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BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ, 
EDIŢIA A XI-A, BUCUREŞTI, 2014 

INFO 1 
A TREIA SĂPTĂMÂNĂ 

 

           Săptămâna a treia a Bienalei a început cu prezentarea proiectelor nominalizate şi 

premiate în cadrul BNA 2014, care au vizat secţiunile - Arhitectura locuinţei şi 

Arhitectura spaţiului public şi urbanismul. Evenimentul a avut loc la data de 27 

octombrie, la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor), str. 

Academiei 18-20. 

 
            În cadrul manifestării a fost prezentat 

proiectul care a primit Premiul preşedintelui de 

onoare a BNA 2014, arh. Dan Sergiu Hanganu, 

prof.dr.h.c. al Universității de Arhitectură și Urbanism 

,,Ion Mincu” din București, respectiv CASA OM, jud. 

Braşov, avându-i ca autori pe Ondin Oprita şi Mihai 

Rosca.  

 
COLABORATORI: 

structura: ing. Mihai Moglan (PFA) 

instalatii: ing. Zsolt Halmagy (visproiect) 

BENEFICIAR: OM 

LOCALIZARE: 

România, jud. Braşov, Harman, Sanpetrului Nr.39 

INDICATORI: 

RH: P+M / Sd: 142 m2 / Su: 101.7 

m2 / POT: 20% / CUT: 0.43 
 

 

 

 

 

 

Colaboratori: 

structura: ing. Mihai Moglan (PFA) 

instalatii: ing. Zsolt Halmagy (visproiect) 

Link foto:     http://we.tl/PCAbsb7SOc 

Link video:  http://we.tl/SMIa1sYTyh 

http://we.tl/PCAbsb7SOc
http://we.tl/SMIa1sYTyh
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AUTORI: Bogdan Pavel Babici, Eliodor Streza 

 

COLABORATORI: 

Arhitectura: arh. Tudor Iacob, arh. Anca Paunescu,  

arh. Monica Streza, arh. Dragos Fodoreanu,  

arh. Paul Lipan Weber 

Design interior: Tecon, Moka Studio Design 

Structura: Inginerie Civila, ing. Gheorghe Drugea,  

ing. Cristi Voicu 

Instalatii: Proing Grup, ing. Lucian Luca 

Constructor: Atehenaeum Construct 

Fotografii: Cosmin Dragomir 

LOCALIZARE: România, Bucureşti, Alexandrina, 23  

INDICATORI: RH: S+P+3R / Sd: 845 m2 / POT: 39%  

 

Link foto:    http://we.tl/ji2K5b9cMv 

Link video: http://we.tl/H1nFUeKkmc 

PREMIUL SECTIUNII: LOCUINŢA ECO URBANĂ ALEXANDRINA 

 

AUTOR: Cătălin-Paul Cozma 

 

COLABORATORI: ing. Sorin Stănescu 

LOCALIZARE: România, jud. Argeş, Comuna Brăduleţ, 

fostă Brătieni, punctul "Acasă" 

            Locuinţa prezentată este o casa de vacanţă 

construită pentru un fiu al satului, care a copilărit în 

comuna Brădet, fiind situată pe un teren moştenit din 

bătrîni.  

            Terenul prezintă o declivitate naturală destul de 

accentuată, ce impune accesul auto şi pietonal de pe o 

terasă aflată în partea superioară a sitului, astfel, zona 

bucătăriei, locul de masă care priveşte spre munte şi 

terasa acoperită care priveşte spre valea Vâlsanului fiind 

situate la etaj.  

           Livingul este puternic perforat în toate direcţiile, 

caracterul acestui spaţiu cu înălţime mai mare fiind unul 

deschis atît spre natură cît şi spre restul funcţiunilor de 

la parter, adică dormitoarele de oaspeţi şi terasa 

exterioară umbrită natural, adiacentă zidului de sprijin, 

unde se aude Vâlsanul. La mansardă se mai află un 

dormitor retras, care posedă o terasă ce vede doar 

pădurea şi cerul.  

            
Link foto:    http://we.tl/EwvtZQKIrf 

Link video: http://we.tl/eDQ6jobawV 

NOMINALIZARE: CASĂ PE VÂLSAN 

Arhitectura locuinţei 

http://we.tl/ji2K5b9cMv
http://we.tl/H1nFUeKkmc
http://we.tl/EwvtZQKIrf
http://we.tl/eDQ6jobawV
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NOMINALIZARE: CASA A.B. 

AUTOR: Vlad Gaivoronschi 

 

COLABORATORI: 

Arh. Alexandru Malaescu, arh. Mihai Ungur 

arh. Andreea Simici 

LOCALIZARE: 

România, jud. Timiş, Timisoara, Totontalului 

INDICATORI: 

RH: P+E / Sd: 378,21 m2  

Su: 293,12 m2  

POT: 22.39/CUT: 0.28 

 

          Această locuinţă din Timişoara oferă un răspuns 
natural cerinţei de a adapta proiectul pentru două 
vârste, familia matură si tânărul independent. Pentru a 
diferenţia zonele de interes, arhitecţii au apelat la 
metafore tactile şi spaţiale: parterul aşezat, extins pe 
orizontală, aparţine părinţilor şi „stă la baza” etajului 
întâi – un volum puternic şi vertical locuit de fiul lor, în 
timp ce texturile – piatră în zona parterului, ca fundaţie 
solidă, pe care se construieşte structura din lemn a 
etajului, simbol al evoluţiei şi al creşterii – subliniază încă 
o dată relaţia dintre generaţii. 
  

Link foto:   http://we.tl/xFRLsERcFL 
Link video: http://we.tl/yjMMtQgAOW 
 
 

NOMINALIZARE: CLADIRE REZIDENŢIALĂ BUCUREŞTI 

pe str. dr. Grigore Mora 

AUTORI: Adrian Untaru, Andrei Şerbescu, Bogdan 

Brădăţeanu, Marius Dumitrașcu, Ruxandra Bardaș, 

Carmen Petrea 

          Parcelarea Mornand, adică ceea ce este cuprins între 

Bulevardul Aviatorilor, Calea Dorobanți și strada Muzeul 

Zambaccian, a fost de la bun început o zonă rezidențială 

exclusivistă a Bucureștiului, proiectată cu principii clare și 

reguli stricte și, mai ales, bucurându-se de o arhitectură a 

cărei ținută nu se mai regăsea decât în puține alte zone ale 

capitalei. A devenit astfel una din cele mai reprezentative 

zone ale orașului, calitate pe care a păstrat-o într-o anumită 

măsură până acum, chiar și sub apăsarea unora dintre 

gesturile recente (demolări, modificări, construcții noi), care 

îi umbresc eleganța și noblețea ce îi erau specifice. 

