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CONSTANȚA

anilor 1980 este un album

cu schițe realizate de arh. Dan CORNELIU,
care a ajuns la noi la filială grație colegului și
prietenului meu Lucian MIHĂESCU, care ne-a
trimis ulterior majoritatea materialelor din care
am spicuit și am așternut pe hârtie acest
portret.
Sper ca acest titlu de articol pe care îl
inaugurez la rubrica SEMNAL să fie începutul
unei serii de portrete pe care mi-aș dori să le
publicăm în buletinul nostru.
Revenind la album vreau să vă mărturisesc
că am fost plăcut surprins încă de la prima
pagină de afirmația autorului: ... ,,mâna

dreaptă și stângă beneficiază, dacă spun așa,
de două sau trei degete ca lumea (normale).
Acesta ar fi fost un motiv ca să am o sabie a
lui Damocles asupra capului. Ei, n-am avut-o.
Ba, din contra, sabia aia am coborât-o, și am
ascuțit niște creioane cu ea “...
În continuare voi reproduce în paralel cu
imagini textul de prezentare a d-lui Ovidiu
DUNĂREANU, care prefațează catalogul și care
este intitulat sugestiv: ,,Un grafician atipic”.

,,La cei nouăzeci și doi de ani ai săi –
născut la 13 iunie 1923 în localitatea Vidra,
Județul Vrancea – autorul acestor schițe,
reprezentând imagini din Constanța, arhitectul
Dan Corneliu este, înainte de orice, un om
fermecător, cu o minte sclipitoare și cu un
suflet la fel de frumos și de curat precum noua
Catedrală, ce poartă numele Sfântului Iachint
de la Vicina, pe care a proiectat-o, și care se
construiește în momentul de față în curtea
Mănăstirii Dervent.
Comunicativ, hâtru, mereu în vervă,
când îl întâlnești și-l asculți, cu alura sa și cu
modul de a se purta, îți amintește de un
personaj năzdrăvan, vioi și isteț, oricând să-ți
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întindă o mână salvatoare, oricând să te scape
dintr-un impas, oricând să ți se alăture și să te
povățuiască, ce nu-l poți uita, din lumea
inconfundabilă și nemuritoare a poveștilor.
Caracter iscoditor și tenace, nu s-a dat la o
parte din calea provocărilor, oricât de dificile sau arătat ele. Dar, nicicând, de-a lungul vieții,
nu a ieșit în față să-și exacerbeze orgolios
victoriile ci, stăpân pe sine, discret, a lăsat
desenele să vorbească în locul său. Iar acestea
l-au răsplătit cu prisosință, aducându-i, ceea ce
și-a dorit dintotdeauna un creator autentic, fie
el și arhitect, universul la picioare.
În școală s-a simțit atras cel mai mult de
geografie și desen, cărora le-a acordat o atenție
deosebită. Pasiune ce l-a determinat, mai apoi,
să urmeze în paralel Facultățile de Geografie și
respectiv de Arhitectură. Până la urmă, seducția
arhitecturii s-a dovedit mai puternică decât
tentația geografiei și, astfel, a ales să profeseze
ca arhitect. Itinerariul acestei nobile îndeletniciri
i-a fost presărat cu izbânzi remarcabile,
încununate cu premii. Începutul activității sale
s-a produs în atelierul de restaurări din cadrul
Direcției Monumentelor Istorice ale IPC
București. În prima etapă a participat la
campania de relevee ale monumentelor ce
urmau să fie restaurate. Pe baza acestora a fost
repartizat pentru monumentele din Moldova,
Bucovina și Dobrogea. Între anii 1958-1983 a
lucrat în Constanța, la DSAPC (IPJ), apoi la
Proiect SA, ca șef al Atelierului de Siatematizare
a Monumentelor Istorice, și în paralel ca șef de
proiect.
În aceiași perioadă a fost prezent cu
desene umoristice și satirice pe simezele
expozițiilor anuale de artă organizate de Filiala
Constanța a Uniunii Arhitecților. Fire activă,
greu de ținut în loc, după ieșirea la pensie a
început să călătorească, însoțit de creioanele
sale și invitat de prietenii și colegii din țară și
din străinătate.
Franța, Germania, Marea Britanie,
Canada, Statele Unite ale Americii, Danemarca,
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Norvegia, Suedia, Grecia, Turcia, Israel, Italia și
numeroase locuri din România s-au configurat
în tot atâtea trasee sufletești și plastice,
concretizate în peste 2 500 de desene. O bună
parte din aceste lucrări au făcut obiectul unor
expoziții deschise în străinătate, ocazii minunate
de cunoaștere și de afirmare a autorului lor, dar
și de recunoaștere, totodată, a talentului cu
care acesta este înzestrat.
După o muncă non-stop, cum însuși artistul
mărturisește, a reușit performanța să deseneze
mănăstirile din Athos și să realizeze un număr
impresionant de portrete monahilor de acolo,
lucrări pe care ulterior le-a prezentat în cadrul
unor manifestări expoziționale din țară și de
peste hotare.
Surprinzător și riguros totodată, domnul Dan
Corneliu vede, înțelege, filtrează și prezintă
lumea din jur în dimensiunea ei eternmonumentală. Albumele sale de desene albnegru sau cu nuanțe fine de culoare, redând
case, străzi, parcuri, piețe, biserici, peisaje
urbane în general, probează o sensibilitate
aparte pentru conturarea cât mai expresivă a
spiritului locului, o atracție a artistului spre ce
este reprezentativ și are valoare și durabilitate.
Linia simplă, precisă a schițelor, preocuparea
pentru detaliile semnificative, deschiderea
cosmică a perspectivelor și un anume lirism
reținut, captivează și îmbie, pe cel ce le
privește, la reflecție.
Ajuns la vârsta marii înțelepciuni,
artistul și-a adunat întreaga creație grafică în
câteva albume sugestive. Cel de față, la
realizarea căruia au colaborat și lucrat alături de
autor, doamna Marina Anghel și părintele
Andrei Tudor, starețul mănăstirii Dervent, este
dedicat Constanței și locuitorilor ei. Volumul
original va fi donat Filialei Constanța a Arhivelor
Statului, în semn de prețuire pentru orașul de
adopție și ca suport pentru tinerii care vor să-i
urmeze exemplul.
Celelalte albume inedite cuprinzând
desenele executate în țară și pe mapamond vor
fi, la rândul lor, dăruite Muzeului și Bibliotecii
Mănăstirii Dervent, lăcașul sfânt de închinare,
de mărturisire și de rugăciune al autorului”.
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La vârsta de 72 de ani aflăm
din certificatul de mai sus că Dan
CORNELIU a traversat cercul arctic cu
ocazia unei excursii în Alaska.
Pasiunea sa pentru călătorie și
imortalizarea

imaginilor

care

l-au

impresionat în desene se poate deduce
și din faptul că a străbătut America în
lung și-n lat nu cu avionul, cum ar fi
fost
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mai

