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CHIOJDU-RUPEA-VISCRI

de arh. Mircea ȚIBULEAC

Nu am rezistat tentației de a mă întoarce
la CHIOJDU, obiectivul UAR cu cea mai
vizibilă aplicare a strategiei noastre de a
valorifica patrimoniul construit de valoare.
Despre el am vorbit cu lux de amănunte în
buletinul informativ din 11 mai. Nu o să
revin asupra detaliilor pe care le puteți
reciti dând click aici.
Povestea mea se va derula în principal în imagini deosebit de sugestive la care
un aport remarcabil l-a avut lumina.
Declanșarea deciziei de a porni la drum a fost vizionarea emisiunii lui Rareș
BOGDAN, care vineri, 7 august, în direct din satul CRIȚ avand ca studiu în aer liber
incinta bisericii fortificate din localitate.
A doua zi am pornit la drum, însoțit de Dana, soția mea și de o familie de
prieteni, care au găsit ideea minunată.
Traseul pe care urma să-l parcurgem a fost Sibiu-Brașov-Cheia-Vălenii de
Munte-Chiojdu-Rupea-Viscri-Criț-Sighișoara-Sibiu.
Prima oprire a fost la CHIOJDU la
momentul potrivit în care soarele se
pregătea să se ascundă după dealurile
din partea de vest. Cerul era perfect
senin și casa cu blazoane strălucea ca un
diamant în acea lumină magnifică pe
care ca și fotograf te rogi să o ai atunci
când ajungi să fotografiezi un obiectiv
important.
Vrăjit de această lumină mi-am lăsat
prietenii în grija d-lui Florin DRĂGULIN,
care cu amabili
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care cu amabilitatea sa recunoscută de
bună gazdă i-a condus prin incintă și
case, povestindu-le cu pasiune cum a
fost restaurat obiectivul și care va fi
importanța lui în zonă.
Vă

invit

în

continuare

să

descoperiți farmecul acestui așezământ
scăldat generos în lumina soarelui
strălucitor care urma să apună în
curând. Voi relua povestea odată cu
imaginile culese devreme a doua zi
dimineața, duminică 8 august.
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Cu aceste imagini de exterior mă apropii de intrarea principală care se face la nivelul
superior de pe o generoasă terasă care te întâmpină cu detalii valoroase de un rafinament
meșteșugăresc greu de descris în cuvinte. Las în continuare imaginile să povestească în
locul meu:

5

6

Deodată s-a lăsat seara, s-a aprins lampa în interior, umbrele au dispărut de pe
clădiri, numai cerul a rămas luminat. Câinele pe nume BLAZON, clar obosit de cât m-a
urmărit agitându-mă prin ogradă, ne-a spus printr-un gest simbolic că este cazul să ne
căutăm și noi un culcuș unde să ne odihnim peste noapte.
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Nu este o glumă. Blazon știe că minunatul obiectiv proaspăt recepționat încă nu este
pregătit să primească oaspeți. Banii europeni nu au ajuns ca să și dotăm interioarele cu
cele necesare oaspeților care vor să rămână peste noapte. Ne simțeam atât de bine în
acest așezământ tihnit, încât am refuzat invitația gazdei noastre de a ne rezerva locuri la o
pensiune din apropiere. În consecință am hotărât să ne descurcăm, așa cum face orice
român care se respectă. Doamnelor le-am oferit două locuri în mașina trasă mai aproape
de Blazon ca să le păzească. Noi, soții lor am găsit soluții în interioarele proaspăt dotate cu
mobilier din lemn natur executat în regie proprie în atelierele din ogradă. În aceste ateliere
s-a executat și restaurat toată lemnăria și piesele necesare dotării și finisării obiectivului.
Mirosul

lemnului

proaspăt

finisat,

atmosfera caldă și cu siguranță țuica adusă
de prietenul meu ne-au asigurat un somn
adânc în ciuda suportului tare de saltea din
lati pe care ne-am întins și adormit imediat.
Ne-au trezit primele raze de soare
care au reușit să treacă peste dealul de la
răsărit, să străpungă frunzișul des al nucilor
și să ne bată la fereastra din mansardă.
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Treptat lumina a început să învăluie
ograda, umbrele au început să prindă
contur dând viață clădirilor. Blazon se
trezise și el și-și căuta de treabă în
perimetrul limitat de lanțul pe care-l purta
fără ca buna dispoziție să-i fie afectată de
această restricție.
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Încerc cu mare greutate să reduc numărul de imagini pe care vreau să le vedeți
în acest rezumat, dar cred că este ușor de înțeles cât este de greu să faci o selecție din
câteva sute de imagini făcute în cele 3 ore cât am fotografiat în acea dimineață. Ca să
vă dovedesc că am dreptate, chiar și celor puțini care nu mă înțelelegeți, vă rog să
aveți răbdarea necesară să le descărcați pe toate de pe link-ul

http://we.tl/3IbWt9Ibdl.