Link foto:     http://we.tl/BbG4CnUt1Q 
Link video:  http://we.tl/Gey2bAjMcY 
 

http://we.tl/xFRLsERcFL
http://we.tl/yjMMtQgAOW
http://we.tl/BbG4CnUt1Q
http://we.tl/Gey2bAjMcY
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NOMINALIZARE: IMOBIL DE LOCUINŢE PE STRADA STROIE POSTELNICU 

AUTOR: Radu Tudor Ponta 

 

COLABORATORI: 

Republic of Architects:Emil Burbea-Milescu,  

Oana Coarfă, Alexandra Zăgan 

Proiectant rezistenţă: Popp şi Asociaţii 

Proiectant instalaţii: Termo Climat 2000 

Constructor: Consal 

Executant instalaţii: Tehnoconfort Instal 

Tâmplărie şi faţadă: Confelux Prod  

Proiectant de arhitectură iniţial: Igloo Architecture 

Fotografii: Cosmin Dragomir 

LOCALIZARE: Bucureşti, Postelnicul Stroe, nr.23 

INDICATORI: 

RH: D+P+3E / Sd: 1085.94 m2 / 

Su: 904.95 m2 / POT: 75% / CUT: 3 

 

 Link foto:    http://we.tl/ErxROWb3sX 
 Link video: http://we.tl/ZSoTRCr9o2 
 

  

Arhitectura spaţiului public şi urbanismul 

 

 

 

 

PREMIUL SECŢIUNII: Proiect de amenajare peisagistică a terasei 

Promenada Mall – „TowerScape – LandScape” 

AUTOR: Cerasella Crăciun 

COLABORATORI: dr. urb. peisag. Lavinia Luparu  

Proiect de Arhitectura: B23T - arh. Theo Stancu  

Consultanţi Dezvoltator: arh. Alina Pușcașu, arh. Andreea 

Parnia 

Fotografii: Șerban Bonciocat, arhiva Floreasca City Center 

S.R.L., drd. urb. peisagist Ana Opris și arhiva personala a 

autorului  

Film din Arhiva Trinitas / Montaj: st. arh. Ram Grețcu  
Prezentare: st. urb. peisag. Oana Udrea 

BENEFICIAR: Floreasca City Center S.R.L. 
LOCALIZARE: România, Bucureşti, Str. Calea Floreasca, Nr. 

246 B 

 

           Sintagma Peisaj poate fi decriptată într-o 

multitudine de „Land-scape”, ca semn al abstractizării 

termenului și apropierii de natură, precum: town-scape, 

water-scape, socio-scape, sound-scape, meta-scape, art-

scape. Proiectul și-a propus a stabili cum pot fi designul, 

amenajarea și planificarea peisagistică, integrate 

participativ în așezările umane, reconsiderând ”lectura 

sensibila” a peisajului, spaţiul, genius loci, adaptarea la 

context, particularitatea cultural-antropologică.  

 

Link foto:    http://we.tl/Z0YbQfkZsf 
Link video:  http://we.tl/0uLcxUeUW2 
 

http://we.tl/ErxROWb3sX
http://we.tl/ZSoTRCr9o2
http://we.tl/Z0YbQfkZsf
http://we.tl/0uLcxUeUW2
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Arhitectura spaţiului interior 

PREMIUL SECŢIUNII:  Arhitectură de expoziţie: Mircea Cantor, Q.E.D. 

AUTOR: Attila Kim 
COLABORATORI: 

Arhitectură: Gabriel Chiș Bulea  

Curatori: Raluca Velisar, Mihai Pop 

BENEFICIAR: 

Muzeul Național de Artă Contemporană, București 

LOCALIZARE: 

România, Bucureşti, Strada Izvor 2-4 

 

          Muzeul Național de Artă Contemporană, situat în 

Palatul Parlamentului – Casa Poporului, a fost gazda 

celei mai ample expoziții personale din România ale lui 

Mircea Cantor.  

         Clădirea și interioarele acestuia fac parte 

integrantă a expoziției deja prin natura discursului 

artistic. Obiectele lui Cantor, cum ar fi casa 

maramureșeană cu frânghia sculptată pe pereții 

exteriori sau avionul de luptă, de mărime aproape 1:1, 

care este de fapt o machetă mărită al unei jucării de 

câțiva centimetrii, intră într-un dialog cu spațiul și 

istoria pe care acesta o reprezintă.  

 

Link foto:     http://we.tl/naaGClHtwi 
Link video:  http://we.tl/ZNQxpsUu0J 
 

NOMINALIZARE: Apartament 3 August nr. 5 

AUTOR: Constantin Şelariu 
COLABORATORI: Structura: exp. Valeriu Stoian,  

ing. Bogdan Zsolt 

Executant: SC Proiectim SRL 

Coordonare şantier: ing. Bogdan Dubină 

Foto: Ovidiu Micşa 

LOCALIZARE: România, jud. Timiş, Timisoara, str. 3 August 

1919, nr. 5, ap.1 

INDICATORI: Sd: 226mp m2 / Su: 176mp m2 

 

               Situat în imediata vecinătate a parcului Regina 

Maria, la parterul unui imobil “stil 1900”, apartamentul 

dlui Alin Speriusi-Vlad nu dispunea de o organizare 

interioară, din punctul de vedere al schemei funcţionale, 

al circulaţiilor, iluminării şi ventilării naturale, pe măsura 

locaţiei sale. În timp ce spaţiile dinspre faţada principală 

beneficiau de priveliştea deosebită înspre parc şi 

bulevard, pe faţada dinspre curtea posterioară, o 

extindere executată în jurul anului 2000 pe cadre din 

beton armat, având funcţiunea de spaţiu de depozitare, 

bloca orice relaţie a zonei mediane a apartamentului cu 

exteriorul.  

 

 

 

 

Link foto:    http://we.tl/0CwLbm0sWW 
Link video: http://we.tl/pvU4ifF7MU 
 

http://we.tl/naaGClHtwi
http://we.tl/ZNQxpsUu0J
http://we.tl/0CwLbm0sWW
http://we.tl/pvU4ifF7MU
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NOMINALIZARE: REMODELARE INTERIOR LOCUINŢĂ 

AUTORI: Anca Mitrache, Georgica Mitrache 
BENEFICIAR: Bucuresti 

LOCALIZARE: România, Bucureşti, Vasile Gherghel, 70  

INDICATORI: RH: P+1+M / Sd: 232 m2 / Su: 180 m2  

Str. Vasile Gherghel 70, sector 1, Bucuresti  

Proiectant : TAD   

 

              Cladirea inserată discret in lungul perspectivei 

stradale a cartierului Domenii, ofera privirii un volum 

echilibrat, aliniat la trotuar subliniind spaţiul vital necesar 

perceperii. Orientate est-vest spaţiile se deschid rând pe 

rând catre curte. Parterul în forma de L a permis 

compunerea a doua volume, primul cu o dezvoltare 

ascendenta ce incorporează spatiul zonei de zi, şi al doilea 

volum dezvoltat pe orizontală cu vizibilitate dubla spre 

curte si spre strada. Tectonica guvernează compozitia 

volumetrica, iar pentru asta, materialele puse în operă 

încearcă să readucă în memorie pămantul, piatra, lemnul 

natura, lumina si aerul.   

 

Link foto:    http://we.tl/6BkNtTpfeK 
Link video: http://we.tl/0upYNLicek 
 

 

 
CONFERINŢA ,,The Art of Working” 

          Conferinţa ,,The Art of Working” 

sustinuta de Louis HOEST a coincis cu tematica 

secţiunii arhitecturii de interior şi a cuprins o 

prezetare a cercetării pe care compania olandeză 

Veldhoen+Company a realizat-o asupra felului în 

care se munceşte, iar pe structura cercetărilor lor 

mai multe firme de producţie şi-au schimbat tipul 

de birou pe care îl proiectează.  

       Louis HOEST crede că o mare importanţă în 
procesul de creare a unui spaţiu de lucru îl are 
modul în care îşi organizează activitatea angajatul 
la birou, cât şi timpul în care efectiv stă aici. 
Organizarea este cheia eficienţei, iar crearea unor 
condiţii de lucru favorabile aduc rezultatele 
scontate. Un mediu de lucru agreabil asigură 
influenţează rata de succes a unui companii. 
          În concluzie, cultura organizaţională a unei 
instituţii dictează modul în care se proiectează un 
tip de birou sau altul.  
 