comod,

ci

cu

binele

cunoscutele autocare ale companiei
Greyhound, așa cum se cade unui
iubitor

de

peisaj,

gata

să

nu

precupetească niciun efort în folosul
cunoașterii.
Cu toate că a călătorit enorm, el
afirmă în textul introductiv al albumului
că: ,,Dobrogea este punctul terminal al

peregrinărilor mele, și la propriu și la
figurat și pot să afirm că îi aparțin, mai
puțin cu trupul, pentru că nu sunt
nascut aici, dar cu sufletul sunt
complet adoptat la acest ținut, mai
puțin ospitalier, după părerea unor
oameni superficiali, care-l văd ca pe o
întindere de nisip, cât vezi cu ochii sau
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un podiș...
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Pot să semnalez că, profesiunea
mea m-a determinat să mă ocup, în
primul rând de construcții care
aparțin acestui ținut, cu: Constanța,
Tulcea, Babadag, Hârșova, Mangalia,
cu amestecul acesta de oameni, de
timpuri, cu acest amalgam de floră,
faună, etnii, ce dau pitorescul
Dobrogei – acest unicat, în cadrul
României.
În încheiere, mi-aș permite să
mă ridic, nu la o altă înălțime, ci la
acea altitudine pe care mi-o conferă
anii, adică 92 la număr și să dau
câteva sfaturi celor care au inimă și
pasiune, talent, să lase, prin
desenele lor, să proptească, să
oprească trecerea anilor, prin acele
amintiri desenate. Deci, acestea să
aibă o valoare ca banii, să nu stea
îngropate în diferite hârtii, aparținând
familiei, de care tu, ca autor, depinzi,
ci să fie răspândite, să le înțeleagă și
ceilalți; ele sunt un hrisov al
veacurilor. ...
Deci, concluzia e clară: gândițivă la trecut, la prezent, dar mai ales,
la viitor.
Cele bune!”
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Dan CORNELIU

LEGENDA:
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1. Vedere spre Peninsula
2. Peninsula
3. Plaja Modern
4. Portul Turistic Tomis
5. Piața Ovidiu
6. Biserica Catolică
7. Sinagoga Constanța (demolată)
8. Hotel Bellona
9. Moscheia ,,Carol I”
10. Villa ,,Șuțu”
11. Muzeul Etnografic Dobrogea
12. Biserică – Valea Mare-Covasna
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Îndemnul d-lui Dan CORNELIU
din final m-a scutit să fac o încheiere
la această prezentare nu atât a unui
catalog, acesta a fost pretextul, ci a
personalității unui coleg de breaslă,
care mi s-a părut a fi un exemplu în
toate privințele.
Am aflat aseară de la prietenul
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Lucian

Eustațiu

MIHĂESCU,

un

apropiat colaborator a d-lui Corneliu,
că acesta încă profesează, este și
astăzi pe șantier în ciuda vederii care
s-a șubrezit. Această dăruire pentru
profesie m-a îndrumat să scriu ca să
aflați și voi de acest exemplu demn
de urmat.
Mi
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s-a

părut

lăudabilă

și

demnă de urmat sărbătorirea lui, la a
80-a aniversare, atât de către filiala
teritorială Dobrogea a OAR, cât și de
Universitatea

de

Arhitectură

și

Urbanism ,,Ion Mincu”.
Închei

cu

propunerea

către

colegii mei din UAR, președinți de
filiale, să nu rateze ocazia de a
achiziționa măcar câte un album
pentru bibliotecile filialelor.
Alte albume și întreaga operă ar
trebui să ajungă la biblioteca și în
arhivele UAR.
Autorul

poate

fi

contactat

la

telefon: 0722 54 38 46. Link-ul către
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alte documente din care puteți afla

LEGENDA:

13. New York Chrysler
14. New York WTC
15. New York PAN AM

despre

viața

și

opera

lui

Dan

CORNELIU: http://we.tl/aynQbUSw6V
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CIMITIRUL BELLU

SEMNAL 2

,,PANTHEON AL NEAMULUI ROMÂNESC”

