CULTURALECULTURALE
2015
PROIECTELOR
Categorie: Anunț public - condiții de concurs
Uniunea Arhitecților din România lansează sesiunea 2015 a concursului de selecție de
proiecte culturale în vederea finanțării nerambursabile.
Condiţiile de participare și procedurile de selecție se găsesc în Regulamentul privind finanțarea
proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).
Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale de interes naţional derulate începând din
luna martie până în data de 6 noiembrie 2015.
Suma totală scoasă la concurs şi componenţa comisiei de jurizare urmează a face obiectul unui anunţ
separat care va fi publicat de către UAR în scurt timp.

Plafonul maxim care poate fi solicitat pentru un proiect este de 40.000 lei.
Solicitantul trebuie să acopere din resursele proprii, ale partenerilor sau din alte surse minimum
10% din valoarea contribuţiei nerambursabile a UAR.
Suma alocată va fi deblocată în trei tranşe a câte de 30% (la semnarea contractului), 30% (la
acceptarea raportului intermediar) şi de 40% (la acceptarea raportului final de către UAR).
Beneficiarii sunt rugaţi să aibă în vedere faptul că ultima tranşă se decontează doar după ce
aceştia au efectuat cheltuielile aferente.
Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Demetru Dobrescu nr. 5, București,
Sector 1.

Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 2 februarie - 13 februarie, între orele
9:00 - 15:30, indiferent de modalitatea de expediere aleasă - prin poșta, prin depunere directă
etc.
N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.
Beneficiari eligibili

a) persoane juridice de drept privat cu caracter non-profit care, potrivit actelor constitutive,
desfășoară activități culturale şi sociale (ONG-uri, incl. filiale ale UAR cu personalitate juridică);
b) instițutii publice care organizează activități culturale şi sociale.
Tematici eligibile

a) Biografii de arhitecti notabili;
b) Producerea, conservarea şi punere în valoare a documentelor de arhitectură din România;
c) Monografii de clădiri monumentale;
d) Tratate, dictionare, ghiduri;
e) Acţiuni de salvgardare şi punere în valoare a obiectivelor cu semnificaţie culturală;
f) Acţiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecţi şi membrii UAR în vederea implicării
civice în probleme ce ţin de cadrul construit al localităţilor;
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g) Ateliere, şcoli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecţi a unei
practici în meserii tradiţionale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.
Conținutul dosarului solicitării de finanțare
a) foaia de capăt a dosarului;
b) formularul tipizat de solicitare a finanţării;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
d) nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului propus;
e) documente privind parteneriatele, dacă este cazul;
f) dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operaţiunilor financiare aferente
proiectului, dovada faptului că solicitantul desfăşoară activităţi în domeniul cultural - extras statut,
act constitutiv etc.;
g) dovada că există şi alte surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10%
din valoarea sumei solicitate UAR (extras cont, parteneriate care să vizeze suma);
h) în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicaţiei, un capitol sau subcapitol din publicaţie şi o
selecţie de ilustraţii avute în vedere pentru publicare;
i) în cazul proiectelor care presupun încărcarea de informaţie pe pagini web, dovada funcţionării
respectivelor paginii în ultimul an.
Calendar
lansarea concursului: 8 ianuarie 2015;
- Termen pentru formularea eventualelor întrebări (*): 29 ianuarie 2015;
- Răspunsuri la întrebări: 30 ianuarie;
- Depunerea proiectelor: 2 februarie - 13 februarie, orele 9:00 - 15:30;
- Verificarea conformității dosarelor: 16 - 18 februarie;
- Jurizarea: 19 - 21 februarie;
- Afișarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor: 23 februarie;
- Primirea contestațiilor (**): 23-25 februarie, 9:00 - 15:30;
- Analiza și soluționarea contestațiilor: 26 februarie;
- Însușirea de către Senatul UAR a proiectelor selecționate: 27 februarie;
- Afișarea rezultatelor definitive: 2 martie;
- Încheierea contractelor de finanțare: 2 martie - 1 aprilie;
- Desfășurarea proiectelor: 2 martie - 6 noiembrie;
- Predarea raportului intermediar: 15 iunie
- Evaluarea intermediară: în săptămâna 22-26 iunie;
- Finalizarea implementării proiectelor, prezentarea raportului final şi a decontului final: 6
noiembrie;
- Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: în săptămâna 16-20 noiembrie;
- Termen pentru predarea decontului final revizuit (dacă este cazul): 15 decembrie;
- Termen pentru onorarea obligaţiilor contractuale ale părţilor: 18 decembrie 2015.
(*) întrebările se transmit la adresa (programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro);
(**) Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București,
sector 1.
Solicitanții finanțării sunt rugați să citească cu atenţie regulamentul valabil pentru această sesiune
unde vor găsi mai multe detalii şi să folosească formularele de participare anexate acestuia. Există
modificări față de documentele valabile în anii trecuți.
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-d-finantare-a-proiectelor-culturale-2015.html
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Opinii

