FESTIVALUL

,,PRIETENII MUZICII – PRO PIANO ROMÂNIA”

TRADIŢIE LA SIBIU

INFO 1
de Natalia JIAN

Muzica

este

vibraţia

sufletului

încărcat de emoţie. Armonia pe care o emană
aceasta este de nepreţuit, pentru că ,,este o

revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea
şi filosofia" - Ludwig van Beethoven.
Emoţionaţi, dar încrezători, 115 copii
au participat la cea de-a III-a ediţie a
Festivalului de Pian ,,Prietenii Muzicii – PRO
PIANO România”. Evenimentul a avut loc la
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în Sala
festivă (Corp A, etaj 2), un spaţiu inedit din
punct de vedere arhitectural, iar intrarea pe
tot parcursul festivalului a fost liberă.
Cu bucurie subliniez un lucru:
interesul pentru acest festival creşte de la o
ediţie la alta, astfel că anul acesta au
participat cu 37 copii mai mulţi faţă de anul
trecut. Aceştia provin din mai judeţe ale ţării,
precum Galaţi, Tg. Mureş, Cluj - Napoca,
Bacău, Piteşti dar şi din capitală, iar anul
acesta am avut în concurs şi două eleve din
Chişinău, Republica Moldova.
Festivalul este un produs al colaborării
între Fundaţia Culturală ’’PRO PIANO –
ROMÂNIA”, Biblioteca Judeţeană ASTRA
Sibiu, Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii
Arhitecţilor din România (UAR) şi Casa de
Cultură a Municipiului Sibiu.
Iniţiatoarea acestui festival la Sibiu
este profesoara de pian Enikő–Maria ORTH,
cu Medalia ,,Meritul pentru Învăţământ clasa
I – a’’.

Organizatorul principal al festivalului, Fundaţia PRO PIANO România, a fost înfiinţată în anul 1996 şi
este o fundaţie cultural-muzicală nonprofit, cu Statut de Utilitate Publică (din anul 2004).
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Fundaţia are ca scop depistarea, educarea, promovarea şi sprijinirea tinerilor talentaţi,
supradotaţi, a elitei artistice – muzicale, în special a celei pianistice. Primele proiecte organizate
de Fundaţie au constat în asigurarea resurselor materiale necesare participării multor tineri
muzicieni la concursuri naţionale şi internaţionale importante, inclusiv prin organizarea multor
concerte, recitaluri, spectacole în locaţii deosebite. Preşedintele ei este Stela AVESALON,
profesoară de pian gradul I, cu Gradaţie de Merit și Diplomă de Excelență, conferite de
Ministerul Invațământului, pentru întreaga activitate.

JURIUL FESTIVALULUI
Timp de 3 zile, în intervalul 06-08 martie, participanţii şi-au etalat talentul în faţa
publicului numeros, dar şi în faţa juriului de specialitate, format din: prof. Stela AVESALON,
prof. Enikő ORTH, prof. dr. Monica NOVEANU, prof. Emese KALMAN, prof. Sanda - Mihaela
VULCU.

prof. Sanda-Mihaela VULCU, prof. Emese KALMAN, prof. dr. Monica NOVEANU, prof. Stela AVESALON, prof. Enikő ORTH

Prima zi de festival a marcat deschiderea
evenimentului şi intrarea în concurs a partcipanţilor în
marea lor majoritate din judeţul Sibiu. La ora 10.00, d-na
prof. Enikő ORTH a dat start concursului: ,,stimaţi părinţi şi

colegi, dragi copii, astăzi începem cele 3 zile de festival, la
care participă 115 copii. Probabil aţi citit din presă, astăzi
vor participa mai ales copii din Sibiu, Mediaş, Reghin, dar
şi Bucureşti; cat. B, iar după masă, va intra în concurs
categoria A”. Aşadar, a III-a ediţie a festivalului a început.
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Cu paşi sfioşi, unul câte unul, concurenţii se îndreptau spre pian. Pe faţa acestora era
foarte uşor de remarcat inocenţa, dar şi concentrarea. Micuţii artişti îţi captau atenţia, iar
ropotele de aplauze erau un semn de apreciere pentru emoţiile pe care aceştia au reuşit să le
transmită publicului. Compoziţiile clasice ale lui J.S.Bach, Carl Czerny, Chopin sau Schumann
prindeau viață sub degetele pianiştilor în devenire. Primii concurenţi, care au încântat auditoriul
au fost Ana-Maya BRUMAR şi Ştefan MARCU; un ansamblu la patru mâini.
Copiii care au evoluat în continuare şi pe care îi puteţi admira în imaginile de mai jos au
fost poate puţin mai emoţionaţi, pentru că au intrat printre primii în concurs.

După evoluţia tuturor copiilor programaţi pentru această zi, a urmat premierea lor.
Fundaţia PRO-PIANO, prin intermediul juriului, a acordat diplome De Excelenţă şi de Merit,
astfel încât talentul fiecărui participant a fost recunoscut şi apreciat.
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BUCURIA
PRIMIRII
DIPLOMELOR
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Prima zi de festival a culminat cu un extraordinar program de recital, începând cu ora
18.00, susţinut de Andreea CICIREAGĂ – MOISESCU, câştigătoarea Marelui Premiu al ediţiei
a II – a festivalului şi Miriam DRAŞOVEANU, studentă în anul III la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti.

Andreea CICIREAGĂ – MOISESCU

Miriam DRAŞOVEANU
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Sâmbătă, 07 martie, a fost a doua zi de concurs în care au evoluat participanţii din
ţară, care la fel au primit diplome din partea juriului pentru prestaţia lor.

După ce toţi copii au evoluat în faţa publicului, juriul a elaborat programul de gală, care a cuprins
cele mai bune reprezentaţii.
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Duminică, ultima zi de festival a fost una deosebită şi datorită faptului că a fost 8 Martie,
Ziua Internaţionala a Femeii, dar şi pentru că dimineaţă de la ora 10.30 a evoluat o formaţie
alcătuită din 3 tineri din Miercurea-Ciuc: Veress EMESSE, Simon BOGLARKA şi Gârbea
NORBERT, care au cântat la 6 maini compoziţia lui Thern Károly – ,,Ungarischer Marsch”, o
premieră pentru acest festival. După ce elevii s-au bucurat de aplauzele venite din partea
publicului şi a juriului, s-a anunţat momentul Galei Festive.