de arh. Mircea ȚIBULEAC

De data aceasta articolul nu va semnala personalitatea

unui arhitect, ci o realizare a lui. Nu este vorba de o
construcție, cum ar fi fost de așteptat, ci de un pliant
extrem de interesant și mai ales util.
El se adresează în șapte limbi celor care vor să afle
istoria acestui cimitir celebru și poate fi folosit ca și ghid în
cazul unei vizite la fața locului.
Iată pe scurt istoria acestui obiectiv:
,,Cimitirul Bellu (Șerban Vodă) se deschide în 1859, în urma
legii din 1831 care interzicea înhumarea în apropierea
parohiilor de cartier. Baronul Barbu Bellu, donează în 1852,
22 hectare pentru crearea acestui cimitir. De amenajarea
cimitirului, care începe în 1853, s-a ocupat arhitectul
Alexandru Orescu, proiectând și capela pe locul fostei biserici
a familiei Bellu. Inițial capela a fost zugrăvită de pictorul
Lecca. În 1890 pe locul capelei lui Orescu se construiește
una nouă, zugrăvită de pictorul Mihail Popp, mai târziu
pictura este reîmprospătată de Arthur Verona și Dimitrie
Belisarie, catapeteasma fiind sculptată în lemn de Anghel
Dima.
Astăzi cimitirul Șerban Vodă, cum a fost numit ulterior,
are 23 de ha. De la început acest așezământ a fost ocupat cu
osemintele foștilor conducători ai Țării Românești și a
boierilor cu dare de mână. Astfel își găsesc loc de veci familii
nobilare românești ca: Bălăceanu-Stolnici, Brâncoveanu,
Șuțu, Bibescu, Cantacuzino, Ghika, Mavrocordat, Rosetti,
Sturdza, Văcărescu. Apoi prin tradiție, încep înhumările
marilor oameni politici, academicieni, scriitori, poeți, doctori,
actori, dramaturgi, compozitori, renumiți cântăreți, s.a.
Cimitirul Bellu are o secțiune militară unde își are loc de
repaus elita armatei române care s-a jertfit pentru țară de-a
lungul timpului. În cadrul acestei secțiuni și-au găsit loc de
veci și militari de alte naționalități, cum ar fi cei din Legiunea
franceză și Legiunea străină care luptând pentru eliberarea
României în primul Război Mondial și-au găsit sfârșitul pe
pământul nostru. În urma evenimentelor din 1989 se ia
hotărârea de extindere a cimitirului Bellu, cu Cimitirul Eroilor
Revoluției anticomuniste, unde s-a ridicat și o biserică
proiectată de un colectiv de la Proiect București, coordonat
de arhitectul Nicolae Diaconu, șef proiect fiind arhitecta
Mihaela Stănescu.
Cimitirul Bellu este cel mai cunoscut cimitir din țară în
care repauzează cele mai ilustre personalități pe care le-a dat
poporului român, un adevărat ,,Pantheon al neamului
românesc”, cum l-a numit în monografia cimitirului Șerban
Vodă, domnul profesor Paul Filip”.
Înainte de o prezentare, sub aspect de diaporama a
imaginilor cuprinse în pliant, doresc să mai reproduc
parțial un text pe care l-am primit astăzi. Citatele și cele
trei imagini care urmează pe următoarea pagină au fost
selectate dintr-o lucrare pe care colega mea de Senat UAR
d-na arh. Marilena Riga-Fereu o pregătește în cinstea
înaintașilor noștri.
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“Aceasta rezervatie inscrisa in Lista Monumentelor
de Arhitectura din Romania intruneste monumente
si opere de arta care marcheaza locurile de veci ale
multor reprezentanti de seama ale intelectualitatii
romanestiecti, artisti plastici, actori, scriitori, oameni
politici, etc. Isi dorm aici somnul de veci scriitorul
Bogdan Petriceicu Hasdeu impreuna cu fica sa Iulia,
Savantii Nicolae Iorga, Nicolae Paulescu si
Constantin Istrate, poetul Mihail Eminescu, scriitorul
Mihail Sadoveanu, Cella Delavrancea, Maria Maresal
Antonescu, pictorii Ion Andreescu, Stefan Luchian,
Gheorghe Petrascu, Theodor Pallady, academicienii
Ana Aslan, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu,
prof. dr. Theodor Burghele, prof. dr. Horia Hulubei,
Ion Jalea, prof. dr. St. Milcu, prof. C-tin Parhon,
Gheorghe Gheorghiu Dej, Acad. Miron Nicolescu,
George Cosbuc, Ion Luca Caragiale, Nicolae Labis,
Titu Maiorescu, Marin Preda, Matei Millo, actorii
Nicolae Fintesteanu, Emanoil Petrut, Irina
Rachitescu Sirianu, scriitorii Nichita Stanescu,
Zaharia Stancu, Ionel Teodoreanu, principele Gr.
Grigore Ghika, principele Ioan Gr. Ghika, si multi
altii.”
“Printre arhitectii inhumati la Cimitirul Bellu se
numara :
• Personalitati ale scolii romanesti de arhitectura
membrii ai Academiei Romane ca Prof. Ion Mincu,
Horia Creanga, Petre Antonescu, Prof. Nicolae
Ghica-Budesti, Prof. Duiliu Marcu, Prof. Octav
Doicescu, Prof. Grigore Ionescu.
• Profesori ai Scolii Superioare de Arhitectura ca
arhitectii Constantin Iotzu, Paul Smarandescu,
Statie Ciotan, Nicolae Nenciulescu, Ernil Pangrati,
Cincinat Sfintescu, Grigore Cerchez, Richard
Bordanache, Titu Evolceanu, Cezar Lazarescu,
Mircea Alifanti, Gheorghe Petrascu, Horia Maicu,
Ascanio Damian, Victor Smighelski, Nicolae Cucu,
Stan Bortnovski, Tiberiu Ricci, Dan Ion Berindei,
Dinu Vernescu, Adrian Gheorghiu.
• Arhitecti nume de rezonanta in creatia de
arhitectura din Romania ca Ștefan Bals, Alexandru
Orascu, Stefan Burcus, Nicole Harjeu”.
“O PREOCUPARE PENTRU CINSTIREA VALORILOR
ARHITECTURII ROMANESTI: In prezent Uniunea
Arhitectilor din Romania are in desfasurare actiunea
de punerea in valoare a minunatului muzeu de
sculptura si arta constituit de ansamblurile Cimitirul
Bellu Ortodox si Bellu Militar situate in sectorul 4
Bucuresti, Calea Serban Voda, respectiv sos.
Oltenitei si care constituie un reper pentru cei ce
viziteaza orasul pentru ca aici odihnesc personalitati
de prim rang ale culturii romanesti. Scopul actiunii
este de a contribui la intretinerea, restaurarea unor
monumente degradate sau neintretinute de
descendenti.”
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Acad. Prof. Arh. Duiliu Marcu
(degradat, părăsit)

Acad. Prof. Arh. Horia Creanga
(neingrijit)

Acad. Prof. Arh. Ion Mincu
(necesar împrejmuire)

1. Familia Cuțarida
Troiță
Sculptor: D. Mățăuanu

2. Monsegneur-ul Ghyka
Cruce: arh. Anghel Marcu
și arh. Silvia Păun

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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3. Bellu Militar
Mausoleul Eroilor francezi
din I Război Mondial
4. Capela Alexandre de
Linche de Moissac
Monument: arh. Albert
Galleron, Sculpt.: Cellini
Emilian
5. Bellu Militar
Monumentul Generalului
Nicolae Dragalina

6. Bellu Militar
Monumentul aviatorului
Aurel Vlaicu

7. Nae Ionescu – filozof
Cruce: arh. Anghel Marcu

8. Capela Minciulescu
Opera pietrarului Rudolf

9. Gheorgheff – bancheri
Cavou: arh. Ion Mincu
Sculptura:
Friederick Storck

10. Familia domnitoare
Ghica-Razu
Cavou: arh. Ion Mincu
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11. Toma Caragiu – actor
de teatru și film
Sculptor: Geta Caragiu

12. Grigore Vasiliu – Birlic
Sculptor: Vasiliu Falti
13. Familia domnitoare
Cantacuzino
Cavou: arh. Ion Mincu
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

14. Fam. Gral. Constantin
Coanda, acad. Henri
Coanda, inventatorul
motorului cu reacție
15. Familia domnitoare
Sturdza - sarcofag

16. Iulia și Bogdan
Petriceicu Hasdeu –
monum. Creat paranormal
17. Mihai Eminescu, poet
national, sculptor: Ion
Georgescu
18. Ion Andreescu, Ștefan
Luchian, Th. Pallady, Gh.
Petrașcu, pictori –
sculptură: Rugăciunea – C.
Brâncuși
19. Dumitru Brătianu, jurist
– prim ministru – cruce
celtică
20. Prof. dr. N. Paulescu,
descoperitorul insulinei,
sculptura: Mântuitorul
suferind – Dimitrie
Paciurea
Detalii despre acest pliant,
cum poate fi procurat din stoc
sau cum poate fi valorificat, le
puteți obține de la autorul lui:
arh. Lucian MIHĂESCU
mobil: 0726 56 85 38
mail: eustatiu2000@gmail.com