,,Noua
ordine-n ogradă”
,,Noua ordine-n
ogradă”

de arh. Dorin Boilă

Și totuși, parcă am început noul an mai cu spor decât precedentul! O fi
ceva în aer.… sau ne-au băgat ceva în alocații!? Noua ordine județeană e tot cea
veche sau... ?
Cred că cel mai bine ar fi să ne vedem fiecare de ordinea-n ograda proprie!
Pentru că de acolo pleacă cele bune, iar cele rele să se spele... De fapt, cam pe-acolo
a intervenit și delăsarea comunistă, care a reușit să dezagrege corpusul de bune
obiceiuri în familie și a reușit chiar să descompună spiritul comunitar, lăsând ființa
satului și orașului românesc lipsită de SOLIDARITATEA SOCIALĂ. De am ajuns, ca
după un război subteran, descoperiți și gata de seminarii care să ne reînvețe ce înseamnă Spiritul locului, Identitatea și
demnitatea, Vecinătatea și întrajutorarea!
Referindu-se la probleme de conflicte politice, prezidentul american Kennedy spunea în 1962: „ Un război de gherilă
trebuie purtat de către cel aflat la fața locului... e o afacere personală, purtată nu neapărat cu arme, ci ÎN MINȚILE CELOR
CARE TRĂIESC ÎN SATE, prin spiritul și politicile celor care conduc guvernul local...”
Deși omul vorbea despre lucruri care priveau intervenții expediționare în străinătate, metodologia în sine se poate raporta la
orice situație de tipul modificării mentalității spre a câștiga o luptă cu un adversar diseminat!
Este exact paradigma vieții politice din România de astăzi... dar și paradigma VIEȚII LA ȚARĂ într-o Românie postceaușistă (nu neapărat postcomunistă !!!), aflată încă în traversarea deșertului – doar este vorba de acel deșert INTERIOR,
construit în mințile oamenilor pe ruinele unui complex de mentalități păguboase...
Aici trebuie să fie și cheia abordării doritei vindecări a Spiritului comunitar și solidar în așezările românilor! Și cred că cel mai
ușor ar fi să începem cu satele noastre, spre a vindeca acele procente de 45% din populație – acolo unde ar fi mai simplu de
accesat bazele tradiționale de locuire și gestionare a vieții comunității.
Și pentru că regimul comunist de înainte de 1990 a făcut orice ca să distrugă satele noastre, iar cel de după 1990 n-a
reparat nimic, darămite să ia măsuri prioritare de a ridica această jumătate de țară, cred că acum suntem în situația de a
propune un plan de avarie, deci URGENT, după cum urmează:
- După primele 8 clase
- Post-liceal
- Regional – pe specific geographic
- Universitar – de ex. o Facultate de urbanism și arhitectură rurală, cum se preconiza în perioada interbelică la București...
b)Stabilirea unor pârghii financiare
- Retrocedări gratuite asistate de stat
- Credit agricol fără dobândă
- Sistemă de mașini oferită fermierilor în schimbul produselor
c) Legislație urbanistic-patrimonială
- Rețea națională de așezări rurale protejate
- Stabilirea unor rețele de sate pe zone specifice
- Rețea de peisaje culturale intangibile
- Poliție a patrimoniului.
Desigur că acest plan de dezvoltare și mentenanță ar aduce cu sine mult dorita emancipare sustenabilă a zonei rurale
românești, respectiv trecerea agro-zootehniei și silviculturii pe locul de frunte meritat, pentru producerea bogăției naționale,
alături de industria avansată și serviciile de calitate! Este singura cale normală pentru a susține construcția infrastructurii
decente de transporturi și a celei edilitare la nivelul întregii țări.
Și iată că am ajuns, din nou, la acel tip de program de dezvoltare durabilă ce ne indică faptul că ar cam fi TOTUL de
făcut, că ar trebui luate multe de la capăt, pentru a le face corect și la nivelul anului 2020, să zicem !!!
Iar ca resursă umană necesară, tânără și relativ calificată, am avea nevoie de vreo TREI ORI emigrații economici plecați din
țară între 1990 și 2014! Și de toți copiii lor, câte TREI pe familie! Și de toți pensionații între 50 și 70 de ani aflați în țară !!! Și
tot ar mai rămâne de lucru pentru ceva imigranți – câteva sute de mii din Basarabia, Bucovina de nord, Maramureșul istoric,
Ungaria, Banatul sârbesc și Timoc...
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Anuala

timișoreană de arhitectură, ediția 2014, s-a încheiat în seara de 13

decembrie, cu Gala de Premiere. În cadrul Galei, echipa de organizare a prezentat un scurt
raport preliminar al anualei, pe care îl puteți vizualiza AICI. Menționăm că raportul conține cifre
parțiale, căci a fost întocmit înainte ca toate cheltuielile să fie finalizate, și că vom reveni cu un
raport final la începutul anului viitor. De asemenea, dorim să vă informăm, pe cei care nu ați
fost la gală, în legătură cu rezultatele concursului a_ta2014:
CONCURS PROIECTE ȘI REALIZĂRI - opinia juriului, format din arh. Iulia Stanciu
(președintele juriului), arh. Șerban Sturdza, arh. Oana Bogdan:
”Pentru început, ar fi de menționat că juriul a apreciat noul format al anualei, care se defășoară pe