GALA FESTIVĂ

D-na prof. Enikő–Maria ORTH, cea care a deschis festivalul, în ultima zi a acestui eveniment a
trasat cele mai importante concluzii: ,,am avut două zile pline, cu 115 candidaţi înscrişi, cu nişte

programe foarte frumoase şi foarte bine realizate. Unii dintre aceşti copii sunt incluşi în cadrul liceelor
de muzică, alţii sunt în afara şcolilor de muzică. A fost o feerie şi pentru noi, am fost foarte atente şi
sperăm că fiecare candidat a plecat mulţumit de aici. Am încercat şi prin diplomă să facem meritul lor
vizibil.” După ce a prezentat juriul şi a mulţumit acestuia, a declarat următoarele: ,,aş dori să
mulţumesc d-nului arh. Mircea ŢIBULEAC, preşedintelui UAR Sibiu, care m-a ajutat enorm, iar fără el
nu ştiu dacă am fi putut să fim astăzi aici.”
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D-na Stela AVESALON, preşedintele
juriului a subliniat faptul că cea de-a III-a
ediţie a festivalului ,,este cu mult

superioară faţă de ediţia de anul trecut,
atât din punct de vedere numeric, cât şi
din punct de vedere calitativ” şi că ,,Sibiul
este o locaţie specială din cauza sau
datorită d-nului ŢIBULEAC, care s-a
implicat de la prima ediţie şi datorită
căruia copii vor primi încă o diplomă din
partea Uniunii Arhitecţilor Filiala Sibiu şi o
sumă de bani simbolică”.
"Vinovat" pentru organizarea acestui
concurs,
arh.
preşedintele UAR

Mircea
ŢIBULEAC,
Sibiu, a mărturisit:

"istoria se scrie, de multe ori, cu fapte
inedite. De fapt, ,,vinovat” pentru acest
eveniment este pianul din spate, pe care
familia mea l-a moştenit în Braşov şi am
fost însărcinat ori să îl abandonez, ori să îl
valorific. Şi am ales a doua variantă. Să îl
valorific".
Astfel, a luat legătura cu
profesoara

de

pian

Enikő–Maria

Orth.

"Mărturisesc, nu am nicio legătură directă
cu muzica, în afara faptului că îmi place să o
ascult. Şi am apelat la ajutorul lui Eniko. Să
vadă întâi pianul şi să spună dacă e de
aruncat sau de ţinut. S-a îndrăgostit de
pianul ăsta şi a zis că trebuie să îl
valorificăm. Fiind membru al Clubului
Rotary, oferta mea a fost să îl dăm, prin
Club, ca donaţie. Dar l-am donat în iunie
2010, Bibliotecii ASTRA, la sfatul lui Enikő.
Ea are foarte multă vină. A ajuns la ASTRA
datorită domnului Nemeş, care era director.
A zis că de mult timp voia pian. I-au dat
lacrimile, am restaurat pianul. Enikő a ţinut
secret ceva şi numai când a fost foarte
sigură mi-a zis că are o idee: acest festival".
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Arh. Mircea ŢIBULEAC a ţinut de asemenea să explice, pentru ,,cârcotaşi” care este
legătura între arhitectură, Uniunea Arhitecţilor şi muzică, bazându-se pe statutul Uniunii şi
respectiv pe articolele care reglementează relaţia acesteia cu societatea: ,,art. 3.7 prevede

ca unul din obiectivele UAR este: ,,Sustinerea si consolidarea statutului social al
arhitectului"; art.4.10 precizeaza ca UAR are in vedere:" Organizarea de schimburi
culturale, colaborarea si/sau asocierea cu alte asociatii profesionale si culturale din tara
si strainatate." - în cazul nostru este vorba de Biblioteca ASTRA si Asociatia PRO - PIANORomania ; art. 4.11 ne spune că UAR : "Participa la programele culturale nationale si
europene, incheind in acest scop de contracte de asociere cu autoritatile publice centrale si
local” - In cazul nostru cu Consiliul Judetean Sibiu”.
Odată ce au fost stabilite şi aceste conexiuni, arh. Mircea ŢIBULEAC a înmânat diplome
şi câte un plic cu premii băneşti celor mai buni participanţi din cadrul festivalului, care mai
apoi au susţinut un minunat program de gală. Acestia au fost: Maya-Flavia BODEA,
Miruna-Mihaela MĂCIUCĂ, Ana-Maya BRUMAR, Alexandru TRIMBIŢAŞ, Teodora
IRIMESCU, Mara BARDAC, Raul-Ioan MORDĂŞAN, Theodore-Mihai MEZEI, Oana
Alexandra LELUŢIU, David Raul SOLOMON - BOB, precum şi trio-ul alcătuit din
Emese VERESS, Simon BOGLARKA şi Norbert GÂRBEA.

POZA DE GRUP CU PREMIANŢII
FESTIVALULUI
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Mulţumim tuturor celor care au pus suflet în organizarea acestui
eveniment, copiilor, părinţilor, profesorilor, şi nu în ultimul rând
sponsorilor: SC BLISS SRL, Rotary Club.
Sperăm că la ediţia de anul viitor se vor înscrie şi mai mulţi copii
talentaţi pentru a aduce muzică de calitate în viaţa noastră.
ECOURILE ÎN PRESĂ le puteţi accesa AICI.
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Conferinţa Naţională Urban Concept
INFO 2