10

Cine a fost Ioan I. Dalles

AFLĂM DE LA CITITORI
redactat: arh. Mircea ȚIBULEAC
material: ing. Vintilă DASCALIȚA
Este o întrebare pe care mărturisesc că miam pus-o, cu toate că au fost nenumărate
prilejurile cu care am trecut pragul sălii care îi
poartă numele.
Am ales câteva imagini culese de mine la fața
locului, care vor da culoare textului și vor
demonstra că și peste aproape o sută de ani,
ultima dorință a Elenei Dalles, este respectată și
Fundația Ioan Dalles este în continuare un lăcaș
de cultură.
,,Trecem adesea pe langa Sala Dalles Universitatea Populara din Bucuresti. Unii frecventeaza
cursurile de pregatire organizate aici, altii viziteaza
expozitiile gazduite de cladirea cu o indelungata istorie.
Dar nu stim ca aceasta a fost creata datorita
generozitatii Elenei Dalles Familia Dalles, Ioan si Elena,
era una dintre cele mai bogate din Romania sfarsitului
de secol XIX. Numele era unul grecesc, ca si originea
lor, dar cei doi, aflati la a nu se stie cata generatie pe
pamant romanesc, se adaptasera in totalitate starii de
lucruri de aici. Averile familiei numarau sute de
pogoane de teren, aproape 1.500 de hectare de padure
si nenumarate imobile intr-unele dintre cele mai bune
zone ale Bucurestiului de atunci: bd. Bratianu, str.
Lipscani, str. Selari, str. Gabroveni. Dar familia Dalles isi
stabilise resedinta la mosia din Bucsani, situata nu
departe de Bucuresti, in judetul Dambovita. Aici
primeau adesea oameni de cultura, pe care ii sprijineau
in preocuparile lor artistice si intelectuale.
Incercarile sortiii
Cu toate faima si prestigiul pe care si-l crease, familia a
fost lovita in modul cel mai crunt de soarta. In 1871 se
naste primul mostenitor, George, care moare insa la
numai doi ani. Peste alti doi ani, durerea parintilor este
alinata de nasterea unei fetite, pe care o vor numi
Dora. baiat, Ioan. ......se mai nasc 3 copii care mor
pana intr-un an ... Dar destinul ii va lovi din nou. In
1886, Ioan Dalles inceteaza din viata, lasand-o pe
Elena sa creasca fetita de 11 ani si baietelul de numai
7 ani. Cu toata durerea, Elena isi creste copiii in
credinta si cu milostenie fata de cei saraci. Satenii din
Bucsani cunosteau si apreciau familia pentru darnicia ei
in merinde sau bani, mai ales atunci cand ii stiau la
nevoie. Sau daca in sat se intemeia o familie noua,
familia Dalles o daruia cu lucruri de pret, folositoare
unei noi gospodarii. Elena nu s-a gandit sa-si refaca
viata, fiind dedicate trup si suflet cresterii lui Ioan si a
Dorei. Soarta nu a lasat-o insa pe Elena sa se bucure
de cei doi copii decat putin timp. La sase ani dupa
pierderea sotului, moare si Dora, la numai 17 ani. Desi
sleita de pierderile celor mai dragi fiinte, Elena va mai
indura inca o lovitura: in 1914 moare si ultimului sau
fiu, Ioan. Astfel, Elena ramane singura pe lume.
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EXPOZIȚIA ,,VEDERI ÎNCÂNTĂTOARE”

Credinta in Dumnezeu
Cu toate loviturile sortii, Elena nu si-a pierdut credinta in
Dumnezeu. A incercat sa rostuiasca cat mai bine averea
care ii ramasese, cifrata la peste jumatate de miliard de
lei (o suma imensa pentru primele decenii ale secolului al
XX-lea). Face nenumarate acte de caritate catre spitale,
scoli, biserici, institutii de cultura. De altfel, lasa prin
testament acestor institutii o parte din agoniseala familiei
si a inaintasilor sai. Dar cea mai parte a averii ei o
cedeaza Academiei Romane. Printre mostenirile lasate
institutiei academice se aflau o cladire din Capitala, din
str. I.C. Bratianu (astazi bd. Nicolae Balcescu), numarul
12, si terenul adiacent imobilului. Academia trebuia sa
infiinteze insa aici o fundatie culturala care sa se
numeasca Ioan I. Dalles, cel din urma copil al sau. Elena
voia ca forul academic sa construiasca o cladire
frumoasa, care sa adaposteasca sali de expozitii de
sculptura, arhitectura, pictura sau tesaturi si costume
nationale. Cu aceasta ultima dorinta, Elena va inceta si ea
din viata, in anul 1921, si, odata cu ea, intreagul neam al
Dalles-ilor.
Dorinta implinita
Fundatia Dalles se va naste insa abia in anul 1932, dupa
11 ani de la moartea Elenei. Cu toate ca existau resursele
financiare necesare, Academia Romana a trebuit sa duca
indelungate "luptei pentru a intra in posesia averii
primite. S-a judecat mai intai cu chiriasii care stateau in
cladirile lasate de Elena Dalles. Apoi a intrat in litigiu cu
Primaria Capitalei, care expropriase o parte a terenului,
pentru a realiza un nou plan de sistematizare a orasului.
Dar, in ciuda tuturor acestor probleme, Academia a
inceput lucrarile la cladirea Fundatiei
Ioan Dalles. Dupa solutionarea litigiilor, sediul este
finalizat si se inaugureaza cu mare fast in 1932, in
prezenta a numerosi oameni de cultura, a membrilor
Academiei, a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane,
Miron Cristea, a primarului Bucurestiului, Dem I.
Dobrescu.
Fundatia Ioan Dalles
Asa cum isi dorise Elena, Fundatia Ioan Dalles era un
lacas de cultura. Expozitia inaugurala a adunat lucrari ale
pictorilor Nicolae Grigorescu, Ion Andreeescu sau Stefan
Luchian. Tot aici vor concerta celebri muzicieni ai vremii
ca George Enescu sau Mihail Jora. In salile de conferinte
vor rasuna glasurile altor nume mari, precum Virgil
Madgearu, Mihail Sadoveanu, Camil Ressu, Alexandru
Philippide au Demostene Botez. Inainte de razboi,
Fundatia Ioan Dalles era unul dintre cele mai apreciate
locuri pentru oamenii de cultura ai timpului, dar nu
numai, aici venind toti iubitorii de frumos si de
invatatura”.

Închei cu speranța ca în curând istoria se
va repeta și vor apărea din nou asemenea acte
de mecenat semn că societatea a intrat în
normalitatea pe care ni-o dorim de 25 de ani!
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Universitatea de Vară de la Sibiu –

exercițiu de regenerare al ansamblului Independența

Foto&video: Natalia JIAN

Universitatea de Vară de la
Sibiu (UV Sibiu), un program
inițiat și coordonat de ATU –
Asociația pentru Tranziție
Urbană, s-a desfășurat în
perioada 8-18 august și a
antrenat un grup de nouă
studenți la arhitectură, care șiau concentrat atenția asupra
găsirii soluţiilor de intervenţie
şi a strategiilor de regenerare
ale ansamblului industrial
Independența.