parcursul mai multor luni ale anului, ca o agora deschisă pentru dezbateri, promovat de echipa
a_ta, un exemplu care poate fi exportat și către alte filiale. Am mai constatat o glisare de pondere
între secțiuni în decursul câtorva ani, reprezentativă pentru mutația interesului și a rolului
arhitectului, de la prezentarea și realizarea de obiecte, la generarea de acțiuni culturale și
curatoriat de proces care implică și afectează societatea. Astfel, a fost apreciată secțiunea de
proiecte culturale, diferențiate și diverse, apărute probabil ca răspuns integrator față de situația
izolată și relativ autistă a profesiei în societate. Probabil că această expoziție concurs reprezintă
doar într-o mică măsură activitatea arhitecților din zonă; cu regret am constatat că secțiunea de
patrimoniu – care este unul dintre subiectele aprinse într-un oraș ca Timișoara, deși destul de
puțin prezentă în partea de preselecție, a dispărut complet în finalul competiției; de asemenea,
regretăm absența înscrierilor la secțiunea spațiu public. Pentru o mai bună organizare, considerăm
că modul în care au fost reprezentate diferitele secțiuni ale concursului (inclusiv cele care nu au
fost reprezentate) poate face obiectul unei dezbateri independente. De asemenea, sugerăm
perfecționarea formatului prin lansarea dezbaterilor pe temele proiectelor pe parcursul anului, la
fața locului și acompaniate de prezentările autorilor.Criteriile aplicate la etapa de preselecție, puse
deja pe site-ul a_ta, au rămas valabile și în jurizarea finală. Conform acestor criterii, juriul a
considerat că la unele secțiuni, premiul nu se poate acorda, în schimb a recompensat calitatea
lucrărilor cu mențiuni, cu motivație specifică. În plus, am considerat necesar să vizităm lucrările de
la secțiunile cu doar 1-2 lucrări înscrise, pentru ca acordarea premiului să aibă o apreciere
concretă, nu doar pe baza panourilor prezentate.”
PREMIILE ACORDATE:
ARHITECTURĂ – ”Premiul secțiunii a fost acordat pentru proiectul La a(l)titudine
(autor: Marius Miclăuș; coautori: Ovidiu Bălan, Paula Ivan, Maria Andrecencu, Raluca
Nicoleta Ciobanu, Raul Andronache). Acest obiect este născut dintr-o colaborare, așa încât
juriul a decis să acorde o mențiune specială celor doi ingineri, Marius Șoflete și Cornel Farcaș, în
valoare de 2.000 lei.”
LOCUINȚĂ – ”Pentru a se edifica asupra proiectului (locuința C House, autor Wenczel Attila,
coautor Ianko Norbert), juriul a considerat importantă vizionarea lui. Locuința s-a dovedit coerentă
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începând de la înscrierea îndrăzneață în context, la conceptul de articulare a funcțiunilor și a
designului de interior, la precizia detalierilor. Rezultat dintr-o bună înțelegere între arhitect și
client, premiul acordat se adresează amândurora.”
SPAȚIU INTERIOR – ”Considerând important proiectul Amenajarea Expoziției din Cluj(autor Vlad
Gaivoronschi; coautori: Ileana Pintilie, Andrei Jecza, Razvan Bănescu, Mircea Pinte, Ovidiu Șandor,
fundația Plan B, Andrei Puichiță) – un act de politică culturală și promovare imobiliară, care nu se
referă strict la spațiul expozițional cât redefinește arhitectul într-un mediator pro-activ – juriul i-a
acordat o Mențiune specială, în valoare de 2.000 lei.”
PROIECT – ”juriul a apreciat Reabilitatea fațadelor clădirii din strada 9 mai, nr.1, autor Codruța
Negrulescu, coautori: Victor Popovici, Alexandra Garomfir, pentru analiza istorică și a contextului,
considerând însă mai puțin convingătoare propunerea chiar în condițiile descrise de buget restrâns.
Prin urmare, Juriul a decis recompensarea acestui proiect cu o Mențiune, pentru inițiativa de
recuperare a patrimoniului, necesară în oraș. Valoarea mențiunii este de 2.000 lei.”
PROIECT CULTURAL – ”Confruntat cu o diversitate și calitate greu de departajat într-o competiție,
juriul a considerat această secțiune ca definitorie pentru producția de arhitectură a anului 2014 și,
prin urmare oportun să exprime acest lucru acordând premii ex-aequo tuturor celor 3 proiecte intrate
în jurizare:
- PRO/light/TYPE SKYHILL COMPETITION; autor Marius Miclăuș; coautor Vlad Casian Meglei,
Radu Mihai Slach. Un concurs studențesc internațional cu experiență arhitecturală totală, de la schița
de concept la realizare, în interacțiune cu specialiști în diverse domenii.
– Peripatetica 2014 – Timp și spațiu; autor Marius Miclăuș, Dan Vizman; coautor: Maria
Dragomirescu. O temă perpetuu valabilă concentrată într-un program cu invitați remarcabili, din
domenii diferite, care pune în valoare și activează un obiect de patrimoniu, teatrul din Oravița, cel
mai vechi teatru din România, devenit cadru pentru acest dialog.
– Proiectul 50-60. Universitatea de Vest din Timișoara; autor Vlad Gaivoronschi, Rudolf Graf,
Otilia Hedeșan, Marius Miclăuș, Ramona Novicov, Claudiu Toma. Un gest de recunoaștere a calității
arhitecturii în contextul unor ani umbriți, o arhitectură pe lângă care se trece adesea fără nicio
considerație, deși reprezintă o lecție de rigoare și profesionalism. Un proiect cu componentă didactică
importantă, probabil nu întâmplător pornită din miezul Universității de Vest Timișoara.”
DIPLOMĂ – ”Juriul a acordat: Premiul secțiunii proiectului Conversia Cinematografului „Studio” (autor:
Marton Tovissi, Emoke Forro; îndrumători: Codruța Negrulescu, Cornel Farcaș, Beatrice Joger). Juriul
a apreciat tema aleasă, analiza previzionară, lucrul realist în secțiune și deschiderea către oraș cu
mijloace minime de încărcătură publică.
– Mențiune specială proiectului Cooperativa Margina (autor: Mihail Silviu Bușe; îndrumători: Codruța
Negrulescu, Cornel Farcaș). Proiectul prezintă regenerarea rurală a vecinătăților cu componentă de
activare socială, cu o bună analiză a patrimoniului industrial pierdut. În condiția dispariției obiectului
proiectului de la declasarea temei până la finalizarea lucrului, recomandăm autorului ca materialul
documentar să fie pus, într-o formă adecvată, la dispoziția unei instituții publice și promovat ca
exemplu de abordare.
Pentru aceasta secțiune juriul a redistribuit valoarea de premiere, premiul va fi de 2.000 lei și
mențiunea de 1.000 lei.”
CONCURSUL TEXT DE ARHITECTURĂ a fost jurizat separat de către: arh. Ana-Maria Zahariade
(președintele juriului), arh. Francoise Pamfil, arh. Ioan Andreescu.
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Opinia juriului:
”Nu vreau să insist asupra calităților concursului (evidente și apreciabile) și ale lucrărilor (puse în