dezvoltare urbană modernă în România

12-14 martie 2015

de Natalia JIAN
foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

În

intervalul 12-14 martie 2015 a avut loc la

Sinaia, la Hotel Mara, cea de-a XV-a ediţie a
Conferinţei Naţionale Urban Concept-dezvoltare
urbană modernă în România. Evenimentul a reunit
peste 120 de participanţi: arhitecţi şefi de oraşe,
municipii şi consilii judeţene, preşedinţi de comisii de
urbanism, arhitecţi privaţi, preşedinţi si reprezentanți
de asociaţii profesionale şi patronale din urbanism,
construcţii şi dezvoltare urbană, reprezentanţi de
companii implicate în dezvoltarea urbană modernă în
ţară.
Editor al portalulului EuroUrbanism.ro, organizatorul
evenimentului, Oameni şi Companii facilitează accesul la
informaţie şi resurse în domeniul urbanistic, prin
organizarea unui program naţional de comunicare şi
informare în acest domeniu. Programul Urban Concept a
fost iniţiat în anul 2005 şi permite dezvoltarea unei
platforme interactive de comunicare între specialiştii
implicaţi în dezvoltarea urbană din ţară.
Acest program a propus o serie de tematici: poli
de creştere, mobilitatea urbană, evoluţia spaţiului rural,
dezvoltarea spaţiului urban vs. rural, dezvoltarea
spaţială durabilă, importanţa infrastructurii pentru
dezoltarea României, etc.
Conf.dr.arh.Mircea GRIGOROVSCHI, coordonator
al biroului teritorial Nord-Est- Registrul Urbaniştilor din
România, prodecan Facultatea de Arhitectură
"G.M.Cantacuzino" din Iași, a deschis conferinţa şi a
subliniat importanţa acestei manifestări profesionale,
care are o serie de avantaje: ,,ne întâlnim, schimbăm
impresii, găsim soluţii, astfel coagulăm meseria”. O altă
remarcă importantă este faptul că aceste conferinţe
sunt din ce în ce mai ample, cu mai mulţi participanţi,
cu subiecte mai interesante,,care rezolvă multe
probleme ale meseriei.
În continuare vă propun să parcurgeţi sinteza
prezentărilor din cadrul Conferinţei Naţionale Urban
Concept - dezvoltare urbană modernă în România, iar
accesând link-urile aferente acestora, le veţi putea
urmări în întregime.
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Prima zi - 12.03.2015
1. "Probleme și priorități legislative în domeniul
planificării și dezvoltării urbane"
arh. Anca GINAVAR, Șef Serviciu Amenajarea
Teritoriului și Urbanism - Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice

Prezentarea a avut ca reper 3 direcţii importante
referitoare la tematica planificării şi dezvoltării urbane
şi anume: contextul internaţional, politicile publice
cuprinse în planul strategic al MDRAP - Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
programul legislativ al Guvernului pentru anul 2015.
De ce are nevoie UE de o agendă urbană? Aceasta a
fost numai una din întrebările la care a dat răspuns
această prezentare. Un argument a fost că în prezent
70% din cetăţenii UE trăiesc în zone urbane şi se
preconizează că acest procent va ajunge la 80% până
în 2050. ,,În condiţiile în care 2/3 din politica şi

măsurile legislative ale UE afectează oraşele se simte
tot mai mult nevoia unei abordări comune, care să
aducă laolaltă toate nivelurile de guvernanţă”.
Link foto prezentare: http://we.tl/V5kjbx5etJ
Link video prezentare: http://we.tl/v4QWIK735y

2. "Datele deschise și dialogul între actorii
urbani în planificare și proiectare urbană"
Arh. Vera MARIN, Președinte al Asociației pentru
Tranziția Urbană

ATU este un grup de reflexie (think-tank) pe
teme urbane: dezvoltare și politici urbane, cultură
urbană și patrimoniu, mobilitate și spațiu public,
locuire colectivă și combaterea excluziunii sociale.
Constituit ca asociație non-guvernamentală în
2001, ATU promovează o abordare negociată și
interdisciplinară a dezvoltării urbane, avînd
membri care provin din domenii diverse precum
arhitectura, urbanismul, sociologia, dreptul urban,
antropologia, economia.
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Arh. Vera MARIN a adus în atenţia auditoriului o
tematică interesantă, care reprezintă ,,un motor de
inovaţie” în domeniul urbanismului: datele deschise.
Aceastea reprezintă informaţii care pot fi accesate de
oricine, pentru orice scop, pot fi refolosite, mixate cu alte
seturi de date şi redistribuite, pot fi date ale guvernelor, ale
instituţiilor publice, ale cercetătorilor, corporaţiilor,
universităţilor, etc. Aceste instrumente de vizualizare sunt
baza unor aplicaţii credibile, extrem de utile, folosite pe
telefoanele de ultimă generaţie. Guvernul României a
semnat un memorandum în aprilie 2012 şi a intrat într-o
reţea, care astăzi are 65 membri, care şi-au propus să
implementeze un portal de date deschise.

Mai multe informaţii despre ,,povestea” datelor deschise,
dar şi despre dialogul între actorii urbani în planificare și
proiectare urbană, aflaţi aceesând următoarele link-uri:
Link foto prezentare: http://we.tl/VXYuDSWgZy
Link video prezentare: http://we.tl/vhyVqFGsBK
3. "Tehnologii inovative pentru producerea în
mod ecologic și eficient a energiei termice și
electrice cu biomasă. Aplicaţii în dezvoltarea
durabilă a comunităţilor urbane și rurale"
Iuliean HORNEȚ - Președinte EcoHornet

Fratii Aurel si Iuliean HORNET au realizat cea mai
modernaatehnologie de producere a energiei termice
folosind biomasa granulara sub forma de peleti prin
implementarea in fabricatie a inventiei "Arzator
gravitational si procedeu de ardere a biomasei granulare
sub forma de peleti", Brevet de inventie nr.A
2008/00996.
Iuliean HORNEȚ a prezentat în cadrul conferinţei
avantajele sistemelor de incalzire ecoHORNET, care
realizeaza arderea completa a peletilor, in urma arderii
neexistand fum in gazele arse sau depuneri de creozot
(gudron), utilizatorul devenind un participant activ al
diminuarii efectului de sera si al incalzirii globale a
planetei. Aceasta noua tehnologie produce o energie
termica ecologică, economică, inteligentă.
Pentru mai multe detalii despre această inovaţie,
accesaţi:
Link foto prezentare: http://we.tl/fbqlZyda9r
Link video prezentare: http://we.tl/LwU8lET0L3
13

4. În cadrul conferinţei a avut o scurtă intervenţie şi
Cristian CIUCĂ din partea Consiului Român pentru
Cladiri Verzi.
Prezentarea a început cu descrierea ciclului de viaţă
al clădirilor, care cuprinde următoarele faze: proiectare,
construire, exploatare, adaptare, demolare.
De altfel, misiunea principală a acestei organizaţii
este de a promova responsabilitatea fata de mediu si
eficienta energetica pe durata ciclului de viata a unei
cladiri (de la faza de design, constructie pana la operare
si deconstruire).
Link foto prezentare: http://we.tl/wAniv4Dm1m
Link video prezentare: http://we.tl/oYtWqpVyNy

A doua zi - 13.03.2015
1."Viitorul construirii
urbanismului?"

e

cunoscut.