(Re)Fabricăm Orașul - trecutul ca viitor, tema celei de-a XI-a ediții a UV Sibiu se
bazează pe un demers orientat spre regenerare urbană, prin reutilizarea fondului construit
industrial, având ca obiect principal trezirea interesului comunității locale asupra potențialului
de dezvoltare al zonei.
Necesitatea reabilitării acestei zone este argumentată de mai multe aspecte: dispune
de o poziție strategică în oraș; este în vecinătatea centrului istoric; are ca limită nordică –
Râul Cibin; este o posibilă zonă de tranziție între orașul vechi și cartierele de pe malul opus
al Cibinului; dispune de fond construit posibil de reutilizat și de adaptat la funcțiuni multiple,
la care se adaugă istoria locului și evoluția aparte a ansamblului.
,,În mod concret am luat în primire un sit de zece hectare cu caracter industrial care

are valoare arhitecturală destul de importantă, dar şi istorică. Am încercat să ne dăm seama
de ceea ce s-ar putea întâmpla prin intervenţii minimale, ceea ce înseamnă costuri financiare
mici sau zero din partea proprietarului”, a precizat Ana Maria Negru, studentă la arhitectură.
La finalul proiectului, pe 18 august, propunerile de regenerare și reutilizare a
ansamblului industrial Independența au fost prezentate public la sediul Direcției
Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Sibiu.
Prin intermediul acestui ,,exercițiu didactic”, studenții au conturat noile funcțiuni
ale uzinei în trei direcții. Prima este dedicată publicului și constă în crearea unui spaţiu de
relaxare, a unei grădini outdoor-indoor, dezvoltarea activităţilor sportive, a unor spaţii
comerciale, un hostel şi birouri.
13

Cea de-a doua direcție vizează cele
zece clădiri clasate ca monumente istorice,
care vor fi este destinate activităţilor socioculturale şi va include un muzeu, ateliere de
meşteşugărit, o clădire pentru universitate,
un teatru şi un cinema. Crearea unui
ansamblu rezidenţial definitivează strategia
de regenerare a uzinei Independența.
.................................................................

Universitatea de vară „UV Sibiu”, organizată la
Sibiu începând cu anul 2000, este un program
de pregătire/ specializare (în afara curriculei
universitare) a unui grup multidisciplinar de
studenți
(arhitecți,
urbaniși,
peisagiști,
sociologi, geografi, ingineri constructori), pe
teme de actualitate ce au în vedere
perfecționarea profesioniștilor și promovarea
interdisciplinarității în urbanism, informarea
publicului larg prin orice mijloace media și/ sau
prin orice mijloace proprii, cu privire la teme
urbane pentru a le aduce pe agenda publică,
sprijinirea
dezvoltării
comunitare
prin
informarea și educarea indivizilor, a grupurilor,
comunităților aflate în incidența transformărilor
din mediul urban, funcționarea ca interfață
între diferite organisme administrative și
cetățeni,
între
diferite
organizații
și
administrația locală, mediind relațiile între
actorii urbani, promovarea legăturilor dintre
practicieni și mediul academic cu privire la
proiectele privind dezvoltarea urbană și
îmbunătățirea calității mediului urban.
UV Sibiu a fost organizată de Asociația
pentru Tranziție Urbană – ATU, împreună cu
OAR Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea, cu
sprijinul U.A.U.I.M., GTZ (acum Fundațiia
Heritas), Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Link foto:
http://we.tl/9CKpIp7fRs
Link video:
http://we.tl/HFwL4NnVum
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

de arh. Dorin BOILĂ
OAMENII
În toate zonele turistice din Balcanii zilelor noastre, chiar în fostele zone de război (cu amprente
tragice de neșters...), oamenii se prezintă calmi, preocupați, prinși în activitățile zilnice, într-un cuvînt –
normali. Aspect important, de vreme ce multe dintre aceste teritorii, împărțite în mini-republici din fosta
Jugoslavie, trăiesc mai ales pe seama turismului !
Este reconfortant să întîlnești aproape peste tot polițiști care știu engleza și chiar își cunosc zona !
Adică nu mai sunt supuși transferurilor de tip comunist dintr-o regiune în alta, unde nu cunosc pe nimeni și
nimic...
Din Croația pînă în Muntenegru și Serbia nu am întîlnit, săptămîni de-a rîndul, cerșetori, ghetouri de
marginalizați, manifestări de prost gust, tocmai dintre cele cărora li s-a dus buhul că sunt „balcanice” !! Se
pare că de-abia în România, dacă urci spre nordul acestui subcontinent, poți întîlni asemenea aspecte
respingătoare, nu numai pentru turiști, dar mai ales pentru cei ai locului... În toată fosta Jugoslavie nu se
aude muzică tare, mai ales în locurile unde turistul caută liniștea, nu se aude muzică proastă (am trecut prin
mici bazaruri din Croația și Bosnia unde auzeai în surdină muzică de Beatles !). Foarte rar bubuie prostia din
mașini conduse de tineri iresponsabili !
Ar fi interesant cum au reușit să evite țigănizarea traseelor turistice - și chiar a locurilor neînscrise pe
hărțile recomandate - ungurii, croații, bosniecii, muntenegrenii sau sîrbii...Drept care locurile lor turistice sunt
invadate de turiști chiar din toate țările pămîntului !!
MONUMENTELE
Din fericire, pentru localnici și pentru vizitatori, se poate vedea cu ochiul liber cum în toate aceste
țărișoare există o mare grijă pentru monumente – cele naturale și cele istorice construite ! Deși cu bugete
infime, marcate după 1990 de ani de războaie și divizări din bugete și-așa mici, guvernele acestor state au
găsit mijloace de susținere a protejării patrimoniului, de renovări-reabilitări, de amenajări în scopuri turistice,
cu rezultate excelente. Afluxul de turiști, de pe toate continentele, este cu totul impresionant, fie că vorbim
de coasta Dalmată, fie de Mostar și Medjugorie, fie de parcurile naturale Plitvice, Durmitor sau Tara. Iar
Dubrovnik (Croația), Budva și Kotor (Muntenegru) sunt mult mai vizitate decît majoritatea siturilor și
stațiunilor italienești ori franțuzești !!
Autoritățile din aceste mici țări au înțeles valoarea schimburilor internaționale și faptul că
PATRIMONIUL ESTE O RESURSĂ ECONOMICĂ. Drept care monumentele naturale sunt atent protejate – apa
este extrem de curată, atît în parcurile montane cît și pe litoral – Marea Adriatică. Mijloacele de transport, pe
uscat, pe apă sau prin aer, sunt suficiente la orice oră și ieftine. Un exemplu – ferry-boatul care face legătura
între cele două părți ale Croației litorale, întrerupte de ieșirea la mare a Bosniei, este mai ieftin decît taxa de
asigurare obligatorie a mașinii prin Bosnia.
Iar grija pentru patrimoniul construit este remarcabilă, ținînd cont de vechimea straturilor de
construcții suprapuse ( de cca. 3000 de ani) și bogata moștenire medievală prezentă în orice localitate –
astăzi fiind necesar un atent echilibru între funcția muzeală și cea funcțional-turistică. Toate aceste lucruri au
fost eficient rezolvate de către balcanicii noștri vecini, iar turistul occidental mediu a sesizat de mult diferența
și petrece mai multe vacanțe în aceste țărișoare decît în România...
AUTOSTRĂZILE
După cum oricine poate ușor remarca, la autostrăzile din Balcani nu există greșeli în pre-proiecte, nu
există greșeli de proiectare și gestionare a construcției ! Traseele acestor autostrăzi parcurg zone cu relief
foarte accidentat, dar sunt impecabile și satisfacțiile călătorului pentru peisajul înconjurător sunt uriașe – fie
zi, fie noapte.
Românul care, cunoscînd bine micile bucăți de autostradă din țara lui, parcurge drumurile Balcanilor
de azi, își poate da seama ce diferență majoră este între cele două tipuri de construcții inginerești: se poate
numi autostradă numai acea șosea care posedă toate construcțiile anexă necesare (de la protecțiile laterale la
parcări, telefoane de urgență, refugii – inclusiv în tunele, poduri verzi pentru migrația faunei,etc.) și are
asigurată întreținerea permanentă ! Față de sinistrele parcări ale bucăților noastre de autostradă, acele
adevărate mici orășele cu restaurante, grupuri sanitare, stații de combustibil, spații verzi și de joacă, deschise
24 de ore din 24, de pe autostrăzile montane ale Croației, de exemplu, sunt cu decenii mai avansate !!
Te și întrebi: oare mai e valabilă zicerea ceea cu „drum bun și cale bătută”??
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O oaza de vegetație amenajată într-o fostă arenă