tabelul cu comentarii). Am să pun doar câteva observații critice: Tema PREZENT! a fost desigur foarte
incitantă, ceea ce este o realizare notabilă a a_ta (de felicitat călduros!). Fiind însă și foarte largă (și
vagă) tentația filozofării pe tema nelămuritei și tulburătoarei epoci actuale e foarte mare, ceea ce nar fi rău, dacă unii autori nu ar fi încercat să rezolve filozofic problema prezentului, a lumii și a
arhitecturii pe lângă acestea.
Ori, e bine să ne aducem aminte că nu avem pregătire de filozofi și nici cultura sistematică și
disciplina de gândire necesară unui astfel de exercițiu discursiv. În cazul unor astfel de tentative,
există uneori o prea mare ușurătate, o excesivă lipsă de inhibiție în folosirea conceptelor (simulacru,
ornament, frumos, percepție, creație …). O minimă rigoare argumentativă ar cere, de exemplu,
adoptarea teoriei /ipotezei interpretative a unui scriitor cu autoritate în materie, iar construcția
propriului argument se face prin referire la aceasta. A fi original nu înseamnă că trebuie inventat tot!
Ceea ce nu înseamnă că nu au existat idei deosebit de interesante, chiar și atunci când erau mai
puțin stăpânite ca argumentație.
Aș sublinia și faptul neplăcut că sunt câteva articole cam prea neîngrijite ca redactare (chiar și
ortografic); nemaivorbind că e vorba de un concurs de text.
ÎN REST: A reieșit plăcerea de a reflecta asupra momentului și de a scrie, curiozitate și seriozitate,

asocieri neașteptate, o recurentă atenție la dimensiunea socială și morală a arhitecturii (referința cea
mai frecventă). Această atenție e generală, chiar și acolo unde argumentația/scriitura mai șchioapătă.
Cu marele merit de a te pune pe gânduri!”
PREMIUL SECȚIUNII: Caciuc Cosmin – „Cartările critice urbane: trei strategii”
”Temă actuală, interesantă și, mai ales, substanțială și aplicativă: o sinteză și o geometrizare
critică a strategiilor care însoțesc implicarea arhitectului român în social. Criteriile acestei cartări
critice (informale) se referă la modul în care este inventariată realitatea care scapă observației
cuantificate și care devin mijloace de stimulare a participării. Scrisă clar și stăpânit.”