Dar

al

arh.Șerban ŢIGĂNAȘ, Președintele Ordinului Arhitecților
din România

Porninde de la ideea că ,,rolul arhitectului este
discutat şi disputat” şi analizând tendinţele actuale care
definesc spaţiul arhitectural românesc, arh. Șerban
ŢIGĂNAȘ a propus ca temă de meditaţie necesitatea
adaptării arhitectului la un viitor care nu este cunoscut,
spre care ,,ne îndreptăm cu o viteză de schimbare cu
totul accelarată”. În condiţiile unui un viitor cu tendinţe
noi, dar şi un prezent în care tehnologia a avansat
spectaculos, arhitectul trebuie să dea dovadă de
flexibilitate.
Mai multe răspunsuri legate de viitorul arhitecturii, aflaţi
accesând:
Link foto prezentare: http://we.tl/Dk45OZBflc
Link video prezentare: http://we.tl/L91yqDDbGw
2. "3 motive critice pentru a organiza o evidență
exactă a străzilor și adreselor"
Florian SIMIONESCU, Manager Integrisoft Solutions

Integrisoft este o companie cu capital privat, 100%
romanesc, înființată in 1999, activând in domeniul dezvoltării
și implementării de soluții software performante pentru
administrația publică locală.
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Organizarea unei evidențe exacte a străzilor și adreselor
are următoarele avantaje: stopează o sursă a problemelor din
exterior, permite construirea unei baze de date ulterioare,
elimină presiunea legislativă şi a sistemelor centrale.
Pentru a vă convinge de importanţa acestei măsuri propuse de
Integrisoft Solutions, accesaţi:

Link foto prezentare: http://we.tl/Ld0Y9R898f
Link video prezentare: http://we.tl/PaWKxDZPrH
3. "UAR - Spațiul arhitectural public și solidaritatea
de breaslă"
dr. arh. Viorica CUREA-Președinte Uniunea Arhitecților din
România

D-na preşedinte a adus în prim-plan contribuţia
Uniunii Arhitecţilor din România la dezvoltarea spaţiului
arhitectural românesc, care ,,trăieşte” prin intermediul
breslei arhitecţilor. ,,Această Uniune de creaţie are ca

obiectiv principal promovarea arhitecturii, a urbanismului,
respectarea cadrului natural, a valorilor de patrimoniu pe
care le are România”. Uniunea Arhitecţilor din România este
vizibilă în societatea românească, dar şi peste hotarele ei,
dovada fiind prezenţa la evenimente internaţionale, care
întăresc statutul arhitecturii şi al arhitectului.
Pentru o prezentare mai amplă a acestei organizaţii şi a
realizărilor ei, accesaţi:
Link foto prezentare: http://we.tl/1UqtLjuxOQ
Link video prezentare: http://we.tl/uKVWNrfwKg
4. "Orașul și spațiile verzi - de la grădina ornamentală
la trama verde urbană multifuncțională"
conf.dr.arh.Radu SPANU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
Napoca

Prezentarea a avut ca scop sublinierea impactului pe
care îl au spaţiile vegetale asupra locuitorilor unui oraş. Printre
cele mai importante beneficii, amintesc: scăderea gradului de
oboseală mintală, a sindromului deficienţei de atenţie, a
stresului şi anxietăţii - impact psihosocial. Pe de altă parte,
spaţiile verzi cresc starea de bine, îmbunătăţind nivelul
sănătăţii mintale.
Pentru a descoperi noi avantaje redate de spaţiile verzi şi
exemple aplicate în construcţiile urbane, accesaţi:

Link foto prezentare: http://we.tl/3nzXjS1cwa
Link video prezentare: http://we.tl/gPTeMjSP8D
15

5. "Abordări recente privind spațiile verzi urbane" CSI dr.ecol.-urb.,dr.geogr. Alexandru - Ionuţ PETRIŞOR,
Lector Facultatea de Urbanism şi Peisagistică, UAUIM,
Director Ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă "URBAN -INCERC" București

În acelaşi registru al spaţiilor verzi au fost prezentate
şi cele mai recente abordări legate de această tematică.
Dr.ecol.-urb.,dr.geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR a adus
în discuţie o serie de exemple care întăresc ideea că un
oraş are nevoie de spaţii verzi. Prima tendinţă este
ingineria ecologică sau reabilitarea, conversia unui sistem
într-altul existent înainte pe amplasamentul respectiv, nu
se revine la starea preexistentă, ci are loc o transformare
într-un ecosistem nou sau alterat, la o stare mai bună
decât cea actuală. Cealaltă tendinţă este de extindere a
suprafeţelor naturale prin intermediul faţadelor şi al
acoperişurilor verzi.
Pentru mai multe exemple şi detalii legate de această
tematică, accesaţi:
Link foto prezentare: http://we.tl/FWugMfMD29
Link video prezentare: http://we.tl/FT27a5uLyE
6. "Este recunoscută inițiativa independentă ca
actor în devenirea urbană?"
prof.univ.dr.arh. Radu RADOSLAV-reprezentant
Registrul Urbaniștilor pentru Regiunea de Dezvoltare
Vest.

Ideea cu care a debutat prezentarea este că

,,adevăratele comunităţi se menţin strâns unite prin
valorile, normele, experienţele pe care membrii lor le
împărtăşesc, iar ascocierea civică este o ,,şcoală de autoconducere, de auto-organizare, care îi învaţă pe cetăţeni
deprinderi de cooperare, de care aceştia să se folosească
în viaţa publică”.
Pentru a descoperi care este rolul inițiativei
independente ca actor în devenirea urbană, din
perspectiva prof. univ.dr.arh. Radu RADOSLAV, accesaţi:
Link foto prezentare: http://we.tl/dlFY6aWaAN
Link video prezentare: http://we.tl/xy4woglLtN
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7. "URBAN, SUBURBAN, PERIURBAN, studiu de
caz: Satu Mare"
Arh. Aurelian GHEORGHIU

Prezentare a cuprins o sinteză aspura modului în
care a evoluat municipiul Satu-Mare din punct de vedere
teritorial şi demografic. Au fost enunaţate şi cele mai
importante aspecte privind migraţia din mediul rural în
cel urban şi viceversa. De altfel, au fost analizate o serie
de localităţi din componenţa acestui municipiu, punânduse accent pe unele aspecte definitorii în contextul
termenilor: urban, suburban, periurban.
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
Link foto prezentare: http://we.tl/XWM4JIXOQ0
Link video prezentare: http://we.tl/YYvOcD8ALj

Evenimentul a avut loc cu sprijinul Partenerilor:
Focality
GreenSoft
Brikston
Rud Florian Rieger
Benito
Kronemag Millenium
Integrisoft Solutions
ecoHORNET
Reynaers Aluminium NV
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C.O.C.A SINAIA

INFO 3

VIZITĂ INFORMALĂ 13.03.2015

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Omul

,,

sfinţeşte locul” este o veche

zicală, pe care din păcate nu avem prea des
ocazia să o vedem aplicată în practică.