În Lima, Peru, o fosta arena in care se disputau lupte cu cocosi a beneficiat de
un proiect de renovare si reconversie realizat de echipa 2.8xArchitects. Vegetatia
bogata si peretii placati cu piatra creaza acum un spatiu de relaxare in aer liber,
invocand un sentiment de pace si liniste.

Aceasta gradina este amplasata intr-o zona rezidentiala a orasului iar arhitectii au profitat la
maxim de relieful terenului inconjurator, astfel ca pe masura ce vegetatia se va dezvolta
aceasta va ajunge sa acopere si dealurile dimprejur. Cateva din pietrele vechi, din treptele si
peretii de sustinere ai fostei arene au fost refolosite in arhitectura noii gradini astfel incat nici un
material sa nu se iroseasca.
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Designul propus are o semnificatie simbolistica iar
traseele circulare precum si elementele definitorii:
apa si piatra, invita la meditatie si la reculegere.
Simbolul ying si yang se regaseste reprezentat la
nivelul pardoselii in modelul gazonului si al cararii
din piatra. Ideea proiectului nu a fost doar aceea
de a induce o stare contemplativa ci mai ales de
a-i incuraja pe locuitori sa experimenteze zona,
platformele, terasele, etc. De aceea arhtiectii au
conceput si pozitionat in locuri diferite o serie de
scari si rampe menite sa genereze trasee pentru
plimbari. Odata cu lasarea serii, pe masura ce se
aprind luminile, gradina capata o atmosfera de poveste care ii invita pe locuitori sa mai intarzie
cateva clipe in plus pe cararile ei.

Intreaga atmosfera a gradinii contrasteaza izbitor cu trecutul violent al vechii arene de lupte
incat se poate considera ca acest proiect este o revigorare naturala a zonei.
Mai multe informatii gasiti la www.inhabitat.com
Traducere si adaptare: Arh. Raluca Popa
Sursa:
http://www.spatiulconstruit.ro/articol/o-oaza-de-vegetatie-amenajata-intr-o-fosta-arenaobject_id=17805
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Ştrandul Roman a devenit principala atracţie
a Complexului "Moldova"

Ștrandul ce a fost inaugurat pe 20 iunie în acest an a devenit în scurt timp
principala atracţie pentru clienţii Complexului Sportiv şi de Agrement "Moldova" din
Roman. La fiecare sfârşit de săptămână a fost doborât record după record în privinţa
clienţilor, cei mai mulţi fiind într-o duminică - 2.700.
Până în prezent peste 65.000 de clienţi au beneficiat de serviciile complexului.
Aprecierea publicului pentru acest obiectiv a fost o surpriză plăcută şi pentru reprezentanţii
administraţiei locale, care înaintea punerii în funcţiune a acestuia credeau că doar 75% din
cheltuieli vor fi acoperite cu încasările. Din datele lunii iulie rezulta că acestea au fost acoperite
100 % de veniturile realizate din încasări, iar până la sfârşitul primei decade a lunii august,
administraţia complexului contabiliza încasări de peste 325.000 lei. O altă surpriză a fost şi faptul
că băcăuanii şi ieşenii au fost atraşi de serviciile complexului, la finalurile de săptamână prezenţa
acestora fiind mai ridicată, în parcarea obiectivului fiind în medie câte 40 de autoturisme cu
numere de Iaşi sau Bacău. Interesul manifestat de cetăţenii din alte localităţi pentru Complexul
Sportiv şi de Agrement "Moldova" din Roman a determinat municipalitatea să suplimenteze
principalele căi rutiere din Roman cu 13 indicatoare de orientare spre această destinaţie. "Mă
bucur mult că băcăuanii și ieșenii, vin la Roman într-o zonă de relaxare care, în această vară, a
avut o dinamică cu totul și cu totul specială, ca într-un oraș de mare anvergură", a menționat
primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu. De asemenea şi forțele de ordine au avut
o colaborare eficientă, astfel încât activităţile s-au desfășurat fără incidente, măsurile luate fiind
prompte şi ferme. Din bilanţul pe luna iulie rezulta că au fost întocmite 16 procese verbale de
sancțiune și s-au stabilit două interziceri de a maI intra, în acest sezon, în Ștrandul Roman.