MENȚIUNE: Blidariu Cristian – “CUT/PASTE, The Walking Dead”
”Interesant și original, deși nu-și propune să lămurească vreo problemă anume; mai degrabă e
vorba despre spiritul timpului, sau de un acord între perspective artistice și interpretative… Viu ca
scriitură și incitant. Fusion și cool! Categoric, dă de gândit. Cam expediat pe ici pe colo (prea
mare raportul engleză/română). Poate, prin asta, e și mai în spiritul timpului…”
MENȚIUNE: Ionescu Bogdan – “Indiferenţă şi repetiţie”
”Scena-reper/metaforă (Mies-Rosenberg), teza și argumentația sunt bine găsite și substanțiale,
într-o interpretare destul de radicală. (Altminteri contrazisă chiar de alte interpretări/alți autori).
Se întreabă dacă arhitectura poate fi apolitică, și chiar dacă nu se simte mai bine sub
autoritarism. O demonstrație interesantă, chiar dacă pe alocuri confuză ori excesivă (pentru că
încearcă să cuprindă prea mult). Starea de emergență la aceasta se referă.”
Evenimentele anualei timișorene de arhitectură, ediția 2014, cu tema prezent!, pot fi vizionate și
online pe canalul YOUTUBE al anualei.

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/12/anuala-timisoreana-de-arhitectura-2014-la-final/
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Marta Fišerová în București:„Homo Arhitectul”

Artistul

ceh Marta Fišerová a

petrecut trei săptămâni în București, întro rezidență a Centrului Ceh. A creat un
set de colaje fotografice (susținând că
această metodă e cea mai potrivită
pentru eclectismul arhitectural de aici.),
definind o nouă specie ce poate exista
doar în București. Numele ei este ”Homo
Architectul”.
„După doar câteva zile de la

începutul vizitei mele în București, am
fost absolut uimită de haosul urban și
arhitectural care dă viață acestui oraș. A
trebuit să mă obișnuiesc cu omniprezența
aparițiilor surpriză. Cu cât înaintam,
fiecare stradă îmi dădea senzația unei
atmosfere pozitive de schimbare, de
progres. Acum părăsesc Bucureștiul, cu
sentimentul că la o eventuală a două
vizită, peste câteva luni, o să găsesc un
cu totul alt oraș!”
Colajele realizate au fost puse în plicuri și trimise la 18 adrese diferite din București
(și la câteva adrese de email), însoțite de o scrisoare care prezenta proiectul.
Adresele au fost colectate din cele 4 cutii pe care Fišerová le-a pus, în primele zile ale
sale în București, în câteva puncte din oraș (Cișmigiu, Unirea, Cărturești, UNARTE),
pe care scria: Vă rugăm să scrieți adresa – de poștă ori de email – și să așteptați
răspunsul. Într-una din scrisori, Marta Fišerová a scris: „Nimic din ce am creat aici nu

va rămâne la mine. Acum depinde în totalitate de tine să decizi ce să faci cu această
lucrare. Este a ta acum”.
Sursa: http://e-zeppelin.ro/marta-fiserova-in-bucuresti-homo-arhitectul/
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CONCURS

PREMIUL EUROPEAN PENTRU INTERVENȚII ÎN PATRIMONIUL
ARHITECTURAL

Au început înscrierile pentru cea de-a doua ediție a Premiului European pentru Interventii in
patrimoniul architectural, un concurs bienal organizat cu sprijinul Asociației Arhitecților din Catalonia
(COAC) și al AADIPA (Asociația Arhitecților pentru Protejarea și Conservarea Patrimoniului
Arhitectural), cu scopul de a genera bune practici de intervenție și de a contribui la promovarea
acestora.
Termenul-limită pentru înregistrare este data de 15 aprilie 2015, orele 24.00. Se
adresează tuturor experților în domeniul interdisciplinar al patrimoniului: arhitecți, istorici, arheologi.
Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Barcelona, în iunie 2015, în cadrul Bienalei
Internaționale a Patrimoniului Arhitectural, organizată cu sprijinul COAC, AADIPA și al Guvernului
Cataloniei.
Concursul are 4 categorii:
Cat. A: Intervenții în patrimoniul construit.
Cat. B: Spații exterioare.
Cat. C: Planificare urbană.
Cat. D: Promovare.
Ca cerință a participării, toate proiectele înregistrate trebuie să fi fost executate sau publicate în
perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2014. Toate proiectele participante vor fi incluse în catalogul
concursului.
Pentru detalii suplimentare și regulament, este accesibil site-ul www.eu-architecturalheritage.org
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Spatiulconstruit.ro

O locuinta durabila construita in padurile
din Novo Mesto

Beneficiind de deschideri spre orasul sloven, Novo Mesto, casa MJ a fost realizata de echipa
de arhitecti Kombinat astfel incat sa para ca se muleaza pe pantele dealului, coborand la vale odata
cu relieful.