27.11.2010

Vinerea trecută am avut prilejul să o văd însă
aplicată la Vila UAR din Sinaia. Imediat după masa
de prânz din a doua şi ultima zi a conferinţei
,,URBAN CONCEPT”, care a fost relatată în articolul
precedent, am fost invitaţi câţiva arhitecţi din
conducere şi alţi colegi să vizităm vila. Pentru cei
care nu sunteţi încă familiarizaţi cu iniţialele C.O.C.A,
precizez că este se ,,traduc” în Casa de Odihnă şi
Creaţie a Arhitecţilor.
Înainte de a deveni preşedinte, d-na dr.arh.
Viorica CUREA, în calitate de membru în Senat şi
vicepreşedinte cu problemele sociale din legislatura
trecută, a avut o iniţiativă prin care privea spre
viitorul care părea la acea vreme scufundat în ceaţă
ca şi munţii din imaginea de mai sus.
Ea a întrezărit ceea ce mulţi dintre noi poate
nu şi-au putut imagina. Privind în trecut, îmi aduc
aminte că pe 27 noiembrie 2010 la fel am fost
invitaţi să facem o vizită la Sinaia pentru a viziona şi
a evalua oportunitatea achiziţiei unei clădiri pe cale
de a deveni monument istoric.

13.03.2015

27.11.2010
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Constat acum, când aleg pozele din
arhivă că încă de atunci Raluga IUGA mă
depăşea în curiozitate cu privirea ei sfredelind
prin aparat fiecare detaliu. Avea ce să vadă,
deoarece în jur descopeream lucruri
interesante şi mai ales ne veneau fiecăruia în
minte idei peste idei cum ar putea fi
reabilitată această clădire.
Ce era de remarcat a fost starea relativ
bună a construcţiei şi faptul că poziţia ei ne
oferea o privelişte care nu trebuia neglijată în
luarea unei decizii.
Am vizitat rând pe rând toate încăperile
de sus din podul, care indiferent de ce s-ar fi
spus, nu putea să scape nemansardat, până
jos la demisolul care devenea spre vale
parter.
TOATE IMAGINILE DIN PAGINĂ SUNT DIN 27.11.2010
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COLOANĂ CU POZE DIN ARHIVĂ 27.11.2010 COLOANĂ CU POZE RECENTE DIN 13.03.2015
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Privirea este accelerată de ritmul stâlpilor şi a baluştrilor rotunzi şi aruncată peste balustradă către
munţii ale căror contururi se pierd în ceaţă. Cu toate că această privelişte este o invitaţie la meditaţie, nu mă
las copleşit şi mă întorc în interiorul casei. Mă surprind o mulţime de imagini pe care, fără să vreau, le compar
cu cele memorate acum mai bine de 4 ani.

COLOANĂ CU POZE DIN ARHIVĂ 27.11.2010

COLOANĂ CU POZE RECENTE DIN 13.03.2015
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COLOANĂ CU POZE DIN ARHIVĂ 27.11.2010 COLOANĂ CU POZE RECENTE DIN 13.03.2015
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Povestea mea va continua numai prin intermediul imaginilor recente, încercând să surprindă cât mai multe
aspecte ale amenajării interioare. În acest stadiu se observă lipsa mobilierului şi a unor piese de decor cu
precădere tablouri, de care Uniunea nu duce lipsă, deoarece artiştii care expus în spaţiile ei, donează lucrări.
Ce m-a bucurat cel mai mult a fost revederea spaţiului din pod, care prin
amenajare a fost pus în rândul spaţiilor utile, devenind un spaţiu polivalent, care
poate gazdui evenimente sau expoziţii.
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Vizita ia sfârşit, părăsim living-ul vilei şi cu ultimele puneri de acord între
d-na preşedinte şi d-na ing. Carmen ION, şef şantier, ne pregătim să plecăm.
Arunc o privire în jur, atras nu-mi dau seama de ce. Motivele puteau fi două.
Ori zâmbetul de satisfacţie a d-nei preşedinte a comisiei de cenzori, ori grilajul
din spatele ei. Prefer să cred că este primul, deoarece asta înseamnă, că
ochiul ei sever de organ de control nu a putut depista nimic în neregulă.
Surpriza plăcută care ne-a binedispus definitiv a fost mascota vilei,
căţeluşa ARHI, care are deja acte în ordine şi proprietar de nădejde: UAR-ul.

GELU ARUNCĂ O ULTIMĂ PRIVIRE FOTO-ECONOMICĂ,
DUPĂ CARE VIZITA S-A SFÂRŞIT.
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

LOCURI ALE MEMORIEI
– în zona Sibiului

de arh. Dorin BOILĂ

Există numeroase liste cu locuri importante în județul Sibiu și împrejurimi. Au început, după 1990, să
circule tot mai multe liste cu obiective ce merită vizitate, dar viziunea asupra lor s-a conturat mai mult către un
consum turistic-superficial, către o agendă tot mai comercială, deci tot mai îndepărtată de spiritul cultural...