Lumina devenise suficientă pentru a mă îndrepta din nou cu obiectivul către
clădirile din incintă și mai ales asupra detaliilor pe care lumina piezișă de răsărit le
scoatea puternic în evidență.
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În ciuda zecilor de poze luate din toate unghiurile, inclusiv culcat pe spate, cred că
nici pe departe nu am epuizat toate detaliile de mare calitate care mă înconjurau. Nu
trebuie să vă faceți griji în privința tricoului meu alb. Nici nu s-a observat că m-am culcat pe
podele în toate camerele. De ce? Simplu. În ambele clădiri era ,,lună”, adică curățenie și
ordine exemplară. Sper că d-l Drăgulin să citească aceste rânduri și să mă ierte că nu i-am
făcut acest compliment acolo pe loc. Am o scuză. Pur și simplu mirajul imaginilor care mă
înconjurau afară și în interior m-au făcut să uit de bunele maniere. Cu aceste ultime imagini
încerc să pun punct acestei prime părți a fotomontajului ca să pot să trec la popasul
următor: Cetatea RUPEA.

Cu această ultimă privire panoramică
pe care o oferă terasa îmi aduc aminte că
pe poarta pe care am intrat va trebui în
câteva minute să ieșim. Mare păcat! Ne
promitem că vom reveni cât mai curând.
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Pornim pe drumul care să ne ducă către
Brașov, dar nu cel prin Cheia pe unde am venit,
ci pe lângă barajul și lacul de acumulare de la
Siriu, aflat pe cursul superior al Buzăului.
Amenajarea lui s-a terminat în 1985 și se
întinde pe 10 km.
Se spune că această zonă este una în
care omul și natura au lucrat împreună la
crearea unui peisaj cu adevărat minunat.
Părăsim zona lacului urmând șoseua
către Întorsătura Buzăului, Prejmer, Hărman,
evităm Brașovul, Bod, Feldioara, Hoghiz și iatăne în RUPEA.
Pe o variantă modernizată, bănuiesc cu
fonduri europene ca și cetatea urcăm în parcarea
terasată din imediata apropiere a intrării.
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Cu această ultimă privire spre vale unde
se așterne țesătura urbană a orașului
RUPEA plecăm spre destinația finală,
satul VISCRI, comuna Bunești, înfrățit cu
localitatea belgiană BÜLLINGEN.
Link foto: http://we.tl/qgvANttdr9
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Cu mare părere de rău vreau să
vă mărturisesc că, din păcate, imediat ce
am părăsit drumul principal E60 care
urma să ne ducă la Sighișoara, tot
avântul și buna dispoziție rămasă de la
CHIOJDU și alimentată în cetate s-a
risipit.
Explicația

este

deja

bine

cunoscută: drumurile, bată-le vina, ne-au
pricinuit această dezamăgire. Puteam
paria că în satul mult mediatizat, unde își
petrece câte o vacanță prințul Charles, se
va ajunge foarte ușor. Nu a fost să fie
așa,

deoarece

am

fost

nevoiți

să

parcurgem 12 km în mai mult de o oră.
Fără comentarii!
Mă reîntorc la subiect cu intenția
de

a menționa câteva date

despre

această așezare pe care le-am spicuit de
pe pagina prefecturii Brașov.
Este cea mai nordică comună a
județului Brașov, la granița cu județul
Mureș. Din punct de vedere istoric
localitatea este menţionată din cele mai
vechi timpuri, pe teritoriul ei existând
cetăți dacice. Aceste cetăţi au

fost

dărâmate la aducerea saşilor de către
regele Ungariei Geza al II-lea, între anii
1141 - 1200, iar materialul a fost folosit
la construirea bisericilor cetate aflate în
zonă în fiecare sat aparținând comunei.
Comuna Buneşti este alcătuită astăzi din
satele Buneşti (Bodendorf) ca centru de
comună,

Criţ(Kreutz),

Meşendorf

(Meschendorf), Roadeş-Raden şi Viscri
(Weiskirch).
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Totalul populaţiei este de 2.594
locuitori dintre care: 1.480 români, 30
maghiari, 60 germani și 1.024 țigani.
Repartiția pe sate este: 750 în Bunești,
699 în Criț, 357 în Meşendorf, 295 în
Roadeș

și

493

în

Viscri.

Numărul

gospodăriilor este de 1 125 și interesant de
reținut este că numai 300 sunt alimentate
cu apă potabilă, numai 120 la gaze
naturale, aproape toate 1 100 au curent
electric, dar numai 55 sunt racordate la
telecomunicații.
În ceea ce privesc animalele de
semnalat

este

că

în

medie

fiecare

gospodărie deține: 1,6 bovine, 10 ovine,
1,3

caprine,

0,5

porcine,

numai

0,2

cabaline și mai puține păsări decât oi,
adică 8.
La capitolul cultură, aflu cu uimire
că nu există niciun angajat cu toate că
sunt 5 cămine culturale, o bibliotecă și un
muzeu. În fiecare din cele 5 sate există o
biserică ortodoxă și una evanghelică. Pe
lângă acestea se mai află o mănăstire
ortodoxă și două case

de rugăciune

adventiste.