 

http://we.tl/6BkNtTpfeK
http://we.tl/0upYNLicek
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Link foto:  
http://we.tl/jkWYhsvHo8                                 Link video:   partea 1    http://we.tl/iusnUkNFs3 
                                                                                                                 partea  2   http://we.tl/QCsZ2lP9nO 
                                                                                                                 partea 3    http://we.tl/8MooSrYsHY 
 

http://we.tl/jkWYhsvHo8
http://we.tl/iusnUkNFs3
http://we.tl/QCsZ2lP9nO
http://we.tl/8MooSrYsHY
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Arhitectura dotarilor comunitare si de productie 
 PREMIUL SECTIUNII: Amenajare loc de îmbăiere pe lacul Tineretului 

AUTOR: Szabolcs Korodi 
 
COLABORATORI: Arhitectură : arh. Gergely Attila  
Specialităţi : structură de rezistenţă - ing.Csíki 
László 
inst. apă, canalizare, încălzire - ing. Sebestén László 
inst. electrice, gaz - ing.Vincze Szilárd 
BENEFICIAR: Primăria Oraşului Sovata 
LOCALIZARE: 
România, jud. Mureş, Sovata, Principală nr.155 
INDICATORI: 
RH: Parter / Sd: 719.1+1,307.0 
m2 / POT: 2,73% / CUT: 0,06 
 

        Locul de îmbăiere din Sovata s-a realizat în 
cadrul unui proiect mai amplu de dezvoltare a 
infrastructurii turistice. Problemele majore de 
soluționat legate de lacul heliotermic Ursu au fost 
limitarea cantităților de apă dulce și a aluviunilor ce 
ajung în lac și diminuarea încărcărilor cauzate de 
numărul mare de turişti la stradul lacului. Până în 
anii `90 a existat lacul Tineretului în amonte de 
lacul Ursu, cu rolul de a prelua apele meteorice și 
aluviunile, dar acesta a fost desființat. Refacerea 
parțială a lacului și crearea unui loc de îmbăiere în 
apă dulce pentru cca. 500 de persoane, va diminua 
semnificativ perturbarea heliotermiei din lacul Ursu.  
 
 

Link foto:   http://we.tl/smqSg8wclH                                                      
Link video:  http://we.tl/tSt9haNoro 
 

NOMINALIZARE: Monument Comemorativ Dâmbul Tătarilor 

 

 

 

 

AUTOR: Miklós Köllő 
BENEFICIAR: Mănăstirea Franciscană, Lăzarea 

LOCALIZARE: România, jud. Harghita, Lăzarea 

 

          Pe vremuri, pe locul bătăliilor câştigate, se ridica 

o capelă. Dâmbul Tătarilor este un asemenea loc. Capela 

nu s-a construit niciodată şi noi am primit sarcina de a 

construi o scenă acoperită, pentru festivităţile de 

comemorare a evenimentelor din anul 1658. Am ales 

lemnul, ca material local şi cu logica şi simplitatea cu 

care se realizează un coif şi o armură, am schiţat micul 

ansamblu compus din sanctuar, navă şi turlă. Arhitectura 

din lemn devine o modă, în care lumea preferă soluţiile 

perfecte, high-tech, care necesită nivel de tehnologizare 

foarte ridicat sau materiale speciale, scumpe. Bugetul 

proiectului nu a permis o asemenea intervenţie, astfel 

am ales regândirea arhitecturii tradiţionale şi adoptarea 

unei soluţii inginereşti de epocă, care poate fi realizată 

prin tehnologii intermediare sau chiar low-tech.  

Link foto:   http://we.tl/49HFojACWs                                                       

Link video: http://we.tl/QFinCKELGM 

 

http://we.tl/smqSg8wclH
http://we.tl/tSt9haNoro
http://we.tl/49HFojACWs
http://we.tl/QFinCKELGM
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NOMINALIZARE:  Hotel Privo 

AUTORI: Oliver Nemes, Adrian Rosca, Laura 

Nemes 

LOCALIZARE: România, jud. Mureş, Targu Mures, 

Str. Urcusului, Nr.1  

 

       Un fotograf maghiar din Târgu Mures începe 

proiectul casei personale în anul 1904. Pe o parcela 

mare de la strada Gheoghe Doja, constructia 

seccession ocupa un loc neasteptat. Este retrasa de la 

strada pe o pozitie dominanta, în coama dealului. 

Panta ramasa libera spre strada devine un parc 

organizat de o alee serpuita pavata cu piatra. Casa si 

parcul cunoscute sub numele Csonka sunt cuprinse în 

lista monumentelor istorice din România. O familie de 

români preia situl degradat de istoria recenta si îl 

transforma intr-o afacere de familie cu profil hotelier. 

Constructia noua ocupa cu deferenta spatiul liber din 

spatele parcelei. Arhitectura cu linii simple devine 

fundal pentru casa istorica reabilitata. Spatiile de 

cazare cu simplu tract confera o silueta alungita 

cladirii. Intimitatea orientarii camerelor este asigurata. 

Curtea interioara nou formata este animata de 

circulatiile de nivel transparente si de prezenta casei 

vechi. 

Link foto:   http://we.tl/H2yRKPhH83                                                   
Link video:  http://we.tl/iQj4AyEuO3 
 

Publicatii de arhitectura 

PREMIUL SECTIUNII:  ,,Dincolo de oraş” 
 AUTOR: Asociația Zeppelin 
Editori: Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Ștefan 

Ghenciulescu, Cosmin Caciuc  

Design grafic: Radu Manelici (Faber Studio) 

DTP: Aurelian Ardeleanu 

Traduceri: Cristina Petrescu, Adina Ceară, Magda Teodorescu 

Corectură română: Lorina Chiţan 

Echipa Zeppelin: Raluca Marţiș, Camelia Caciuc, Adrian 

Hariga, Gabriel Morariu, Mugur Grosu 

Foto: Cosmin Dragomir 

EDITURA: Asociaţia Zeppelin și Editura Universitară Ion 

Mincu București 

PUBLICAT: octombrie 2013  

 

      Cărţi despre sat sunt cu duiumul, cele despre 

arhitectură recentă în mediul rural, mult mai puţine. Ne-

am dorit o carte care să nu se concentreze exclusiv 

asupra obiectelor de arhitectură, ci și asupra proceselor; 

care să treacă dincolo de clișee și să vorbească despre 

resurse și potenţial. Ce propunem noi este o lucrare 

dedicată exclusiv teritoriului rural din România și 

construită dintr-o perspectivă dublă – arhitecturală și 

comunitară. 

Link foto:    http://we.tl/Nudp81CIQ3                                                      
Link video:  http://we.tl/7I6CNvfFx3 
 

http://we.tl/H2yRKPhH83
http://we.tl/iQj4AyEuO3
http://we.tl/Nudp81CIQ3
http://we.tl/7I6CNvfFx3
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NOMINALIZARE: Proiectul 5060. Universitatea de Vest din Timişoara 
AUTORI: Vlad Gaivoronschi, Rudolf Graef,  
Otilia Hedesan, Claudiu Toma, Marius 
Miclaus  
 
EDITURA: Universitatii de Vest 

ISBN/ISSN: 978-973-125-411-1 

PUBLICAT: iunie 2014 

 

        În paginile cărţii se regăsesc analizate atât 

personalitatea creatoare a arhitectului Hans Fackelmann 

cât şi caracteristicile principale ale clădirii Universităţii 

de Vest, care de fapt este „personajul principal” al 

textelor.  