Acesta e doar un aspect al fenomenului de receptare complexă a ceea ce se numește moștenire –
un proces plecînd din interiorul nostru, de la limba maternă și cea a comunităților vecine, pînă la artefacte
istorice, construcții și peisajul cultural specific zonei ! Așa că Locurile Memoriei din arealul natal sau cel în
care ne-am împămîntenit fac, în primul rînd, parte din viața noastră ca indivizi și comunitate, abia apoi ele
devin obiect turistic !
Este vorba de oameni și evenimente care au dat sens vieții și au sporit creștinește valențele
comunității românești din zona Sibiului. Cum se spune mai nou – NATIVII, originarii, cei născuți aici și primii
făuritori de istorie, românii pămînteni, de dinainte de a deveni mărgineni... Vorbim despre LOCURI în care sa constituit acel „Genius Loci” - prin istoria trăită a comunităților sibiene. Ele sunt indisolubil legate de
personalitățile românești născute aici și care au contribuit la înflorirea spirituală a acestor așezări, dar și de
personalități ale neamului aparținînd altor zone, care au trecut pe aici și au lăsat urme culturale remarcabile
– contribuții la stabilirea bornelor politice necesare autohtonilor !!
Toate aceste Locuri ale Memoriei românești sunt „pietre unghiulare” în construcția acelui Spirit al
Locului care ne marchează pe toți (chiar dacă nu suntem deplin conștienți de asta, chiar dacă unii dintre noi
pleacă pe mult timp departe...). Și fiind vorba de „piatră”, ne referim și la patrimoniul material – urme
neprețuite îndeajuns, cristalizări ale credinței, inițiativelor comunitare, ale EVENIMENTELOR FONDATOARE
pentru neamul nostru, în sudul Transilvaniei.
Probabil că tocmai o asemenea listă de Locuri ar trebui valorizată spre cunoașterea și prețuirea
tinerilor născuți-crescuți aici. Primul contact cu Spiritul locului ar fi potrivit în punctele acestea, generatoare
de spații istoric-culturale întinse pe sute de ani ! Momentele cînd o comunitate sau alta deviază de pe aceste
culoare fertile sunt tocmai acelea de regres spiritual, urmat de regres economic – de exemplu perioada de
după 1950 pînă astăzi...
Lista rămîne deschisă, dar nu mai trebuie așteptat prea mult:
1. Drumurile de transhumanță pastorală din munții Cindrel, continuatoare ale cărărilor dacice și
traseelor militare romane.
2. Muzeul lui Badea Cârțan din Cârțișoara.
3. Casele legate de activitatea Partidului Național Român din Transilvania și a Memorandiștilor
(Miercurea Sibiului, Sibiu).
4. Casele în care a poposit Mihai Eminescu, în călătoria lui ardeleană.
5. Muzeul Asociațiunii ASTRA ( ca să nu mai vorbim că nici azi nu avem un muzeu adevărat,
moștenitor al inițiativei astriste din secolul XIX...)
6. Schitul Foltea de deasupra Săliștei (sau unde ne sunt Memorialele a două războaie mondiale
??)
7. Chilia din stîncă a părintelui Arsenie Boca (valea Sâmbetei).
8. Zonele din Munții Făgărașului unde au luptat patrioții anti-comuniști în anii *50.
O splendidă temă de cercetare-dezbatere și de trăire spirituală pentru profesorii de istorie,
geografie, religie, pentru toți educatorii. Nu e „școala altfel”, e chiar ȘCOALA !!
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Agerpres

Municipiul Oradea face parte din Reţeaua
oraşelor Art Nouveau European Route

Primăria Municipiului Oradea a anunţat vineri că, prin contribuţia consiliului de
specialişti din cadrul Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice Oradea, a aderat la
Reţeaua oraşelor Art Nouveau European Route.
Efortul Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor, prin criticul de artă Ramona
Novicov, de a face cât mai cunoscut patrimoniul Art Nouveau al oraşului Oradea este reflectat în mod
amplu în numărul 24 al prestigioasei reviste internaţionale coupDefouet, difuzat în aceste zile în cele
mai importante centre culturale ale Europei.
Imaginile ce ilustrează textul prezintă selectiv principalele clădiri reprezentative pentru
diversitatea stilistică arhitecturală ce conferă valoare de unicat Oradiei în contextul patrimonului
mondial Art Nouveau. Prin intermediul revistei coupDefouet, Palatele Vulturul negru, Moskovits I, Stern,
Ullmann, casa Poynar, casele Adorjan şi în special casa Darvas-La Roche au primit valoare emblematică
pentru vizibilitatea oraşului în reţelele culturale internaţionale Art Nouveau.
Oraşul Oradea, în calitatea sa de membru al Reţelei Art Nouveau European Route, beneficiază,
în primul rând, de vizibilitate prin imaginile orădene prezentate pe situl internet www.artnouveau.eu,
fiind mediatizate evenimentele Art Nouveau din Oradea - publicaţii, clădiri, restaurate, expoziţii
tematice, conferinţe - anunţate şi prin meniurile News, Home page cât şi prin Newsletter, trimis o dată
la două luni la peste 4.000 persoane. De asemena, va avea ocazia unor schimburi între specialiştii Art
Nouveau, precum şi participarea ca membru al asociaţiei la elaborarea proiectelor viitoare cu un rol
activ la alegerea temei în funcţie de proiectele europene şi subiectele propuse.

În complementaritate cu Reţeau Art Nouveau din Bruxelles (RANN), Art Nouveau
European Route este o asociaţie non-profit a autorităţilor locale şi a instituţiilor nonguvernamentale cu sediul la Barcelona care au aderat într-un angajament colectiv de a
dezvolta mecanisme utile şi eficiente pentru promovarea internaţională şi protejarea
patrimoniului Art Nouveau.
În 1999, mai multe organizaţii din oraşele europene cu un bogat patrimoniu Art Nouveau de la
Helsinki la Barcelona, Glasgow şi Budapesta au decis să se unească într-o primă reţea
europeană de cooperare, de cercetare, conservare şi dezvoltare a Art Nouveau.
Activă şi dedicată, susţinută logistic şi financiar de Primăria din Barcelona, această
reţea, RANN, propune o abordare riguros ştiinţifică a fenomenului internaţional Art Nouveau,
asigurând în acelaşi timp informarea pentru profesionişti şi sensibilizarea publicului larg cu
privire la valorile culturale şi a dimensiunii europene a acestui patrimoniu aflat atât de aproape
de noi şi totuşi în pericol. Art Nouveau European Route a fost înfiinţată în anul 2000 în timpul
primei sale reuniuni plenare în Barcelona, la care au participat reprezentanţi ai 46 de
municipalităţi şi 33 de alte instituţii (muzee, fundaţii, companii private etc.), numărul lor
crescând constant de atunci. Printre oraşele partenere care reprezintă patrimoniul Art Nouveau
în lume se află Barcelona, Bruxelles, Budapesta, Darmstadt, Glasgow, Helsinki, La Chaux-deFonds, Havana, Ljubljana (SL), Nancy, Palermo, Provincia italiană Varese, Regiunea
Lombardia, Riga, Viena.
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Ştiri comentate