comunei

Pe

teritoriul

mai

funcționează un dispensar cu un medic și o
asistentă.
Forța de muncă este ocupată 70%
în agricultură și creșterea animalelor, 20%
în administrație, învățământ și servicii, iar
10% sunt șomeri. Am remarcat cu bucurie
că fiecare sat are o școală primară, iar
localitatea Bunești cursuri gimnaziale. În
toate funcționează 10 învățători și 16
profesori.
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Numărul elevilor per cadru didactic este
mult mai avantajos ca în multe orașe, unde
la un învățător revine de multe ori 30 de
elevi. În cazul acestor sate, la Criț de
exemplu sunt 15-16 elevi într-o clasă, iar la
Viscri 17-18.
În fiecare sat funcționează și o grădiniță.
În Viscri de exemplu 5,5% din populație
reprezintă copii care merg la grădiniță, adică
27 de copii din cei 493 locuitori. Este mult,
este puțin? Nu-mi dau seama. La Roadeș, de
exemplu la 295 de locuitori, 30 copii merg la
grădiniță, ceea ce mi se pare foarte bine.
Din punct de vedere turistic, ceea ce nea atras și pe noi au fost cele 5 biserici
evanghelice fortificate – monumente istorice,
dintre care am reușit să o vizităm pe cea din
Viscri, ajungând duminică, ora 17.00, cu o
oră înaintea închiderii. Același noroc nu l-am
avut și la Criț, unde am găsit-o închisă,
ajungând înainte de lăsarea serii. Pe raza
comunei sunt 25 pensiuni agroturistice, cu o
capacitate de cazare de 100 de locuri. Toată
comuna face parte din situl Natura 2000, o
rețea europeană de zone natural protejate
care cuprinde un eșantion reprezentativ de
specii

și

habitate

naturale

de

interes

comunitar. Închei această descriere generală
a comunei cu o informație care mi se pare
interesantă.
Din punct de vedere politic și juridic,
unitatea
teritorială

de
stă

conducere
foarte

administrativbine!

Primarul,

viceprimarul și secretarul sunt toți consilieri
juridici și membri ai PNL. De aceiași culoarea
politică sunt și 6 din cei 11 consilieri locali.
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Ne

așteptăm

în

consecință

ca

toate

hotărârile să fie perfect legale și luate cu o
majoritate confortabilă de voturi, ținând
cont că mai există și un consilier FDGR.
Continui etalarea pozelor în paralel cu
un text aflat de pe sursa: adevărul.ro:

,,Aşezat la o distanţă de aproape 10
kilometri de comuna Buneşti, respectiv de
DN 13 ce leagă Braşovul de Sighişoara,
satul Viscri pare rupt de lume. Uliţele,
casele,

biserica

evanghelică

săsească,

veche de aproape 800 de ani, au rămas la
fel ca în urmă cu câteva veacuri.
Una dintre atracţiile satului este biserica
fortificată săsească, una dintre cele şase
înscrise în patrimoniul mondial UNESCO şi
una dintre cele mai vechi din Transilvania.
Biserica datează din secolul al XII-lea,
având ca punct de plecare o veche temelie
construită de romani. Zidurile sale înalte
foloseau pe vremuri în scop de apărare in
caz de asediu. Pe langa biserica ce este o
adevarata fortareata, aici se mai afla un
muzeu etnografic cu obiecte folosite in
viaţa de zi cu zi a locuitorilor precum si
obiecte care arată traditiile şi obiceiurile
zonei.
De-a lungul timpului, prinţul Charles a
manifestat un interes deosebit pentru
România. De altfel, moştenitorul tronului
Marii Britanii a şi cumpărat, la începutul
anilor 2000, o proprietate în satul Viscri,
unde vine anual, în luna mai. Ultima dată,
în luna mai 2011, prinţul a vizitat bisericile
fortificate din zona Braşovului şi Covasnei şi
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a mâncat din produsele ecologice ale
ţăranilor din localitate. Potrivit localnicilor,
prinţului i-au plăcut foarte mult slănina,
brânzeturile, gemul de rubarbă şi sucul de
rubarbă, plantă despre care nu ştia că
există şi despre care a pus multe întrebari
sătenilor. „De fiecare dată când vine, tăiem
o găină, cu tăiţei de casă şi pâine de casă,
aşa

cum

îi

place

prinţului

Charles.

Întotdeauna, punem pe masă bunătăţi din
gospodăriile noastre, lapte, ouă, gemuri şi
nelipsita ţuică. Toate eco”, a spus Sara
Dootz, de 74 de ani, gospodină din satul
Viscri, care se ocupă şi de întreţinerea
bisericii fortificate.
Toate femeile din Viscri au o
îndeletnicire

aparte:

împletesc

ciorapi.