Consiliul Judeţean Brăila finanţează editarea primului album fotodocumentar despre clădirile de patrimoniu din municipiu
Consiliul Judeţean Brăila finanţează editarea primului album foto-documentar
despre clădirile de patrimoniu din municipiu, un proiect editorial inedit, care va fi realizat
de Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati". Intitulat "Oraşul ca moştenire pentru viitor,
clădiri de patrimoniu", albumul foto-documentar este primul de acest gen despre casele
de patrimoniu din municipiu, iar Biblioteca Judeţeană îşi propune să fie unul deosebit din
punct de vedere grafic, dar şi documentar.
"Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, filiala Brăila,
continuă să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea culturală a oraşului Brăila, realizând proiecte
editoriale inedite. După editarea primei monografii a comunităţii rusilor lipoveni din Brăila,
continuăm colaborarea cu domnul profesor Ioan Munteanu şi, în toamnă, ne propunem să
aducem în atenţia brăilenilor o altă carte deosebită. Este vorba despre un album foto-documentar
cu înaltă ţinută grafică, bazat pe o cercetare riguroasă, despre o parte din casele pline de istorie
ale Brăilei. Este un proiect de suflet, care ne dorim să trezească interesul pentru istoria şi
memoria culturală locală nu numai a brăilenilor, dar şi a tuturor celor care sunt interesaţi de
Brăila. Dorim ca această carte să devină un sprijin al asociaţiei noastre în competiţia Brăila 2021 Capitala Europeană a Culturii", a declarat managerul de proiect, Corina Ciuraru.
Pentru realizarea acestui album, Consiliul Judeţean Brăila va contribui cu 50.000 lei,
reprezentând 84,6 % din costul eligibil total.
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Proiecte de dezvoltare a turismului în comunităţile
dunărene din România şi Germania
Primăriile din Delta Dunării vor adresa o scrisoare de intenţie landului BadenWurttemberg din Germania, pentru a-şi exprima dorinţa de a colabora în proiecte
comune de dezvoltare sustenabilă a turismului în cele două zone ale Europei.
Propunerea a venit din partea arhitectului peisagist Johann Senner, din cadrul landului
Baden-Wurttemberg, şi a fost făcută publică la finele conferinţei ''Black to Black - Cooperare de la
Pădurea Neagră la Marea Neagră'', organizată cu ocazia celei de-a V-a ediţii a Rowmania Fest.
''Aceast scrisoare a comunităţilor din Delta Dunării este doar o exprimare a intenţiei de a colabora
cu comunităţile germane în realizarea unor proiecte comune şi poate constitui o bază a
colaborării noastre'', a declarat Senner.
Reprezentantul Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu, a apreciat ideea, susţinând
necesitatea dezvoltării relaţiilor dintre comunităţile de la izvoarele Dunării şi cele de la vărsarea
fluviului în Marea Neagră. ''Pentru Festivalul Dunării, care va avea loc anul viitor, la Ulm, putem
dezvolta un concept de marketing comun, 'Black to Black', putem iniţia noi proiecte sau le putem
adapta pe cele care se derulează în momentul de faţă pentru promovarea turismului sustenabil'',
a menţionat Teodor Frolu. În acest context, reprezentantul Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23 a
afirmat că doreşte ca la Forumul Dunării, eveniment programat pentru începutul lunii octombrie, î
Germania, să fie prezentate primele proiecte care s-ar putea derula în cadrul cooperării ''Black to
Black''. În timpul dezbaterii, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, şi-a
declarat susţinerea faţă de iniţiativele de dezvoltare a comunităţilor din zonele izolate din Delta
Dunării, iar autorităţile locale şi-au prezentat proiectele.
''Dorim o reţea de piste pentru biciclete, pentru că în zona noastră există trasee foarte
apreciate, Sulina-Sfântu Gheorghe, Sulina-Cardon-C.A. Rosetti-Periprava, ca să nu mai vorbim de
Tulcea-Chilia Veche'', a precizat primarul oraşului Sulina, Aurel Dimitriu. De asemenea, Dragoş
Anastasiu, proprietar al unui complex turistic din localitatea Sfântu Gheorghe, a atras atenţia
asupra necesităţii existenţei unui aeroport funcţional în judeţul Tulcea şi a nevoii de dezvoltare a
resurselor umane. ''Am nevoie de personal calificat. Vreau ca în această toamnă la Sfântu
Gheorghe să fac o şcoală de turism şi am nevoie de un parteneriat cu Germania şi Austria pe
work and travel în Delta Dunării. Pe timp de iarnă, la Sfântu Gheorghe se pot realiza ateliere de
tâmplărie şi croitorie pentru a le oferi activităţi localnicilor'', a declarat Anastasiu.El a adus în
discuţie şi necesitatea corelării dorinţei membrilor comunităţilor din Deltă de a evolua cu cea a
turiştilor care doresc să admire case tradiţionale. ''Este o problemă dificilă care trebuie rezolvată
cu mult discernământ şi atenţie'', a menţionat Anastasiu. Ultima zi a celei de-a V-a ediţii a
Rowmania Fest a început duminic dimineaţa cu concursurile de triatlon, anul acesta, în premieră,
Delta Rowmania Triathlon fiind etapă în Cupa europeană pentru juniori. Conferinţa ''Black to
Black - Cooperare de la Pădurea Neagră la Marea Neagră'' a fost urmată de startul finalei
naţionale a concursului de vâslit în canotci 10+1 Descoperă Rowmania, la care participă cele
şapte echipaje câştigătoare ale concursurilor judeţene derulate în proiectul ''Descoperă
Rowmania'' şi trei echipaje formate din participanţi la cea de-a 60-a ediţie a Turneului
Internaţional al Dunării. De la ora 15,30, faleza oraşului Tulcea va găzdui spectacole ale
comunităţilor locale, festivităţile de premiere ale concursurilor, precum şi concertele susţinute de
Nişte Băieţi, Stela Enache şi Silvi Dumitrescu. La ora 21,00, în Piaţa Civică va avea loc proiecţia
filmului ''Aferim'', regizat de Radu Jude. Rowmania Fest este o iniţiativă a multiplului campion
olimpic Ivan Patzaichin, care promovează turismul responsabil faţă de natură şi mişcarea în aer
liber.
Evenimentul este organizat de Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Tulcea şi al Primăriei municipiului Tulcea, sub patronajul Reprezentanţei CE în România,
precum şi cu susţinerea financiară a mai multor societăţi private.
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PREMIUL INTERNAȚIONAL DE ARHITECTURĂ
BARBARA CAPPOCHIN 2015

Juriul Premiului Barbara
Cappochin (Bienala
Internațională de
Arhitectură) a anunțat
câștigătorul ediției din
2015: proiectul
conceptual l Valle
Trenzado, creat de
arhitectul Francisco Leiva
Ivorra și de inginerul Maria
Garcia Chico din Grupul
Aranea, Alicante, Spania.
Ceremonia de decernare a
premiului va avea loc în
data de 7 decembrie, la
Cortina d’Ampezzo (Italia).
Proiectul a fost definit ca un
drum pietonal care leagă două
părți

ale

orașului

Elche

separate de râul Vinalopó. Este un proiect arhitectural și, în egală măsură, unul peisagistic, care
propune numeroase avantaje pentru ansamblul comunității. Potrivit declarațiilor juriului, proiectul
rezolvă diferite probleme de mediu tipice pentru orașul contemporan: prezența unei incizii profunde
făcute de un râu care taie orașul în două, relația între proiectul arhitectural, naturalistic și peisagistic,
implicarea comunității orașului (prin provocarea lansată de un atelier participativ) în a schimba o
lucrare publică într-o soluție pentru îmbunătățirea vieții urbane. Juriul a apreciat în mod deosebit
modul în care urbaniștii au transformat un material comun precum betonul în instrument conceptual
al peisajului.
Organizat la fiecare doi ani începând cu 2005, Premiul internațional de arhitectură Barbara
Cappochin are ambiția de a evidenția rolul esențial al arhitecturii în evoluția peisajului. Atenția
tematicii se concentrează pe periferiile orașelor, bioarhitectura, eficiența energetică și urbanismul
sustenabil. Ediția din acest an a fost susținută de Consiliul European al Arhitecților (ACE), fiind
reprezentat în juriu de Președintele Consiliului, arhitectul Luciano Lazzari, și de arhitectul austriac
Georg Pendl.
Mai multe informații și fotografii:
http://en.bcbiennial.info/
http://grupoaranea.net/
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Noile prevederi ale legislației
calității în construcții