Clădirea este analizată atât din punct de vedere al 

contextului istoric naţional şi internaţional cât şi din 

punct de vedere al calităţii intrinseci ale acesteia: 

proporţie, tectonică, atmosferă, materialitate, dispozitiv 

integrativ al artelor plastice. Lecţia care poate fi 

aprofundată este aceea a faptului că avem de-a face în 

România în continuare cu obiective de patrimoniu încă 

ignorate şi că spiritul anilor 60 din arta şi arhitectura 

românească constituie un model şi pentru noi acum în 

anul 2014. 
 

Link foto:    http://we.tl/2epCCmD9wN                                                     
Link video:  http://we.tl/gSy3S0BwV4 
 

NOMINALIZARE: Revista ,,Urbanismul – Serie nouă” 

AUTOR: Revista Urbanismul - Serie Nouă 
Registrul Urbaniștilor din România 
EDITURA: Registrul Urbaniștilor din România 

ISBN/ISSN: ISSN 1844-802X 

PUBLICAT: 2008 – 2014 

 

        La 15 noiembrie 1923, într-un climat marcat de 

ample eforturi de structurare a urbanismului ca 

domeniu distinct în România, apărea „lunar sub 

conducerea Biroului Central al Uniunei Oraşelor” 

MONITORUL UNIUNEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA, 

Organ Oficial al Asociaţiunei Comunelor Urbane. 

Începând cu anul 1932, MONITORUL apare cu titlul 

URBANISMUL (Monitor al Uniunei Oraşelor din 

România), „sub îngrijirea Institutului Urbanistic al 

României” (înfiinţat în 1931).  Revista URBANISMUL – 

SERIE NOUĂ, editată de Registrul Urbaniştilor din 

România, apare în 2008, fiind până în prezent singura 

revistă românească de urbanism. Ea are ambiţia de a 

continua demersurile iniţiate de Cincinat Sfinţescu, 

animatorul notabil al revistei URBANISMUL în perioada 

interbelică, într-un context social, politic şi economic 

similar, în care o reevaluare a urbanismului şi 

amenajării teritoriului, de către profesionişti şi public 

deopotrivă, se impune.  
 

Link foto:   http://we.tl/EgRKfrN9Eq                                                  
Link video:  http://we.tl/kIc5UutcxC 
 

http://we.tl/2epCCmD9wN
http://we.tl/gSy3S0BwV4
http://we.tl/EgRKfrN9Eq
http://we.tl/kIc5UutcxC
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GALA DE ÎNCHIDERE BNA 2014 

           Gala de închidere a Bienalei 

Naţionale de Arhitectură, ediţia a XI – a a 

avut loc în data de 30 octombrie.  

Principalele concluzii au fost subliniate de 

către dr. arh. Viorica CUREA, preşedintele 

Uniunii Arhitecţilor din România, care şi-a 

manifestat mulţumirea faţă de cum a decurs 

această Bienală: ,,astăzi este foarte frumos, 
pentru că se închide această Bienală şi se 
pare că se închide bine”, o reală sansă 

pentru tânara generaţie de a vedea 

proiectele Bienelei a fost aprobarea de a se 

face în cadrul Universităţii de Arhitectură şi 

Urbanism ,,Ion Mincu”.  

          Un alt invitat la aceasta ultima 

manifestare din cadrul Bienalei a fost Dan 

Corneliu SERBAN, presedintele senatului 

UAUIM, care a declarat ca ,,este o onoare în 
calitate de gazdă să vă mulţumesc că aţi 
venit, tuturor celor care aţi depus eforturi 
pentru a realiza această minunată lecţie de 
cultura”.  
          Ministrul Culturii si vicepremier, dna 

Hegedus Csilla,  a marturisit: ,,zâmbetul şi 
optimismul meu vi se datorează, se 
datorează  celor care au expus aceste 
lucrări şi îmi pare şi după doar 10 minute 
cât am avut la dispoziţie să văd lucrările 
Bienalei, pot spune că îmi pare rău că nu 
am putut să văd mai în detaliu proiectele” . 
 
 

        În continuare vă propun să 

parcurgeţi cele mai importante aspecte 

ce ţin de Bienala Naţională de 

Arhitectură 2014, concluzii formulate 

de prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, comisar 

al BNA 2014, cuprinse in urmatorul 

comunicat de presa.  
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BNA 2014 la final 

Comunicat de presă, 30 octombrie 2014 

I. Bienala Naţională de Arhitectură BNA 2014 a fost organizată de Uniunea Arhitecţilor din 

România în colaborare cu Universitatea de Arhitectura şi Urbanism Ion Mincu şi s-a 

desfăşurat în Bucureşti între 15 si 30 octombrie 2014 În cadrul BNA 2014 au fost prezentate 

lucrări făcând obiectul creaţiei arhitecturale şi demersului urbanistic, plecând de la 

dimensiunea obiectului funcţional (lampă, bancheta, mobilier de depozitare), continuând cu 

obiectul de arhitectură (de la scara locuinţei individuale la cea a marilor dotări publice) în 

abordare integrată, sau ca arhitectură de interior şi până la amenajări urbanistice şi 

peisagere. Au fost prezentate exclusiv lucrări « împlinite », şi nu « de sertar », chiar dacă 

unele dintre lucrări (cele de scenografie ori de amenajare muzeală, sau cele de urbanism) au 

avut fie un caracter efemer, ori se vor implini fizic într-un parcurs temporal ce abia a început. 

II. Secţiunile BNA 2014 
În cadrul celor 7 secţiuni iniţiale (cu 7 curatori, 7 jurii cu 22 membri, din care 8 membri din 
străinătate, 10 membri cadre didactice din cadrul UAUIM, 2 membri din cadrul structurilor 
teritoriale ale UAR, 1 membru din partea UNRMI şi 1 membru câştigător de premiu în cadrul 
precedentei ediţii a Bienalei) au fost înscrise 184 de lucrări, de către autori individuali şi 
colective de autori însumând 215 autori. În perioada 16 – 28 iulie 2014 s-a desfăşurat prima 
etapă de jurizare a proiectelor depuse pentru Bienala Naţională de Arhitectură 2014, la cele 7 
secţiuni ale acestei manifestări. Cele 169 de lucrări selectate au fost restructurate pe doar 6 
secţiuni ce au fost validate prin numărul de lucrări calificate pentru faza a doua de jurizare. 
 
Datele sintetice privind înscrierile şi rezultatele preselecţiei, pe secţiuni, sunt următoarele: 

A. Arhitectura locuinţei 38 lucrări înscrise, 36 preselectate 

B. Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie 35 lucrări înscrise, 30 preselectate 

C. Tehnologie, inovaţie şi sustenabilitate în arhitectură 4 lucrări înscrise, 1 preselectată 

D. Arhitectura patrimoniului cultural 14 lucrări înscrise, 14 preselectate 

E. Arhitectura spaţiului interior   48 lucrări înscrise, 45 preselectate 

F. Arhitectura spaţiului public şi urbanismul     14 lucrări înscrise, 12 preselectate 

G. Publicaţii de arhitectură 31 lucrări înscrise, 31 preselectate 

 

Din cele 169 lucrări preselectate, au fost retrase 8 lucrări, râmânând în competiţie 161 

lucrări. 

 

III. Premii şi nominalizări 

În cele 6 secţiuni au fost acordate 8 premii, la secţiunile A şi G fiind premiate câte două 

lucrări, pe criteriul diferenţei dintre locuinţa individuală şi cea colectivă (la secţiunea A) şi al 

diferenţei dintre publicaţia de retrospectivă şi evaluare istorică şi cea de critică contemporană 

a fenomenului arhitectural (secţiunea G). În total, un număr de 16 lucrări au fost 

nominalizate. 
 