Anual, mii de perechi de ciorapi din lână,
lucrate de femeile din Viscri, ajung în
Germania. Mai nou, o mână de femei din
Viscri a învăţat să facă şi papuci din pâslă,
încălţări foarte călduroase.
„Papucii se fac din lână caier, la
temperaturi ridicate, pe forme speciale şi
apoi se freacă până se întăresc, cu săpun
de casă”, ne-a spus Mariana Purghel, de
33 de ani, care face papuci din pâslă de
cinci ani.
Femeile din Viscri au îmbunătăţit
tradiţionalele încălţări cu talpă de piele,
lucrată manual.
Majoritatea

celor

care

aleg

să

petreacă un sejur în satul Prinţului Charles
sunt fermecaţi de zidurile vechii cetăţi, una
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dintre cele mai frumoase din Transilvania,
de obiceiurile şi meşteşugurile pe care
sătenii le-au păstrat intacte, dar şi de
arhitectura deosebită a caselor de aici.
Fundaţia patronată de Prinţul Charles
deţine o proprietate în satul Viscri din anul
1996.

Casa

„regală”

din

Viscri

este

închiriată peste an turiştilor, care trebuie să
scoată din buzunar 670 de lire sterline, pe
săptămână. Cei care nu îşi permit o astfel
de „cazare regească” au la dispoziţie
pensiunile şi casele de oaspeţi din zonă,
care

îmbină

rusticul

cu

modernul.

Proprietarii acestora vin cu numeroase
oferte care mai de care, mai atractive… Şi
în satul Viscri puteţi găsi un loc unde să
trageţi. Oferta este însă limitată, pensiunile
având doar câte două sau trei camere. De
exemplu, la Pensiunea Viscri 195 vă puteţi
caza într-o cameră dublă cu 90 de lei pe
noapte. La cerere, turiştii pot participa la o
zi specială de copt pâine şi lichiu în
cuptorul din curtea casei. Situată în centrul
localităţii Viscri, în vecinătatea proprietăţii
prinţului

Charles,

Pensiunea

Onea

vă

aşteaptă să petreceţi o vacanţă liniştită,
costul unei nopţi de cazare fiind de 70 de
lei. Şi la casa cu numărul 44, de pe strada
Bisericii, puteţi să vă petreceţi noaptea.
Preţurile sunt cuprinse între 95 de lei,
camera dublă, şi 180 de lei, camera cu
patru locuri. ,,Vă aşteptăm la noi dacă vreţi
să uitaţi de lumea modernă şi să vă
întoarceţi la liniştea copilăriei.
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Veţi dormi în paturi de pe vremea bunicii,
veţi mânca numai mâncăruri tradiţionale,
gătite în casă cu ingrediente proaspăt
culese din grădină, veţi putea organiza
picnicuri, veţi putea face o plimbare cu
căruţa sau chiar veţi putea învăţa limba
germană de la vorbitori native”, precizează
Anisia Stănculescu, proprietara casei de
oaspeţi.”
În text și în imagini am făcut efortul să văd ,,partea plină a paharului”, cum se
spune. Am dat și peste informații scandaloase despre cum primarul și viceprimarul,
consilieri juridici cum anunțam la un moment dat, au uitat de deontologia profesională și
profitând se pare de majoritatea la vot pe care o au în Consiliul local au intrat în afaceri
dubioase contrare interesului general, al patrimoniului construit și cel natural. (V.NATURA
2000).
Chiar astăzi am primit întâmplător alt mesaj intitulat: ,,Și totuși, ce jocuri face
prințul Charles în pădurile din România?”. Articolul începe așa: ,, Sunt doar niște miliardari