Locuinta unifamiliara este o constructie progresista, un reprezentant al rezidentialului pentru o
zona a Europei caracterizata de traditionalism si pastrarea obiceiurilor. Casa MJ este compusa dintr-un
volum compact, cu inaltimi diferite de nivel si un garaj din beton construit partial ingropat in versant in
zona de acces a strazii. Structura este realizata cu ajutorul unor elemente prefabricate, in timp ce un
acoperis verde, iesit in consola mascheaza discret volumul care adaposteste garajul. De la nivelul strazii,
prin intermediul unor serii de trepte se urca pana la nivelul de acces in locuinta. Organizarea functionala
a casei a fost rezolvata prin separarea functiunilor de zi de cele de noapte prin intermediul unui hol
deschis ce strabate casa pe lungime.
Accesul se face printr-o laterala intr-o zona destinata depozitarilor, grupului sanitar si baii asezate de o
parte si de alta a intrarii. Zona de zi este un spatiu deschis, amplu, datorita inaltimii oferite de acoperisul
inclinat si contine bucataria, locul de luat masa si zona de discutii. Usile vitrate gliseaza si deschid astfel
interioarele spre terasa si curtea amenajata, oferind familiei perspective spectaculoase cu dealurile
impadurite si orasul din vale. Confruntandu-se cu un teren in panta si vedere spre nord-vest, echipa de
arhitecti a trebuit sa gaseasca o solutie optima prin care sa faca interioarele cat mai luminoase. Drept
urmare, acestia au propus frangerea acoperisului si inserarea unui bandou de vitraje la partea
superioara a acestuia astfel incat razele soarelui de la orele pranzului sa poata intra direct in zona de zi.
Din punct de vedere volumetric aceasta rupere de panta s-a realizat deasupra dormitoarelor si a holului,
facandu-se astfel diferentierea intre functiuni si nevoia de a genera spatii cu o anvergura mai mica,
pentru obtinerea unei atmosfere intime si confortabile. Zona de zi capata un plus de inaltime si prin
inserarea unei diferente de nivel coborandu-se cu doua trepte din holul axial ce strabate casa.
Materialele folosite sunt lemnul, sticla si betonul. Interioarele sunt albe astfel ca obiectele de mobilier
contrasteaza placut pe fundalul uniform si pe pardoseala din lemn masiv. Anvelopanta a fost realizata
din sipci de larice, montate pe verticala, care cu timpul vor prinde patina si vor masca volumul casei in
restul de vegetatie.
Sursa:http://www.spatiulconstruit.ro/articol/o-locuinta-durabila-construita-in-padurile-din-novo-mesto-sloveniaobject_id=16899
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Mediafax

Bucureştiul promovat în străinătate cu Centrul Vechi, Palatul
Parlamentului şi zona verde

,,Bucureştiul va avea un brand turistic în viitorul apropiat şi va fi promovat în străinătate din acest an
cu viaţa de noapte din Centrul Vechi, cu zona verde a oraşului, Palatul Parlamentului şi muzeele”, a declarat
Călin Ile, vicepreşedintele asociaţiei pentru promovarea turismului în Bucureşti. Potrivit reprezentantului
Asociaţiei de promovare şi dezvoltare turistică a Bucureştiului, promovarea Capitalei în afara ţării va avea ca
principale direcţii viaţa efervescentă din oraş - Centrul Vechi, influenţa comunismului şi existenţa celei mai
mari clădiri din Europa - Palatul Parlamentului, părţile de autentic românesc - cu Muzeul Satului şi Muzeul
Ţăranului, zona verde a oraşului, cu lacurile sale şi chiar şi mitul Dracula. "Putem promova viaţa culturală,

Festivalul Enescu, arhitectura şi istoria oraşului, împrejurimile Bucureştiului şi multe altele. Toate însă trebuie
asamblate de către specialişti, iar acest lucru se va întâmpla în curând", a declarat Ile pentru MEDIAFAX.
El crede că în prezent cel mai important punct de atracţie pentru străini este reprezentat de modul de
viaţă al bucureştenilor şi că românii sunt prietenoşi şi mulţi dintre ei vorbesc limbi străine. Străinii care vin în
Bucureşti pleacă, în general, cu o impresie mai bună decât cea avută la sosire.

"Scopul nostru este să generăm această primă vizită şi, din păcate, aici avem de combătut anumite
şabloane pe care străinii încă le mai au despre Bucureşti, că este un oraş nesigur, cu câini vagabonzi, în care
nu ai ce să faci sau unde eşti furat la tot pasul, cu prostituţie sau mizerie. Aici, rolul nostru va fi extrem de
important, să le arătăm că suntem un oraş la fel ca altele din Europa, unde se întâmplă şi lucruri rele, şi
bune, dar unde merităsă vii, pentru că este plăcut", a adăugat oficialul asociaţiei de promovare.
Turiştii străini care ajung în Bucureşti sunt nemulţumiţi că lipseşte un sistem de informare pietonal, cu
hărţi, mai ales în zona Centrului Vechi şi că nu există un calendar al evenimentelor promovat din timp, care
să conţină şi programul muzeelor şi spectacolelor de cultură. Un alt motiv de nemulţumire pentru străini este
situaţia taxiurilor din oraş, atât transferul de la Otopeni, cât şi eventualele curse prin oraş, mai ales noaptea,
turiştii considerând că acestea sunt un factor de risc şi stres pentru ei. O altă problemă este lipsa parcărilor
în centrul oraşului pentru autocarele cu turişti. Asociaţia de promovare şi dezvoltare a turismuluiîn Bucureşti
a fost înfiinţată în iulie anul trecut, prin asocierea a nouă membri fondatori: ANAT, care reprezintă agenţiile
de turism, FIHR, una dintre asociaţiile care reprezintă hotelurile din Bucureşti, HORA - reprezentantul
restaurantelor din Capitală, SKAL, care reuneşte specialişti din turism, Camera de Comerţ şi Industrie
Bucureşti, Compania Aeroporturi Bucureşti, UNTRR, ca exponent al transportatorilor, Tarom şi Primăria
Municipiului Bucureşti. Bugetul iniţial a fost reprezentat de contribuţia fiecărui membru, şi anume 1.500 de
euro. Pasul imediat următor a fost aprobarea în şedinţa de consiliu de la finele lunii noiembrie a unei sume
de 500.000 lei lunar, contribuţia Primăriei Municipiului Bucureşti către asociaţie pentru promovarea oraşului.