Preşedintele de onoare al BNA 2014 a acordat un premiu unei lucrări depuse la Secţiunea A iar 
Preşedintele UAR a oferit Medalia Preşedintelui unei lucrări depuse la Secţiunea B. Doi arhitecţi (prof. 
Emil Barbu Popescu şi arh. Sever Niţu) au fost distinşi cu Medalia Opera Omnia de câtre Senatul UAR. 
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IV. Observaţii asupra lucrărilor depuse la expoziţia - concurs BNA 2014 
1. O primă observaţie este aceea că numărul lucrărilor prezentate este într-o uşoară scădere în raport 

cu BNAB 2012, cele mai mari reduceri de participare înregistrându-se la secţiunile dedicate planificării 

spaţiale şi spaţiului public (- 50% în raportul dintre proiectele rămase în competiţie în 2014 faţă de 

2012), locuinţei ( - 30%), arhitectura dotărilor (- 20%) şi arhitectura patrimoniului cultural (- 20%). 

Relativ la acelaşi nivel de participare în selecţia finală se situează secţiunile E (arhitectura spaţiului 

interior) şi G (publicaţii). Dat fiind situaţia generală a industriei construcţiilor în perioada crizei 

ultimilor ani o serie de birouri de arhitectură ce participau tradiţional la BNA şi-au restrâns 

participarea, numărul total al autorilor din BNA 2014 fiind de 185 şi, ţinând cont doar de cei care au 

prezentat lucrări la secţiunile A, B, D şi E de 140. Doar cca. 30% din autorii participanţi la BNAB 2012 

se regăsesc în lista autorilor clădirilor prezentate la BNA 2014 

2. O a doua observaţie este aceea că în timp ce, urmare a crizei economice, numărul lucrărilor 

prezentate în Bienală a scăzut, abordarea teoretică a arhitecturii şi urbanismului se reflectă într-un 

număr constant de publicaţii (cărţi şi reviste), de cea mai bună calitate. 

3. A fost remarcat faptul că perioada de săvârşire a lucrărilor a crescut, o serie bună de proiecte 

având nevoie de 5 până la 7 ani să treacă de la începerea proiectării la recepţia finală. Împreună cu 

birocraţia administrativă a procesului de avizare şi aprobare, precum şi cu dificultăţile de finanţare şi 

modificările frecvente ale temei, toate acestea pun o presiune suplimentară asupra birourilor de 

proiectare, cu efecte negative asupra calităţii actului de creaţie. 

 

V. Observaţii generale asupra aprecierilor juriilor secţiunilor 
1. Juriile au considerat că proiectele nominalizate şi premiate, confruntate cu fenomenele de mai sus, 
au reuşit să le depăşească fără compromisuri. Este cu atât mai relevant pentru demonstrarea 
caracterului creativ al meseriei de arhitect faptul că nominalizările şi premiile secţiunilor s-au îndreptat 
deopotrivă către lucrări beneficiare a unor finanţări generoase, dar şi câtre lucrări cu bugete modeste. 
Două dintre premii (Premiul secţiunii B şi Premiul Preşedintelui de onoare al BNA 2014) sunt acordate 
unor lucrări ce au suplinit constrângerile financiare prin capitalizarea cadrului natural şi a 
patrimoniului 
2. Proiectele nominalizate şi cele premiate au fost apreciate pentru capacitatea arhitecţilor de a 
depăşi creativ constrângerile sitului (casa Eco urbană Alexandrina, Urban spaces str. Dogarilor) ori, 
dimpotrivă, pentru potenţarea valorilor acestuia (Casa de pe Vălsan, Memorial Dâmbul Tătarilor). 
Sunt chiar expresiile folosite de autori în descrierea propriului demers: 
Forma s-a născut din suprafaţa foarte neregulată a terenului, dar şi din dorinţa de a crea, prin lipsa 
gardului şi retragerea de la stradă a volumetriei, o scenă în care trecătorul se transformă în spectator. 
Poate că (şi cu atât mai mult în vremuri de criză) utilizarea materialelor şi a know-how-ului tradiţional 
ar putea reprezenta un colac de salvare pentru arhitectură. 
3. Meritele lucrărilor distinse în BNA 2014 au stat şi în subtilitatea explorării relaţiei dintre nou şi 
vechi, între existent şi propus, într-o manieră creativă şi fără compromisuri. Este cazul lucrărilor 
premiate cu premiului Preşedintelui UAR (Hotel Privo) ori al premiului secţiunii Arhitectura 
patrimoniului cultural (Uzina de Apă Suceava). 
 
Despre câteva dintre provocările şi dilemele ce le-au stat în faţă stau mărturie şi următoarele afirmaţii 
ale autorilor: 
Cum să realizezi un ansamblu coerent combinând construcţia monument istoric a unui vechi han cu 
intervenţii contemporane? 

Provocarea de a insera o arhitectură contemporană într-un spaţiu rural (aproape) tradiţional, 
înconjurat de dealuri line. Veşnica dilemă a negocierii optime între spiritul locului şi cel al timpului 

Fără a căuta spectaculosul cu orice preţ, am încercat să înţelegem natura locului în care aveam de 
construit, şi să răspundem dorinţelor beneficiarilor fără a agresa ce a mai rămas din atmosfera şi 
modul de viaţă ale acestui cartier.  

 

Bienala Naţională de Arhitectură este în primul rând despre arhitectură şi arhitecţi. Dar Bienala 
Naţională de Arhitectură este şi despre consumatorul de arhitectură, fie el utilizatorul, finanţatorul 
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4. O serie de lucrări premiate sau nominalizate (Amenajare loc de îmbăiere pe Lacul Tineretului, 

Sovata, Memorial Dâmbul Tătarilor, Imobil de locuinţe str. Gr. Mora, Imobil str. Stroe 

Postelnicu,restaurarea bisericii fortificate din Cârţa, jud. Harghita, casa A.B.) au fost apreciate 

pentru stăpânirea materialului, a detaliului, a tehnologiei ori a meşteşugului şi pentru închegarea 

cu acestea a unei expresii spaţiale contribuind fundamental la satisfacţia utilizării obiectului de 

arhitectură ori la cadrul natural sau urban în care acesta este perceput. 

Prin desfacere/re-facere şi punere/dis-punere (...) am eliminat astfel demersul arhitectural clasic 
şi am iscat câteva întrebări: ce a fost mai întâi, faţada sau planul, partiul insolit sau decupajul 
volumelor, plinul sau golul? 
Cum şi cât negociezi limita dintre necesităţile materialelor noi şi ale celor existente, mai mult sau 
mai putin deteriorate, ţine de sensibilitatea arhitectului cât şi de aşteptările si bugetul 
proprietarului. 
 

VI. (posibile) concluzii 
Bienala Naţională de Arhitectură este în primul rând despre arhitectură şi arhitecţi. Dar Bienala 

Naţională de Arhitectură este şi despre consumatorul de arhitectură, fie el utilizatorul, finanţatorul 

ori pur şi simplu spectatorul fenomenului arhitectural. Explorarea acestei relaţiei dificile, dar 

provocatoare şi uneori cu surprize neaşteptat de bune, a fost şi ea una din dimensiunile intrinseci 

ale evaluării lucrărilor prezentate, fie ele construcţii, amenajări sau publicaţii. Explicit în acestea 

din urmă: 

Care sunt elementele evoluţiei unui oraş? Cum se iau deciziile privitoare la acţiunile ce ar trebui să 
ducă la dezvoltarea unui oraş? Cine le ia? Sunt competenţi acei oameni care hotărăsc destinul 
urbei? Sunt deciziile lor bune sau rele pentru comunitate? 
şi implicit, dar nu mai puţin prezente în interogaţia din spatele caselor ori amenajărilor publice 

Cum să transformi incintele împrejmuite ale unui stadion şi a terenurilor de sport adiacente în 
spaţii publice cu acces nelimitat? Cum să armonizezi într-un ansamblu unitar, investiţiile celor 
două mari puteri publice, consiliul judeţean şi primăria, aflate în opoziţie politică? Cum să oferi 
publicului şi celor care se plimbă pe malurile Someşului locuri de relaxare îmbogăţite de prezenţa 
arhitecturii contemporane? 
 