interesați de sănătatea planetei? Ori în spatele filantropiei lor se ascund interese financiare
pe termen lung, care scapă, deocamdată, puterii de înțelegere a unor cetățeni mai
preocupați de ce pun în strachină azi, decat de ce se va întampla cu țara lor peste niște
ani? O întrebare legitimă, credem noi, în cazul misterioasei fundații patronate de Prințul
Charles, despre care tocmai am aflat că vrea să cumpere o halcă uriașă din pădurile
României. Prinț ai cărui co-naționali au creat proverbul de legendă ”nimeni nu îți dă un
pranz gratuit”.
Articolul semnat de Bodgan Tiberiu IACOB din păcate te pune pe gânduri, mai ales
că este în nota dezvăluirilor pe care le face de ceva vreme DNA-ul. Dacă sunteți curioși îl
găsiți aici.
Închei articolul cu un text trimis acum câteva zile de prietenul meu Bogdan TOFAN,
cu care în primăvară am făcut prima descindere la Chiojdu și care a fost fascinat de ceea
ce a văzut și mai ales marcat de ce ar putea să se întâmple în acel locaș. Cred că deja și-a
făcut planuri ce va face cu studenții lui acolo.
Textul este de fapt o înșiruire de gânduri pe care le are în calitatea sa de
vicecomisar delegat de UAR pentru a organiza și ediția de anul viitor a Bienalei de la
Veneția:
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,,De la Verde la mai Verde – motto-ul de anul acesta a Bienalei de la Veneția
- o discuție despre estetica arhitecturala a celui de - al doilea „verde”Așa cum la început a existat cuvântul tot așa înainte de construire exista proiectul. Acesta
reprezintă puterea de sinteza a parametrilor ce vor dimensiona viitoare existența, localitate, construcție,
încăpere, ARHITECTURA.
PROIECTUL multidisciplinae va fi de succes dacă va tine cont de mediul inconjurator, geografie și de
legile necrise ale naturii, ale cosmosului.
Plecând de la gospodaria taraneasca romaneasca cu pridvor, din casa principala în care se locuia în
mijlocul ograzii, intre pomi verzi, părăsind satul unde coroana copacilor depasea de multe ori înălțimea
acoperisului, trecând apoi prin culoarea gri a constructiilor de beton armat industriale care au lăsat o
urma a modernizarii mijloacelor de producție în toată țara, și au cristalizat stucturile de locure actuale
lipsite de multe ori de vegetație și de legătura cu elementele naturale, ajungem în prezent în 2015 când
modalitatile de captare a energiilor naturale nepoluante trebuiesc integrate încă din faza de studiu de
fezabilitate în proiectele de arhitectura și de urbanism. Astfel atât la nivelul localitatii cât și la nivelul
gospodariei conceptia proiectului de arhitectura și de urbanism trebuie să se schimbe în permanenta să
se adapteze dar sa pastreze valorile esentiale descrise de Andreea Palladio în cele patru cărți de
arhitectura ale sale, legate de proportia buna, functionalitate, armonie și durabilitate.
Recuperarea unei locuiri sociale, civilizate, crearea unui cadru confortabil de vietuire de o maniera
sustenabila se poate realiza numai prin înțelegerea tehnologiilor verzi moderne de captare și de
gestionare a energiilor. Trebuie găsită linia de echilibru intre tehnologie, arta, societate și natura.
Abordarea „verde” a patrimoniului industrial național poate constitui un element cheie de reconversie
functionala, arhitectural volumetrica, decontaminata, a fostul fond construit abandonat care restaurat,
consolidat și modernizat în spiritul „verde” poate fi reintegrat în viața sociala a localitatilor, poate
produce energie nepoluanta poate deveni pol cultural și poate constitui cadru de servicii necesar oricarei
localitati.
Conceptul care sta la baza gandirii
arhitecturale restudiaza tehnologia taraneasca, înțelege
caracteristicile subansamblurilor de captare anergetica, adauga modalitatile moderne de tehnologie
digitala, și integreaza într-o gândire unica dedicata specifica toate aspectele VERZI ale arhitecturii
actuale. Noua abordare energetic pozitiva reprezintă o treapta superioara a intelegerii naturii și a
integrarii acesteia în proiect.
Aceasta tema este o ocazie de exprimare cu optimism și ironie a spiritului de inovare romanesc, de
înțelegere a naturii mediului antropic romanesc și de cristalizare a unor idei VERZI valoroase pentru
renasterea arhitecturii societatii romanesti și se adresea tuturor arhitectilor romani de pretutindeni
indiferent de vârsta”.
Acest text va face în curând, în jur de 15 septembrie, parte din tema de proiectare a
concursului ce se va lansa pentru construcția celor două pavilioane ale României. L-am folosit ca și
încheiere din două motive. În primul rând mi s-a părut că se leagă tema articolului, iar în al doilea
rând pentru că m-a rugat Bogdan să-l comentez și mai ales să-l completez cu ce mai cred eu că ar
trebui spus pe seama acestui subiect. Vă rog la rândul meu să faceți acest lucru trimițând pe
adresa de email a filialei noastre părerile și completările pe care le aveți. Noi le lom transmite
imediat lui Bogdan.
Cu aceste două imagini închei periplul meu pe un traseu minunat pe care vă sfătuiesc să-l
încercați și bineînțeles acum când știți cum arată zona, să-l dezvoltați. Merită!

Link foto: http://we.tl/aozrgvVcFg
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Întâlnire sectorială în vederea elaborarării
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Strategiei de Dezvoltare a Sibiului -2015-2023

foto&video de Natalia JIAN

Strategia Integrată de

Dezvoltare Urbană Durabilă a
Municipiului Sibiu (SIDU)
pentru perioada 2015-2023
este un rezultat al colaborării
dintre Primăria Municipiului Sibiu și
Fundația Heritas.
Aceasta va fi alcătuită dintr-o serie
de proiecte venite din partea
comunității și a autorităților locale
care vor asigura dezvoltarea
Sibiului în următorii ani.
Proiectele vor fi propuse spre finanțare pe noile axe de fonduri structurale, din
diverse alte granturi și finanțări nerambursabile sau din bugetul local al Sibiului.
Programul operational regional se bazează pe mai multe axe prioritare:
promovarea transferului tehnologic, îmbunătățirea competitivității înterprinderilor mici și
mijlocii, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regional, diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, sprijinirea regenerării economice
și sociale a comunităților defavavorizate din mediul urban, îmbunătățirea infrastructurii
educaționale.
Programul operational capital uman include axe prioritare ca: locuri de muncă
pentru tineri, incluziunea socială și combaterea sărăciei, dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității, educație și competențe.
Programul operational competitivitate se referă la cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,
tehnologia informației și comunicațiilor pentru o economie digital competitivă.
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se va realiza prin intermediul planurilor de
mobilitate urbană durabilă, prin investiții destinate îmbunătățirii transportului public
urban, demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, relizarea aleilor
pietonale, a pistelor pentru bicicliști, dar și a trotuarelor. Amenajarea spațiilor verzi,
crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate, dotarea cu mobilier urban,
investițiile în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și
recreative, dar și restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor
istorice sunt alte puncte importante ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
Durabilă a Municipiului Sibiu care vizează dezvoltarea urbană și patrimonial construit.
Prima etapă a acestui proces fost colectarea de date cu privire la realitățile din
prezent ale orașului. În acest scop au fost solicitate informații din partea instituțiilor
abilitate din domeniul economic, social, al ocupării forței de muncă, etc. De asemenea,
peste 800 de sibieni au răspuns chestionarului promovat de Primăria Sibiu pentru a afla
părerea lor cu privire la domenii precum calitatea locuirii, calitatea serviciilor de utilități,
eficiența transportului public, etc.
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Întâlnire sectorială ,,Economie, educație și dezvoltare urbană” – 05.08.2015, Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Sibiu