Strategia de dezvoltare locală a municipiului
Oradea a fost aprobată de Consiliul Local

de arh. Dorin BOILĂ

Consiliul Local Oradea a aprobat marţi, în şedinţă ordinară, Strategia de dezvoltare a
municipiului. "Aprobarea strategiei este un pas foarte important pentru Oradea, fiind una

dintre condiţiile esenţiale în momentul în care se deschid axele de finanţare europene, pentru
ca municipiul nostru să poată contracta astfel de finanţări. Doar acele proiecte care vor
respecta strategia de dezvoltare a oraşului vor putea fi eligibile la finanţările din fonduri U.E.
Principalul obiectiv urmărit de strategie este ca Oradea să atingă un grad de prosperitate,
care presupune un grad de creştere economică, de creştere a PIB-ului. Global, noi trebuie să
avem o rată de creştere dublă a dezvoltării faţă de dezvoltarea naţională. Pentru a ne apropia
de nivelul mediu din U.E., trebuie să avem ritmuri de dezvoltare de minim 5% pe an", a
explicat primarul Ilie Bolojan.
Strategia de dezvoltare a municipiului Oradea este structurată pe trei capitole: I Analiză diagnostic, II- Strategia de dezvoltare şi III - Proiectul Oradea-Sânmartin. Acesta din
urmă vizează fuziunea celor două localităţi învecinate, în proiectul de dezvoltare periurbană al
municipiului. Referendumul pe baza căruia se va realiza comasarea va avea loc în data de 10
mai 2015. AGERPRES

,,Un exemplu de strategie urbana pentru un oras de frontiera - preocuparea de a
asigura resurse de dezvoltare accelerata, indiferent de miscarea generala-medie a
administrativului national, pentru a ridica la nivel echilibrat un pol urban care permanent se
relationeaza cu polii de peste granita ! Acest balans este o permanenta provocare
(administrativ-urbanistic-logistic), rezultind o cerinta suplimentare de asigurare a imaginii
europene, de poarta a intregii tari. Si se vede caprimaria Oradiei a inteles perfect situatia !
Frina ce apare in tot acest context este de la Bucuresti, unde nu s-a inteles inca importanta
finalizarii rapide a autostrazilor Oradea-Brasov si Cluj-Sebes...”
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Ştiri comentate

Zona metropolitană Zalău va fi constituită din
5 comune şi patru oraşe

de arh. Dorin BOILĂ
Toate cele patru oraşe din Sălaj - Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei şi
15 comune din judeţ şi-au dat acordul pentru constituirea zonei metropolitane a
municipiului reşedinţă de judeţ. Potrivit precizărilor făcute miercuri, într-o conferinţă de
presă, de primarul Zalăului Radu Căpâlnaşiu, cale patru oraşe şi 12 comune au semnat deja
acordul de asociere în cadrul şedinţei constitutive a Asociaţiei Zonei Metropolitane Zalău, ce
a avut loc marţi. Alte trei comune urmează să adere la această structură, după ce consiliile
locale vor valida înscrierea în asociaţie.

"Am mers, conform intenţiei noastre, undeva pe o rază de 30 de kilometri în jurul
Zalăului. Nu neapărat distanţa este relevantă. Important este că s-a constituit şi se depun
documentele pentru înregistrarea acestei structuri asociative la tribunal. Scopul asocierii
este dezvoltare în comun a unor strategii pentru o dezvoltare durabilă a zonei noastre. (...)
Se va încerca să se scrie proiecte pentru a se finanţa anumite strategii, realizarea lor prin
finanţări nerambursabile, strategii legate de dezvoltarea unui transport metropolitan, pentru
ce înseamnă dezvoltarea unor oportunităţi în vederea atragerii unor investitori, dezvoltarea
economică, crearea unui pol de creştere în acest areal", a precizat Radu Căpîlnaşiu.
Acesta a adăugat că asociaţia doreşte să rezolve anumite aşteptări ale
investitorilor cum sunt cele legate de infrastructură şi forţa de muncă din regiune. Pentru
primul an, preşedinte al asociaţiei a fost desemnat Radu Nistorescu, administratorul public
al Zalăului, preşedinţia urmând a fi deţinută prin rotaţie, anual, de fiecare unitate teritorială
administrativădin zona metropolitană. AGERPRES

,,Municipiile aflate in situatia de a fi poli inter-judeteni se orienteaza corect spre o
dezvoltare organica in teritoriu - ceea ce inseamna in principiu constituirea unei RETELE DE
LOCALITATI care sa colaboreze pe plan urbanistic-edilitar-economic, pentru a nu permite
suprapuneri de proiecte, consumatoare de energii si finante, si pentru a intra in sinergie
benefica a resurselor fiecarei comunitati !!!
Mult succes Asociatiei Zonei Metropolitane Zalau !!!”