Bienala Naţională de Arhitectură 2014 este un moment important pentru creaţia arhitecturală şi 

pentru demersul urbanistic românesc şi prin dezbaterile pe care le-a prilejuit la cele 4 conferinţe 

cu titlul România 100+, la care au participat cca. 400 de practicieni, studenţi şi public. Cu 

perspectiva apropiatei celebrări a 100 de ani de la făurirea României moderne, 4 reviste de 

arhitectură şi urbanism au generat dezbateri pe subiectul pregătirii autorităţilor publice de a utiliza 

creaţia arhitecţilor şi demersul urbanistic în adăugarea unei contribuţii contemporane de calitate la 

fizionomia României primilor ei 100 de ani de modernitate. Organizată într-un moment de 

cumpănă şi criză a producţiei arhitecturale, această dezbatere este sprijinită şi în acelaşi timp vine 

să susţină una din afirmaţiile unuia dintre autorii premiaţi la secţiunea Publicaţii de arhitectură 

care spune: 

 

Am considerat „criza” drept un laborator în care se deconstruiesc, respectiv se construiesc nu doar 
identităţi, ci şi idei sau paradigme, respectiv moduri noi de abordare – a arhitecturii şi a rolului 
arhitectului. 
 

Împărtăşind această convingere, mulţumind tuturor celor care au contribuit la BNA 2014, 

doresc să dau întâlnire celor care găsesc interes, utilitate sau plăcere în actul arhitectural 

şi în demersul urbanistic la Bienala Naţională de Arhitectură 2016! 

https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/b/59/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/b/59/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/b/106/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/147/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/79/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/79/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/d/107/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/11/
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INFO 2 
 

,,SILUETELE ORAŞULUI ISTORIC ŞI  

  SPAŢII URBANE VĂZUTE DE ARHITECŢI” VERNISAJUL EXPOZIŢIEI 

     Arhitectul sibian Ion ENE punctând ideea lui Nicolae Barcan - ,,Sibiul este foarte greu de pictat, 

pentru că el este gata pictat” a vernisat la data de 3 decembrie în Centrul de Informare din cadrul 
Primariei Municipiului Sibiu o valoroasă expoziţie cu 50 de lucrări în ulei şi acuarelă, care surprind 
siluetele oraşului istoric – Sibiu. În maniera şi cromatica caracteristică, arhitectul a transpus pe pânză 
monumentele care prin silueta şi volumetria lor domină oraşul.  
     Expoziţia a fost completată de 16 lucrări ale arhitectei Cristina ŢURLEA (Bucureşti). Vizibil 
emoţionată, ea a declarat că este foarte onorată că ,,priviţi tablourile mele cu admiraţie, iar pentru 
mine asta înseamnă enorm”.  

      Preşedintele Filialei Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România, arh. Mircea ŢIBULEAC, a remarcat 
prezenţa mult mai numeroasa la acest eveniment cultural, faţă de altele precedente şi, de asemenea, 
creşterea calităţii expoziţiei arh. Ion ENE, care a revenit în faţa publicului cu nişte lucrări de artă de o 
valoare extraordinară.  
     A onorat cu prezenţa şi dna primar interimar a Municipiului Sibiu, Astrid FODOR, care a apreciat 
expoziţia ca fiind una ,,deosebit de frumoasă, de suflet”. A mai adaugat din postura unei ,,simple 
iubitoare de frumos” că este foarte încântată de aceste lucrări, care reprezintă ,,un mixaj reuşit de 
picturi care încântă inima şi sufletul”.  
     Despre lucrarile dnului arh. Ion ENE , criticul de artă Olimpia Tudoran a declarat : ,,Acum doi, ani 
când am deschis o expoziţie, am remarcat caracterul arhitectural al lucrărilor sale şi anume faptul că 
accentul pictorului era pus pe o redare articulată, sigură, simetrică, geometrică, cu perspective foarte 
clare ale unui veritabil arhitect şi a surprins aceste lucruri extraordinar de bine în vederile panoramice, 
mă refer la acele perspective plonjate, aeriene asupra centrului medieval al Sibiului: Piaţa Mare, Piaţa 
Mică; vederile acestea de ansamblu întâlneau o acurateţe şi o siguranţa pe care o are un arhitect (...) 
D-nul Ene ne dovedeşte că are şi această latură a unui artist plastic, lucrările sale au crescut calitativ 
şi au devenit mai picturale, mai atrăgătoare, mai sensibile, s-au îndepărtat de latura arhitecturii sobre, 
aş putea spune mai reţinute, mai rigide.” 
      Pictura Cristinei Ţurlea, a marturisit Olimpia Tudoran, „m-a surprins şi m-a impresionat într-un 
mod deosebit de plăcut, pentru că nu am crezut că este vorba de o arhitectă, am crezut că este o 
pictoriţă, un artist plastic; iată ne arată că şi Sibiul nostru poate fi pictat nu cu viziunea unui arhitect, 
ci cu cea a unui plastician, a unui pictor care se opreşte asupra cromaticii oraşului nostru, pe care o 
exaltă (…) Este foarte multă culoare, foarte multă sensibilitate şi simţire în aceste tablouri.” 
 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link foto: 

http://we.tl/6ab5m6LVys 

                                               
Link video: 
http://we.tl/1rHtsDtBMM 

http://we.tl/6ab5m6LVys
http://we.tl/1rHtsDtBMM
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VEŞTI DIN BUCUREŞTI 
 
de Cristina ŢURLEA 

  

     Scurtă conversație arhitect - psiholog despre cel mai frecvent 

program de arhitectură - locuinţa 

         Pentru fiecare dintre noi, deşi de-a lungul vieţii ne schimbăm 

locuinţa, noţiunea de „acasă”  transcende o anumită adresă, un număr 

de metri pătraţi, un spaţiu anume decorat, o localitate, un anumit 

specific cultural. Ca arhitect percep „acasă” ca un spaţiu fluid interior - 

exterior, eu - spațiu construit, eu acum, dar şi eu cea care voi deveni, eu 

şi viaţa mea aici.  

 

Abordăm acest subiect cu dna. Dr. Psih. Rodica Matei 

 

 

CȚ: Vă rog mai întâi spuneţi-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, ca să folosesc 
întrebarea tipică: cine sunteţi? 
RM: Întrebarea dvs merge de la superficial, descriptiv a spune câteva cuvinte despre mine, profesional 

vorbind, către aspect mai profunde, a mă defini, cine sunt eu. Mă bucur mult că ați folosit o asemenea 

formulare, pentru că rezonează cu problema trecerii de la spațiul exterior la spațiul sau, de ce nu, la 

universul interior. Despre mine pot spune că sunt psihanalist cu drept de formare, membru al Asociației 

Internaționale de Psihanaliză, cadru didactic universitar cu 18 ani vechime, cu doctorat în psihanaliză la 

Universitatea Paris 13. Mai pot să vă spun că lucrez atât cu copii cât și cu adulți, că am scris cărți și articole 

etc. Cât despre cine sunt eu, pot spune că mă definesc și mă descopăr pe zi ce trece și sper să fie toată 

viața așa, să cresc și să evoluez către o mai profundă cunoaștere de sine. În acest moment sunt un om 

dornic să îi ajute pe ceilalți să își găsească o cale, să își descopere propriul ritm și să îți accepte vocația, 

harul cu care fiecare dintre noi am fost înzestrați. Pentru aceasta explorez, pornind de la demersul 

psihanalitic, noi căi, pentru că sunt varii situații în care ne întâlnim cu noi înșine, când ne așteptăm mai 

puțin. Suntem uimiți când ne îndrăgostim de cine nu ne așteptam, suntem surprinși când ne vedem în 

postura de părinți și de ce poate ”scoate” din noi copilul, și, ca să rămân în context, rămânem siderați de 

reacțiile noastre, uneori organice în fața unor spații, reacții care contrazic așteptările noastre conștiente. 