În scopul alcătuirii listei de proiecte pentru viitoarea dezvoltare a orașului, Primăria Sibiu
în parteneriat cu Fundația Heritas a organizat în 4 și 5 august, în sediul Primăriei Sibiu, întâlniri
cu peste 120 de reprezentanți ai mediului economic, al asistenței sociale, al culturii, sportului și
turismului, al protecției mediului și cel al ocupării forței de muncă.
Întâlnirile organizate la sediul Primăriei Sibiu au fost structurate pe patru mari domenii:
• Cultură, patrimoniu, turism și sport
• Mobilitate, mediu și infrastructură
• Sănătate și servicii sociale
• Economie, educație și dezvoltare urbană.

“Nu am dorit să elaborăm această Strategie ca un document instituțional, ci ca un
document al comunității, care să rezulte în urma unei largi consultări publice. Mai întâi am
întrebat sibienii despre provocările orașului din prezent, iar zilele acestea am organizat discuții
cu reprezentanți ai domeniului serviciilor publice, ai domeniului privat și ai societății civile. Au
fost discuții foarte deschise și m-am bucurat să văd în toți un interes mare față de dezvoltarea
orașului. Vom continua și vom lărgi aceste consultări pentru ca documentul final să fie unul cu
adevărat relevant pentru ceea ce comunitatea își dorește pentru Sibiu ” (Astrid Fodor, primarul
interimar al Sibiului)
În cadrul Întâlnirii sectoriale ,,Economie, educație și dezvoltare urbană” din 5 august,
care a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Sibiu, Astrid FODOR a accentuat
fraptul că ,,nu ne-am dorit să elaborăm această strategie în birourile Primăriei sau în cele ale

Fundației Heritas, ci dorim să o elaborăm împreună cu dvs., pentru că vrem să avem o strategie
viabilă, să știm unde suntem și unde vrem să ajungem până în 2023”.
De asemenea, primarul interimar a adresat o invitație tuturor reprezentanților diverselor
instituții și asociații să transmită Primăriei Sibiu propunerile lor de proiecte pentru dezvoltarea
orașului. Dacă proiectele propuse sunt fezabile și asigură o dezvoltare a orașului și dacă se
consideră că există capacitatea de implementare a lor la nivelul inițiatorului proiectului, aceste
propuneri vor fi incluse în SIDU, ceea ce va crește șansele acestor proiecte de a primi finanțare,
făcând parte dintr-un concept unitar, o gândire coerentă de dezvoltare a Sibiului.
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Obiectivele întâlnirii:

1. De ce este nevoie de Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană
Durabilă a Municipiului Sibiu
(SIDU)?
2. Identificarea proiectelor pentru
o dezvoltare integrată a
Municipiului Sibiu

SIDU este un document programatic
necesar în vederea accesării fondurilor
nerambursabile disponibile în cadrul
Programului Operațional Regional
2014-2020. Urmărește principiile de
dezvoltare urbană integrată stabilite
prin Carta din Leipzig (2007), un
document cadru aplicat la nivelul
Uniunii Europene.
Următorii pași în elaborarea acestei Strategii vor consta în continuarea
prelucrarea datelor cu privire la realitatea din prezent a Sibiului, se vor primi și
analiza propuneri de proiecte și se vor organiza noi consultări și discuții cu
reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și ai comunității.
Link foto: http://we.tl/dN8aodrlah
Link video: http://we.tl/K46xGPQfDz
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Revista ARHITECTURA

ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA
ARCHITECTURE CONFERENCE&EXPO!