"Pe viitor însă principala sursă de finanţare ar trebui să constea în taxa de sejur, acel city tax pe care
noi îl colectăm de la turişti şi îl vărsăm către bugetele locale. Peste tot în lume, 80% din aceasta se varsă
înapoi către turism. Ştim că pentru aceasta însă ar fi nevoie de o schimbare a codului fiscal, dar sperăm să
reuşim. Şi când spun sperăm, mă refer la absolut toate destinaţiile care contează în turismul românesc, fie
că vorbim de Litoral, Deltă, Maramureş, Braşov, Sibiu sau Bucovina. Astăzi, aceşti bani îşi pierd urma în
primăriile de sectoare, în Bucureşti, lucru care nu se întâmplă în niciun oraş civilizat din Europa", a mai spus
Călin Ile. Potrivit datelor INS, în structurile de cazare din Bucureşti au înnoptat în 2013 aproximativ 1,32
milioane de persoane, dintre care aproape 600.000 de străini, mai mult decât oraşele Constanţa (436.500
turişti), Braşov (396.300 turişti), Timişoara (224.400 turişti) şi Sibiu (222.800 turişti) împreună şi de două ori
mai mulţi faţă de întreg litoralul.
Sursa:http://www.mediafax.ro/social/bucurestiul-va-fi-promovat-in-strainatate-cu-centrul-vechipalatul-parlamentului-si-zona-verde-13748398
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Adăpost pentru salvarea persoanelor
în pericol pe munte, conceput de cercetători

Cercetători din Harghita şi Braşov

au conceput un adăpost modular în formă de sferă, cu o

capacitate de zece locuri, destinat salvării persoanelor aflate în pericol pe munte şi semnalizat exterior cu
balize solare, invenţia fiind prezentată cu succes la Târgul Internaţional "Indagra". Invenţia cercetătorilor
harghiteni şi braşoveni s-a bucurat de un mare succes, zilele acestea, la Târgul Internaţional "Indagra",
unde mai mulţi participanţi din ţară, dar şi din Franţa, Anglia şi Canada şi-au manifestat interesul pentru
eco-adăpostul modular, înscriindu-se pe listele de aşteptare pentru achiziţionarea construcţiilor. Ideea
realizării eco-adăposturilor a apărut în vara anului 2007, când zeci de tineri cercetaşi din judeţul Harghita au urcat
pe crestele Munţilor Făgăraş, la aproape 2.300 de metri altitudine, pentru a reface refugiul montan Berevoescu,
aflat în stare avansată de degradare. "Totul era pregătit, aşteptam să vină elicopterul, să ducă sus ciment,
materiale, inclusiv o structură nouă de refugiu. 60 de oameni entuziaşti eram adunaţi acolo în 3 august, când am
aflat că aeronava nu o să mai vină niciodată şi atunci unul dintre tineri a zis: «nu am putea să facem un refugiu pe
care să îl ducem pe munte în spate, să nu mai depindem de elicopter?"», spune VaVasile Grecuunul dintre
cercetătorii care au conceput eco-adăpostul modular. Odată lansată provocarea, au urmat multe căutări, vizite
la alte adăposturi montane, discuţii cu echipele salvamont, studii matematice şi de rezistenţă a
materialelor cu profesori universitari, fiind creată în final macheta primului model de eco-adăpost modular,
înregistrat la OSIM în aprilie 2010. Autorii acestuia au fost profesorul de matematică harghitean Vasile
Grecu şi Sorin Andrei Bota, pe atunci student şi cercetaş la Centrul "Orion" din Miercurea Ciuc. Un proiect
POS-CCE (Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare) finanţat cu 700.000 de euro
din fonduri europene a permis ulterior continuarea cercetărilor. În echipă au fost cooptaţi specialişti în
studiul şi rezistenţa materialelor, în tehnologie şi în proprietate intelectuală, dar şi mulţi tineri volutari.
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Fiecare a venit cu câte o propunere şi oamenii de ştiinţă au afirmat că de multe ori s-a întâmplat ca
ideile bune să vină de la nespecialişti. "A fost o muncă în colectiv, o echipă care funcţionează pe baza