Dorim să vedem Londra de exemplu și, ajungând acolo simțim că nu avea aer; mergem într-un cătun și ne 

cuprinde o stare de bine inexplicabilă. Acest gen de cunoaștere face astăzi obiectul preocupărilor mele, în 

sensul de a oferi oamenilor repere în călătoria către sine. 
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CȚ: Cât de important este „acasă” şi implicit spaţiul construit ce-l materializează? 
RM: În sensul celor ce am spus, casa capătă noi valențe. Nu orice spațiu pe care îl locuim ne este ”acasă”. Ceea 
ce ne dă sentimentul de acasă este uneori surprinzător și greu de acceptat pentru noi. Sunt trăiri profunde, 
senzații vizuale, percepții ale spațiului, al jocului de lumini, de culori care reverberează cu laturi inconștiente ale 
sufletului nostru. Trăim într-o perioadă în care oamenii, în nevoia de recuperare după trauma de a trăi în 
comunism, caută asiduu să aibă un spațiu intim, personalizat, un loc în care să se poată regăsi. De aceea acum, 
mai mult decât în alte epoci, la noi, nevoia de acasă este acută. Pentru români, spațiul care definește casa are o 
valoare reparatorie, de regăsire a identității, după tăvălugul comunist de uniformizare, înregimentare și ștergere 
o oricărei amprente personale. Ca să reiau întrebarea dvs, acasă este un reper pentru cine suntem la un moment 
dat, este o prelungire a Eului nostru, o metaforă a corporalității noastre. 
 
CȚ: Prin prisma a ceea ce spuneți se explică firesc, deși ne contrariază ca arhitecți, anvergura unor 
locuințe, lipsa de coerență a unor noi cartiere și multe altele. Pentru ca spuneți ca suntem într-o 
atât de intimă relație cu spațiul nostru de viață v-aș întreba care este impactul acestuia asupra 
personalităţii dar și ce înseamnă, ce implică din punct de vedere psihologic demersul de a-mi face o 
casă? 
RM: Spațiul de viață este oglinda, nu a personalității noastre, ci a momentului din dezvoltarea personală în care 
ne aflăm. Nu doar pictorii au perioada albastră, perioada galbenă etc. În întrebarea dvs se împletesc mai multe 
aspecte. În primul rând, spațiul de viață ne amprentează întreaga existentă, pornind de la starea cu care 
începem ziua și până modul în care ne organizăm viața socială și de familie. Dacă sunt o persoană sociabilă, o 
casă neprimitoare, aglomerată, va determina frustrări ale nevoii mele de a primi oaspeți, îmi va afecta relațiile și 
în timp va crea o stare de nefericire. Din acest punct de vedere, modul în care sunt organizate majoritatea 
locuințelor este frustant pentru bărbați. Este un paradox, de multe ori ei sunt cei care plătesc casa și amenajările 
și tocmai ei nu au un spațiu al lor, un birou sau un atelier, sau un spațiu de relaxare în care să se simtă liberi. În 
al doilea rând, dacă pornești de la a îți construi o casă, lucrurile devin foarte complexe. Spre deosebire de situația 
în care cumperi o locuință și alegi ce este mai potrivit pentru tine din oferta pieței, construirea unei locuințe oferă 
un spațiu foarte larg de mișcare, o libertate de creație care se dovedește de multe ori foarte angoasantă. Ne 
proiectăm pe noi înșine în împărțirea spațiilor, ne clădim pe noi în pereții casei, ne decorăm pe noi în amenajarea 
interioară. Dar… cine suntem noi? E un prilej neașteptat să ne întâlnim cu noi înșine în acest proces. Pentru că a 
îți proiecta, construi, mobila, decora o casă este un proces deseori dureros și anevoios. La dublu sau la pătrat 
mai bine zis… pentru că de obicei vorbim de un cuplu care își clădește un cămin. 
 
CȚ: Ce provocări aduce un astfel de demers? Căutarea interioară și realizarea exterioară, 
materializarea casei sunt ele congruente? 
RM: Provocările sunt multiple, pentru că fără să vrem, realizarea materială a casei prilejuiește un proces de 
creștere interioară, de maturizare. Acest proces presupune ieșirea la lumină și accesarea atât a idealurilor noastre 
cât și a rănilor sufletești. Construirea casei poate un fi un prilej de împlinire, de vindecare și echilibrare. Am 
remarcat la persoanele pe care le-am asistat în procesul de căutare de sine și de dezvoltare personală, că odată 
accesat sinele lor profund autentic, apare instantaneu nevoia de a construi un spațiu propriu, foarte personalizat. 
Fiecare părticică din casă capătă valoare simbolică, baia, bucătăria, pardoseala, pereții și mai ales structura 
materialelor folosite. 
 
CȚ: Ca arhitect ştiu că ni se cere să proiectăm, sa creăm cadrul fizic pentru anumite trăiri și nu doar 
nişte pereţi de separare. Dar adeseori sesizez o discrepanţă în comunicare. E vorba doar despre 
comunicare? 
RM: Consider foarte pertinentă întrebarea dvs și cred că izvorăște din contactul direct cu persoanele care v-au 
solicitat ajutor de specialitate. Este o discrepanță, nu neapărat în comunicare cât în poziția pe care o ocupă 
arhitectul în raport cu clientul. Arhitectul oferă soluții tehnice, artistice, pe când clientul îl plasează uneori pe post 
de consilier psihologic, punându-i în față probleme ce țin de stările lui emoționale, de nevoia sa de căutare de 
sine. E ca și cum i-ar cere să ghicească ce stil este vindecător pentru el, ce ambianță îi dă echilibru sau încredere. 
Aici este nevoie de o consiliere foarte specializată, pentru că soluțiile sunt unice pentru fiecare individ. 
 
CȚ: Vă mulțumesc mult doamnă Rodica Matei pentru amabilitatea de a răspunde la aceste câteva 
curente întrebări ale profesiei de architect. Senzația mea este că am facut doar o întroducere, un 
pas într-un domeniu de confluență ce se definește prin ”clădire”- clădirea de sine și clădirea 
caselor. 
 

Adresa contact dr. psih. Rodica MATEI: rodi_matei@yahoo.com 



19 
 

 

VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 

  BRÂNCOVEANU 300 - TRADITIA CONTINUĂ  

de arh. Dorin Boilă 
 

         Pentru a marca acest an comemorativ pentru istoria 

noastră, dar și an de bucurie spirituală, a cinstirii Sfinților 

Martiri brâncoveni, Uniunea Arhitecților din România a 

realizat un studiu academic asupra moștenirii arhitecturale 

din această epocă – un tezaur transmis aproape miraculos 

prin veacuri de cataclisme politice și naturale !! Și s-a 

realizat și o expoziție itinerantă prin marile orașe ale țării, care în 21 noiembrie a fost vernisată și la 

Sibiu, în corpul nou al Bibliotecii ASTRA. 