Peste 200 de arhitecți și specialiști din domenii conexe sunt invitați să
participe în această toamnă la cea de-a III-a ediție Architecture
Conference&Expo ce va avea loc în 2 octombrie la Liberty Technology Park din
Cluj-Napoca.
Architecture este cunoscută ca fiind cea mai importantă platformă de întâlnire din
Transilvania pentru arhitecți și specialiști din domenii conexe. Cea de-a III-a ediție a
evenimentului revine la Cluj-Napoca cu un număr mai mare de speakeri și noi subiecte de
discuție. Tematica principală pentru această ediție este Prezervarea Patrimoniului
Arhitectural, Restaurări și Reconversii Inovatoare. Tema dorește să readucă în discuție
modalități de a integra inovația în tradițional, dar și de a păstra identitatea culturală a
fiecărei clădiri așa cum este ea văzută în context național și internațional.
Un eveniment marca Libero Events, Architecture Conference&Expo va cuprinde
dezbateri și prezentări susținute de speakeri de renume la nivel național și internațional
precum Bas ten Brinke (Amsterdam) și Charles Phu (Londra). Printre cei 10 speakeri care au
confirmat prezența la eveniment se numără și arhitecți români precum Șerban Țigănaș (Dico
și Țigănaș), Caroline Fernolend (Fundația Mihai Eminesc), Iulia Stanciu (STARH), Miruna
Pavoni (Pavoni Studio), Robert Farczadi (Project A), Niculae Grama (Pictogram) sau
Alexandra Stoica (Das Engineering).
Pe lângă prezentări și dezbateri, evenimentul va include un tur al locației Liberty
Technology Park, dar și o zonă expozițională deschisă atât participanților, cât și vizitatorilor
care doresc să intre în contact direct cu furnizorii de servicii.
Înscrierile la eveniment vor începe din 10 august. Arhitecţii au acces gratuit cu înscriere în
prealabil şi în limita locurilor disponibile, iar pentru toţi ceilalţi participanţi, organizatorii au
pregătit o ofertă early bird care poate fi accesată pe site-ul evenimentului
www.architectureconf.ro.
În 2014, Architecture Conference&Expo a adus pe scena locală din Cluj-Napoca
arhitecți de renume precum britanicii Bryan Avery (Avery Associates Architects) și Carlos
Luna (Zaha Hadid Architects), dar și speakeri români de renume precum Șerban Țigănaș
(Dico și Țigănaș), Alexandra Stoica (Das Engineering) sau Eugen Panescu (Planwerk).
Tematica principală discutată în cadrul celei de-a doua ediții a fost Ecosisteme şi Arhitectură
Sustenabilă: principii de proiectare bioclimatică şi aplicarea tehnicilor naturale şi inovatoare.
Libero Events este agenția de evenimente şi PR, B2B şi B2C, sub semnătura căreia au loc
conferinţe şi workshop-uri: The Woman, HR Summit, TeCOMM, MarkDay, Architecture,
Software Architecture Day, Digital Travel Forum, Cluj Sales Conference, Signal Connect, dar
şi târguri: Touristica.
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Spatiulconstruit.ro

Apartament amenajat într-un vechi hambar
dintr-un orășel de munte

Cladirile traditionale din zona rurala a Sloveniei erau in trecut simboluri ale
productivitatii si dezvoltarii agrare si din pacate, odata cu schimbarea regimului
politic si aici aceste imobile au inceput sa fie lasate in paragina si sa stirbeasca
frumusetea pitoreasca a asezarilor.
In vreme ce multe astfel de hambare si depozite au fost demolate si inlocuite cu
constructii fara valoare arhitecturala deosebita, echipa OFIS Architects a dorit sa aiba o
abordare mai responsabila astfel ca au realizat proiectul de reconversie al unui vechi hambar
intr-un apartament modern si confortabil. Aceasta abordare le-a permis sa asigure pastrarea
elementelor arhitecturii vernaculare slovene si punerea in valoare a vietii simple de la tara.

Echipa de arhitecti a inceput prin a demola complet compartimentarile de la interior,
pastrand intacta fatada cu exceptia unor perforatii circulare in spatele ferestrelor si deschiderea
pridvorului care in trecut fusese folosit ca zona de depozitare exterioara. Parterul constructiei
fusese in trecut folosit pentru a adaposti animale in vreme ce in pod se depozita si se usca
fanul. In contrast cu placajul exterior din lemn invechit, de culoare inchisa si acoperisul din placi
de beton, spatiile interioare sunt acum mult mai luminoase, decorate minimal si finisate
folosindu-se o paleta restransa de materiale. Peretii, pardoselile si obiectele de mobilier au fost
realizate din lemn de larice, procurat de la un furnizor local.
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Constructia este amplasata pe un damb astfel ca pasind pe cararea in panta ce
conduce spre intrare, privitorului i se destainuie treptat fiecare detaliu al vechii fatade. Din
zona de acces se intra direct in spatiu de zi, cu locul de discutii si cel pentru luat masa. Din
motive de intimitate, dormitorul matrimonial a fost retras spre gradina din spate. Un perete
face separarea intre zonele principale ale apartamentului si spatiile secundare care includ
doua zone de depozitare, o baie, o sauna, bucataria, o zona cu semineu si scara ce
conduce catre dormitorul oaspetilor amenajat in mansarda. Rezultatul acestei lucrari de
renovare si reconversie le permite turistilor sa admire frumusetea vechilor constructii
traditionale beneficiind in acelasi timp de confortul si dotarile impuse de traiul modern.