Observatorul Urban Bucuresti
de Florin BĂLTEANU

În data de 2 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
Schimbările au fost adoptate de plenul Camerei Deputaților pe 3 iunie.
Proiectul de modificare a Legii 10/1995 adoptat de Senat avea ca obiect doar
amendarea articolului 2, prin introducerea sub incidența legii a tuturor tipurilor de clădiri
exceptate anterior (locuințe și anexe gospodărește din sate și construcțiile provizorii).
Înainte de votul final al Camerei Deputaților, în Comisia pentru industrii şi servicii au fost
adoptate mai multe propuneri ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Sînt de așteptat efecte pozitive urmare a introducerii în sistemul calității în construcții
a exercitării controlului statului și a atestării tehnico - profesionale sau din obligativitatea
realizării expertizei tehnice la orice intervenție pe clădirile existente, iar acolo unde este
necesar, și a unui audit energetic. Pe de altă parte, legea modificată a pierdut trimiterea la
avizul proiectantului inițial pentru intervențiile ulterioare pe clădire.
Noua formă a legii include o detaliere a articolelor referitoare la Cartea tehnică a
construcției și obligația ca proiectanții și specialiștii atestați să încheie asigurări de
răspundere civilă profesională. O abordare care, în normele metodologice, să discearnă
între mai multe categorii de asigurare este de dorit. Amenzile au fost mărite, astfel că
pentru contravențiile cele mai grave, maximul anterior de 93.000.000 lei vechi (9.300 lei) a
devenit de 20.000 lei.
Înainte de promulgare, Ordinul Arhitecților din România a inițiat o întîlnire referitoare
la modificări cu Asociația Inginerilor de Instalații din România, Asociația Română a
Inginerilor Consultanți, Patronatul Societăților din Construcții, Asociația Română a
Antreprenorilor în Construcții, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.
Observația fundamentală a asociațiilor din domeniu privind legea ține de faptul că aceasta
nu face referire la „calitatea arhitecturii". Constatînd că o parte din noile prevederi ale Legii
Calității în Construcții nu sînt adecvate, organizațiile au decis să solicite Președintelui
României nepromulgarea, argumentînd solicitarea. Acțiunea nu a avut rezultatul scontat.
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Organizațiile profesionale și patronatele din construcții arată că vor continua să facă
demersurile necesare pentru a interveni în realizarea normativelor solicitate de noua lege.
Asociațiile nu au fost de acord cu menținerea excepției privind neaplicarea
controlului ISC la sate în cazul locuințelor unifamiliale parter. Aceasta, alături de inexistența
specialiștilor în aparatul tehnic al primăriilor din mediul rural, au condus la deteriorarea
cadrului construit și pune în pericol viața proprietarilor respectivelor clădiri. Exemple
importante în care apar efecte nocive ale excepțiilor sînt în zonele protejate sau în cele
unde nu există hărți de risc.
O altă prevedere din noua lege față de care specialiștii au rețineri este cea prin care
„cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnicoeconomică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sînt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice
sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului
şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic
atestat." În practică, antemăsurătorile nu redau exact ceea ce se realizează. Soluția tehnică
sau solicitările comanditarului se pot modifica pe parcursul derulării investiției. Profesioniștii
din domeniu se tem ca formularea articolului poate lăsa liberă interpretarea că orice
neconcordanță între proiect și construcția finalizată poate fi o „eroare de proiectare".
Alte modificări care, în opinia reprezentanților domeniului, necesită discuții
suplimentare se referă la utilizarea expresiei „proiecte incomplete" și la posibilitatea ca
Inspectoratul de Stat în Construcții să suspende dreptul de semnătură al contravenienților.
Asociațiile consideră că aceste precizări trebuie detaliate în normele metodologice.
Legea nr. 177/2015 intră în vigoare în termen de 60 zile de la data publicarii în
Monitorul Oficial. Unele prevederi ale acesteia au un termen ulterior de aplicare. Obligația
de a încheia asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării
dreptului de practică pentru proiectanţi, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici
atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia
autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi se aplică de la 12 luni de la momentul intrării în
vigoare a legii. Tot un an de grație are și îndeplinirea noi cerințe fundamentale la care face
referire legea privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în realizarea noilor
construcții şi menţinerea acestei stări pe întreaga durată de existenţă a lor.
În patru luni, ISC va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului
de practică a responsabililor tehnici cu execuţia. Într-un an, MDRAP trebuie să coreleze cu
modificarea legislativă o serie de acte normative în domeniu, între care Regulamentul de
recepţie a lucrărilor de construcţii, Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor sau Conţinutul-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.
Click aici pentru a putea urmări noile prevederi ale legii, în paralel cu
prevederile anterioare (raportul Comisiei pentru industrii şi servicii, adoptat de
Parlament).
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INVITAȚIE
Dezbateri și discutii despre tema de la Bienala de arhitectura de la Veneția 2016
,,Îmi face o deosebită plăcere să vă invit la o
dezbatere despre tema Bienalei de arhitectură
de la Venetia, Joi 3 sept., la Centrul Cultural al
Uniunii Arhitectilor de pe Luis Calderon nr. 48,
sect 1 Bucuresti la ora 15 pana la ora 17 .
Mi-ar face plăcere să bem un ceai sau o cafea
împreună și să discutăm despre tema De la
"Verde la mai Verde” (estetica arhitecturală
celui de-al doilea verde, ca energie nepoluanta
si regenerabila, si cum poate utiliza in favoarea
lui beneficiarul final - OMUL) a concursului național pentru selectarea lucrărilor de
arhitectură de amenajare a pavilioanelor României de la Veneția din 2016.
Directorul desemnat de Venetia pentru intreaga Bienala de arhitectura este
arhitectul cilian Alejandro Aravena.
Accesati linkul urmator pentru informare:
https://www.facebook.com/hashtag/paolobaratta?source=feed_text&story_id=10153617857229752

Cu aceasta ocazie vor face prezentari Dorin Stefan și Augustin Ioan despre Brancusi si
arhitectura romaneasca.
Întalnirea se va repeta si joia viitoare la aceeasi ora pentru definitivarea temei
BAV 2016”.
dl conf. dr. arh. Bogdan TOFAN
Subcomisar BAV 2016

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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