28

Ştiri comentate

Universități de top vin pentru prima dată în
România la RIUF

de arh. Dorin BOILĂ

W

eekendul acesta, RIUF reunește la București peste 70 de universități din 15 țări și cele mai
importante universități din România, alături de consilieri educaționali și servicii de orientare în
carieră. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, târgul reprezintă evenimentul de referință pentru elevii de
liceu care sunt în căutare de facultatea potrivită, dar și pentru studenții care vor să urmeze un
program de masterat.
Care este profilul vizitatorului RIUF?
În momentul în care se înscriu la RIUF, elevii și studenții români completează un formular cu țările și domeniile de studiu
de interes. Anul acesta, se poate observa o creștere a preferinței pentru România, dar și o mai mare deschidere către țări
precum SUA, Germania sau Franța. Pe primul loc este, ca în fiecare an, Marea Britanie.
În ceea ce privește domeniile de interes, acestea păstrează ierarhia din ultimii ani, cu domenii precum Management și
Business pe primele locuri.
Universități internaționale vin prima oară în România la RIUF
De 10 ani, RIUF aduce în România unele dintre cele mai bune universități pe plan internațional.
Astfel, la această ediție, tinerii români vor avea ocazia să se întâlnească pentru prima dată cu University of Groningen sau
Delft University of Technology, două dintre cele mai apreciate universități pentru programele de studiu pe care le pun la
dispoziție studenților. Cu o veche tradiție în domeniul învățământului superior, cele două universități s-au remarcat în
special prin calitatea și diversitatea cursurilor care, înainte de toate, oferă o mare aplicabilitate pe piața muncii. The
University of Nottingham este una dintre noile prezențe în cadrul RIUF, fiind una dintre cele mai apreciate instituții în rândul
studenților. Aproximativ 88% dintre absolvenții universității consideră satisfăcătoare calitatea studiilor și își găsesc ușor un loc pe
piața muncii.
O prezență impresionantă a universităților românești
De asemenea, această ediție a târgului reunește și un număr mare de universități din România. Cele mai importante instituții de
învățământ superior din țară vor fi prezente pentru a-și prezenta oferta educațională și programele de studiu menite să-i atragă pe
studenți. În acest context, facultățile românești concurează direct cu cele străine pentru a atrage atenția vizitatorilor. La
evenimentul din București, vor fi prezente unele dintre cele mai importantante universități din țară. Astfel, Universitatea din
București, ASE, SNSPA și Universitatea Politehnica îi vor aștepta pe vizitatori în cele două zile ale târgului pentru a le spune mai
multe despre opțiunile pe care le au dacă se gândesc să își continue studiile în țară.
Top Universities Lounge
Pentru cei care vor să afle mai multe despre cum este să fii student în străinătate, a fost construit pentru prima dată în cadrul
târgului un spațiu special amenajat în care studenți și absolvenți români de la universități de top pe plan mondial vor sta de vorbă cu
vizitatorii târgului. Top Universities Lounge este locul în care, timp de două zile, peste 20 de tineri români de la universități precum
University of Oxford (locul 3 mondial – Times Higher Education 2014-2015), University College London (locul 5 mondial conform QS
World University Rankings 2014/2015), LSE sau Queen Mary University of London, vor interacționa cu vizitatorii pentru ca aceștia
din urmă să afle direct de la sursă cum este să fii student străin, care sunt principalele provocări, dar și oportunitățile de care pot
beneficia. “University of York mi-a oferit nu numai oportunitatea de a studia într-un mediu modern, dotat cu toate facilitățile
necesare pentru a mă pregăti pentru o viitoare carieră, ci și șansa de a participa la proiecte practice, extracurriculare, axate pe
subiectul meu de studiu. Aici accentul se pune pe pregatirea de calitate a studenților atât din punct de vedere academic, cât și
profesional, astfel încât absolvenții să poată face față competiției acerbe de pe piața muncii.” (Teodora Manea, University of York)
“Mai mult decât orice altceva, experiența de la London Business School a fost una foarte practică, o pregătire personalizată de intrat
în lumea muncii și o comunitate de oameni extrem de unită.” (Alex Lazăr, London Business School) Pe lângă universități
internaționale și românești, în cadrul RIUF, vizitatorii vor avea ocazia să descopere servicii de consiliere, organizații studențești, dar
și oportunități de voluntariat sau școli de limbi străine. Mai mult, vizitatorii vor putea participa și la prezentările și seminariile
susținute de reprezentanții universităților.
Târgul se va desfășura în trei orașe din România: București, 14-15 martie la Sala Palatului, Cluj-Napoca, 17 martie la Sala
Polivalentă și Galați, 19 martie la Universitatea Dunărea de Jos. Înscrierile se fac pe site-ul evenimentului: www.riuf.ro.

,,Stiti cum se numeste actiunea descrisa mai jos ?? „BRAINDRAIN” – adica furtul oficial de tinere creiere
talentate, pe care-l executa tarile potente din tarile mai slab dezvoltate !! Iata una dintre cauzele majore
pentru care dezvoltarea Romaniei este permanent frinata, iar meseria de proiectant este condamnata sa
aiba o clientela prost educata si tot mai saraca !!!”
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Înscrieri UdV Bucium, ediția 2015

Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie organizează, în perioada 18 iulie - 2
august, Universitatea de Vară Bucium (UdV), ediția a V-a, 2015. Înscrierile se pot realiza pînă pe 2
aprilie. Programul UdV conține prelegeri, ieșiri pe teren, practică de șantier, realizarea de relevee,
inventarierea, repertorierea și centralizarea informațiilor.
UdV propune o pregătire științifică, multidisciplinară a viitorilor actori ai domeniului protecției și punerii în valoare a
patrimoniului cultural construit, în special a celui de tip rural cu o importantă componentă identitară și
memorialistică.
Numărul de locuri UdV 2015 este de 20. Se pot înscrie viitori arhitecți, urbaniști, peisagiști, specialiști în științe
politice, antropologi, sociologi și istorici. Cursanții vor acoperi costul transportului pînă și de la locul desfășurării
UdV, comuna Bucium, al asigurării medicale și o taxă de înscriere de 500 lei.
Contacte:
Director logistic: arh. Mihai Dan COȘURBA - e-mail:
arh_mcosurba@yahoo.com
Coordonator: Ștefana BIANU - email: stefanabianu2002@yahoo.com
Responsabil comunicare cursanți: arh. Ioana RIZEA - e-mail: ioana_rizea@yahoo.com
Mai multe detalii pe:
https://www.facebook.com/asociatia.rper și http://patrimoniu-rper.com.

Interesant! Emisiune despre ,,De-a arhitectura" la Garantat 100 % - TVR
La final am ales sa retin atentia cu acest mesaj, deoarece consider important sa se afle inca o data si inca
o data de acest proiect, căruia din pacate nu de fiecare data i se dă atentia cuvenita.
In aceasta emisiune de mare calitate, pe care Catalin Stefanescu o realizeaza, in scurtul interval 27.40 si
42.45 minute, colegele mele Arh. Eliza Iokina si Arh. Mina Sava incearca sa lamureasca cateva aspecte ale
proiectului De-a Arhitectura. Merita ascultate!
Predau voluntar acest curs in cel de-al doilea an scolar si fara nici o retinere spun ca merita promovat si
mai ales sprijinit.
Ma bucur ca Uniunea Arhitectilor din Romania a decis intelept ca si in acest an sa-l sustina, folosind o
parte din resursa oferita de Timbrul de Arhitectura.
Timbrul cultural este amenintat de o cearta stupida intre editori si scriitori. Sper ca politicienii nostri sa
inteleaga importanta acestei surse de venit alocate uniunilor de creatori si sa nu-l desfiinteze! Mai sper si ca
societatea civila sa ia atitudine in sprijinirea lui, deoarece cu aceste resurse uniunile de creatori reusesc cat pot
sa suplineasca misiuni culturale si sociale de care statul a uitat.
Vizionare placuta! http://www.tvrplus.ro/editie-garantat-100-314150
Arh. Mircea ŢIBULEAC
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