Pentru mai multe imagini accesati: http://www.spatiulconstruit.ro/articol/apartament-amenajat-intr-un-vechi-hambar-dintrun-orasel-de-munte-object_id=17849
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AGERPRES

Opt noi terenuri de sport multifuncţionale
vor fi construite în cartierele Timişoarei,
cu bani de la bugetul local

Municipalitatea timişoreană va construi opt noi terenuri de sport multifuncţionale în
cartierele oraşului, cu bani de la bugetul local, contractând în acest scop o firmă pentru
elaborarea documentaţiilor tehnice, a anunţat, marţi, primarul Nicolae Robu.
Cele opt terenuri sunt primele dintr-un total de 20 pe care actuala administraţie a oraşului
intenţionează să le contruiască şi au prevăzută, în total, o suprafaţă de 1.008 metri pătraţi. Fiecare
dintre acestea va avea câte două porţi de minifotbal şi handbal, două coşuri de baschet omologate,
două coşuri de baschet pentru copii, cinci bănci şi patru coşuri de gunoi, sistem de nocturnă şi va fi
înconjurat perimetral cu un gard de protecţie cu înălţimea de 4 metri.
"Am semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, cu
detaliile de execuţie, pentru construirea unui număr de opt terenuri de sport multifuncţionale. (...).
Terenurile sunt libere de sarcini şi am pornit cu primele opt. (...). Avem în plan să construim 20 de
astfel de terenuri de sport multifuncţionale, de minifotbal, de baschet, de handbal, amplasate pe toată
aria oraşului, pentru a crea, în primul rând pentru tineri, dar fără nicio restricţie de vârstă, posibilitatea
de a face sport", a declarat Robu. Valoarea contractului de proiectare pentru cele opt terenuri este de
44.000 de lei, fără TVA, iar până la sfârşitul anului ar urma să fie organizată licitaţia pentru execuţie.
"Potrivit uzanţelor, valoarea investiţiei propriu-zise a fiecărui teren va putea fi cunoscută doar după
terminarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic", a precizat pentru AGERPRES primarul
Nicolae Robu.

Potrivit unui audit IPP, municipiul Cluj-Napoca
se află pe primul loc
din perspectiva calităţii serviciilor publice locale
Municipiul Cluj-Napoca ocupă primul loc în clasamentul naţional al performanţei
municipiilor din perspectiva calităţii serviciilor publice locale, potrivit unui audit al calităţii
şi accesibilităţii serviciilor publice realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP). Potrivit
unui comunicat remis luni, evaluarea s-a făcut pe baza punctajului realizat de fiecare municipiu
reşedinţă de judeţ, calculat pe baza unor indicatori tehnici şi financiari pentru următoarele servicii:
alimentare cu apă şi canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public, transport public, respectiv a
votului cetăţenilor din aceste municipii pentru fiecare serviciu în parte. În clasamentul final s-a avut în
vedere şi performanţele financiare ale fiecărui municipiu, înregistrate pe baza veniturilor proprii şi a
fondurilor europene atrase. Datele tehnice şi financiare provin din surse publice şi au fost comunicate
de autorităţile publice locale. Aceeaşi analiză indică faptul că cel mai slab administrat serviciu este cel
de alimentare cu apă şi canalizare, în timp ce cel mai eficient este serviciul de salubrizare a localităţilor.
În acest context, IPP reia recomandările înaintate către autorităţile locale privind reevaluarea modelelor
de management al serviciilor publice, cu încurajarea deschiderii acestora către o competiţie autentică
între operatorii privaţi, în beneficiul ultim al cetăţeanului. "Reamintim că investiţia în infrastructura de
servicii publice rămâne în continuare o prioritate în contextul fondurilor structurale disponibile pentru
România în perioada 2014 - 2020", se arată în comunicatul citat. Potrivit sursei citate, IPP şi
finanţatorii acestui proiect nu vor fi responsabili pentru acurateţea datelor comunicate, IPP având toată
disponibilitatea de a completă datele din aplicaţie funcţie de ulterioare comunicări/reacţii venind de la
autorităţile vizate. IPP a realizat recent un audit al calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice pentru a
măsura cât de eficient au fost administrate cele mai reprezentative servicii publice locale de către
municipiile mari din România.
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VENTANAS DE BARCELONA

SEMNALE DE LA CITITORI
De la ing. Dan GHELASE

Casa Vicens, Barcelona

Casa Amatller. Architect: Josep Puig i
Cadafalch. Barcelona

Barcelona, Parc Guell. Gaudí
Casa Agustí Anglora, Barcelona

Casa Jeroni Granell, Barcelona

Barcelona
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Barcelona

Barcelona

Casa Comalat, Barcelona

Barcelona
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Casa Peres Brias, Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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Casa Batlló, Barcelona

Casa Muley Afid, Barcelona

Casa Batlló, Barcelona

Barcelona
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La Rambla, Barcelona

Casa Macaya, Barcelona

Casa Cama, Barcelona

Font de la Mulassa, Barcelona
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St. Joan de La Salle, Barcelona

Palau del Baró de Quadres, Barcelona

Casa María Pau, Barcelona

Rambla de Cataluña 78, Barcelona
Casa Tomás Vendrell, Barcelona

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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