complementarităţii competenţelor, fiecare a venit cu ceea ce a ştiut mai bine în domeniul său şi în felul
acesta am ajuns împreună la o concluzie şi am acţionat pe principiul «ai reuşit, continuă, n-ai reuşit,
continuă!»", a afirmat directorul Centrului de Tehnologii şi Inventică al Universităţii Transilvania,
cercetătorul Ioan Ţoţu, membru al echipei. Pentru eco-adăposturile modulare, echipa de cercetare a folosit
drept model domul geodezic, un ansamblu de poligoane care aproximează o sferă, inventat în 1949 de
arhitectul american Richard Buckminster Fuller şi considerat unul dintre cele mai eficiente sisteme de
construcţii. Dar, structurile grele, alcătuite din hexagoane şi pentagoane prinse în fundaţie din beton, cu
pereţi de susţinere şi grinzi interioare nu serveau scopului propus
"Noi am urmărit soluţii cât mai ecologice, transportabile în rucsac şi am pornit de la triunghiuri, şi nu
de la hexagon şi pentagon, iar pentru fixarea pe munte, ca să nu folosim beton, am prevăzut un bor
exterior, o talpă exterioară pe care aglomerăm pietre şi în felul acesta construcţia devine foarte stabilă", a
explicat Vasile Grecu. După aproape doi ani, echipa de inventatori a reuşit să idenifice modelul optim.

"Atât am încercat, până am ajuns la soluţia cea mai bună. Realizarea unei structuri autoportante este o
noutate datorată modului inedit de asamblare între triunghiuri. Ele se fixează unul lângă celălalt cu o cuplă
cilindrică din lemn, forţele se echilibrează şi se distribuie în structura de ansamblu, astfel încât nu mai este
nevoie de grinzi, cadre interioare de susţinere şi de elemente fixe la îmbinări, care îngreunează considerabil
construcţia. La noi, structura se aşează singură în poziţia optimă şi se autosusţine", a afirmat profesorul
Ţoţu. Noua construcţie, menită să rezolve problema extrem de costisitoare a transportului cu elicoperul a
refugiilor montane - în jur de 1.000 de euro -, poate fi cărată de montaniarzi bucată cu bucată, aşa cum
odinioară duceau în rucsac câte o cărămidă pentru un nou adăpost. Eco-adăposturile asigură protecţia
maximă a persoanelor, uşa - înglobată în forma refugiului - închizându-se gravitaţional de sus în jos, etanş.
Construcţiile se aşează pe sol fără fundaţie, deci nu necesită foarte multe aprobări, sunt ecologice, întrucât
nu se toarnă beton pe munte, sunt uşor de montat şi de demontat, iar la sfârşitul ciclului de viaţă pot fi
reciclate. "Au mai multe avantaje. Sunt foarte rezistente la vânt, nu pot fi spulberate, pentru că vântul le

îndeasă spre pământ - forma sferică este cea mai potrivită pentru a rezista la presiunea vântului, din orice
direcţie ar veni, efortul şi rezistenţa fiind egale pe toate direcţiile, sunt foarte spaţioase, vara ţin răcoare,
iarna ţin cald şi salvează vieţi, asta este cel mai important. Mai mult, sfera este suprafaţa minimă care
închide un volum maxim, deci cu cheltuieli minime pentru o suprafaţă dată, noi asigurăm un volum maxim
de protecţie a persoanelor", a spus şi cercetătorul Dinu Covaciu, de la Universitatea Transilvania.
Echipa de cercetători, împreună cu tineri salvamontişti şi cercetaşi voluntari, a montat şi testat, până
în prezent, opt domuri geodezice în Munţii Făgăraş, toate amplasate în zona alpină, cel mai jos pe Vârful
Comisul, la o altitudine de 1.883 de metri, iar cel mai sus la peste 2.300 de metri, la Vârful Berevoescu
Mare. "Am urmărit fiecare element, de la efectul vântului, al ultravioletelor asupra materialului folosit iniţial,

drept pentru care am hotărât să îl şi schimbăm. Am găsit soluţii mai bune, au fost testate sistemele de
închidere şi de aerisire şi noul refugiu, pe care o să-l producem în curând, va fi substanţial îmbunătăţit,
urmând să semene doar coloristic şi ca formă cu celelalte, având însă o calitate net superioară", a spus
Vasile Grecu. O astfel de construcţie cântăreşte, acum, între 500 şi 600 de kilograme, însă primele refugii
au fost mult mai grele. Voluntarii care au urcat pe munte primele adăposturi au afirmat că a fost nevoie de
şapte-opt oameni care să transporte cele peste 100 de module triunghiulare necesare unui refugiu, făcând
zece curse într-o săptămână, iar montarea a durat aproximativ o lună.

Sursa: http://www.mediafax.ro/social/reportaj-adapost-modular-destinat-salvarii-persoanelor-inpericol-pe-munte-conceput-de-cercetatori-foto-13483601
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