 Contrar corurilor denigratoare față de istoria Principatelor Române, există numeroase 

momente din trecutul acestora care marchează fapte politice și de cultură cu adevărat remarcabile, 

mai ales în contextul geo-politic atît de potrivnic: principate așezate la margini de imperii agresive 

(în sec. XVII-XVIII – otoman, austriac, rus), ele devenind mereu teatru de război ( ruso-turc, 

turco-austriac), iar conducătorii lor fiind aleși pe criterii non-ereditare, deci în permanent conflict 

intern cu partide boierești schimbătoare și supuse intereselor externe… 

 Venirea lui CONSTANTIN BRÂNCOVEANU pe tronul Țării Românești readuce la lumină 

paradigma Regelui providențial, ceea ce a însemnat pentru acest principat vasal turcilor o politică 

în sfîrșit favorabilă și populației, o anume prosperitate spre liniștea ctitoririi; toate acestea prin 

abilă diplomație, prin recursul la cultură și exploatarea punctelor slabe ale Imperiului otoman ! 

Brâncoveanu a știut să aibă sfetnici de valoare europeană, să însumeze premizele politice și 

culturale anterioare (Matei Basarab, Șerban Cantacuzino), să se deschidă influențelor central și 

vest-europene – sub un adevărat PROGRAM COERENT ȘI DE PORTANȚĂ LUNGĂ ! De altfel, tocmai 

această coerență a fost considerată subversivă intereselor otomane și a fost cauza acelui masacru 

unicat în istoria europeană (Istambul - 15 august 1714), care a urmărit stingerea stirpei acestei 

familii domnitoare… 

 Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) provenea din marile familii boierești ale Olteniei, 

avînd numeroase înrudiri cu Craioveștii și Cantacuzinii. Punctul cel mai important al politicii sale în 

favoarea țării și neamului a fost deschiderea spre relații economice și culturale cu Occidentul – 

respectiv Italia și Transilvania, încorporată Imperiului Habsburgic. Probabil că azi multora le vine 

greu să realizeze ce distanță economic-culturală era în sec. XVII între provinciile românești extra-

carpatice și cea intra-carpatică, împreună cu toată Europa centrală !! Motiv care l-a și determinat 

pe domnitorul muntean să cultive legăturile cu celelalte principate locuite de români, unde a căutat 

extinderea influenței misionare, paralel cu absorbția unor cuceriri vestice, prin meșterii transilvani. 

În Ardeal avea posesiuni funciare, pe care a construit biserici (Bis. Sf. Nicolae în Făgăraș, rezidirea 

Bis. Sf. Arh. Mihail și Gavriil în Ocna-Sibiului) și mănăstiri ( la Sâmbăta de Sus). Iar în Țara Sfântă 

și la Muntele Athos, Brâncoveanu a făcut imense donații multor lăcașuri ortodoxe. 
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 Astfel s-a construit, într-un context absolut defavorabil, paradigma unei incipiente sinteze 

culturale Orient-Occident, care ar fi premers unei mai largi colaborări politic-militare cu Europa 

centrală și vestică – strategie cu orizont multi-secular, în care intra și stabilirea Monarhiei ereditare 

în Țara Românească, un alt cap de acuzare din partea Istambulului… 

          Pentru a ilustra efortul conceptual și constructiv fabulos desfășurat de domnitor, de alți mari 

boieri, chiar de primele grupuri de „clasă mijlocie” apărute și, evident, de meșterii epocii, voi 

rezuma cîteva aspecte tehnice: 

• noile palate au pornit de la un model vernacular (cu prispa și scara exterioară ancestrale), la care 

s-au adăugat influențe din casele nobiliare bizantine (preluate prin intermediul edificiilor otomane), 

plus influențele occidentale ajunse în Balcani – deschiderile spațiale specifice palatelor italiene, 

decorații, grădini,etc. Aici trebuie subliniat că relația interior-exterior stabilită în arhitectura 

brâncovenească (foișorul și logia)  este o sinteză originală pentru întreg estul european ! 

• tehnicile constructive au rezolvat în epocă și problema rezistenței la cutremurele mari din zonă, 

ceea ce a permis de fapt ca multe dintre monumentele perioadei să ajungă pînă la noi ! (piatra 

fățuită ca un cofraj pentru amestecul de spărturi de cărămidă și var / alternarea cărămizii și a 

pietrei în șiruri orizontale / tiranții puternici la arcele semicirculare). 

• elemente caracteristice – bolțile încrucișate cu arce dublou la subsol/colonade cu arce 

semicirculare/stîlpi scurți cu capitel evazat puternic, soclu masiv și trafor între piloni/scări 

exterioare ample, uneori îmbrăcînd foișorul/decorații exuberante, aproape de baroc –crin și acant 

din tradiția vestică, lalea și garoafă din decorația orientală. 

•  este momentul istoric cînd s-au dezvoltat grădini ale palatelor și conacelor românești, cu 

influențe italiene și turcești – lacuri, esplanade, scări și terase, chioșcuri, chiar mici colțuri 

zoologice. S-au păstrat descrieri ale Curții domnești din București, care pornea din spatele actualei 

străzi Lipscani și cobora în lunca Dâmboviței, traversînd-o cu livezi și vii ! Fațadele clădirilor masive 

erau albe, cu decorații fine din piatră, stuc și desene color, iar învelitoarele din șiță de lemn (cam 

cum este astăzi imaginea Hanului Manuc restaurat). 

Vorbind despre continuitatea tradiției brâncovenești, se poate organiza moștenirea modernă a 

acestui moment cultural românesc pe trei paliere:  

1. Copierea modelelor – fază ilustrată de unele realizări ale arh. Ion Mincu și de construcțiile 

temporare ale marii Expoziții aniversare de 40 de ani de domnie a Regelui Carol I (București – 

1906). 

2. Interpretarea modelelor – o listă cuprinzătoare de creații ale arhitecților de la finele sec. XIX și 

începutul sec. XX: Ion Mincu – Școala de Fete, Cristofi Cerchez – Vila Minovici, lucrări ale arh. 

Ghika-Budești, Grig. Cerchez, Petre Antonescu, etc. 

3. Sublimarea stilului – construcții și ansambluri în care geniul artistic al arhitecților a găsit metode 

de a integra esența stilului brâncovenesc în forme specifice epocii de la începutul sec. XX: Octav 

Doicescu – Pavilionul României la expoziția mondială New York 1939 / Ghe. Simotta – Muzeul de 

artă Râmnicu-Vâlcea și Locuințe colective Sonametan Mediaș / Henriette Delavrancea - Locuințe 

individuale în București și Balcic. 

                 Domnitorul Brâncoveanu este astăzi Sfântul Constantin Brâncoveanu, împreună cu 

Sfinții săi Fii și Sfetnicul Ianache ! Dumnezeu să-i odihnească și să apere lucrarea lor !!! 
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

CUM TRĂIEȘTE SPATIUL ARHITECTURAL 

de arh. Dorin Boilă 
        

                  În viața cotidiană a unui oraș intervin numeroase momente culturale legate de  

comunitatea ce locuiește acel oraș. Acest tip de evenimente constituie un factor important de 

personalizare / identificare pentru mișcarea socială a așezării. Merită amintit, în context, 

afirmația unui conducător de comunitate africană, care spunea răspicat: „ Un eveniment din 

viața grupului nostru este spiritual numai dacă el deschide un dialog cu strămoșii noștri !!!” 

                 Sublinierea este fundamentală în lumea noastră de azi, cînd forțele globalizării și 

massificării culturale tind să ocupe întreaga scenă a vieții social-politice, părînd (și 

autoarogîndu-și asta) că sunt singurele purtătoare de progres… Un spirit conservator, care 

trăiește în armonie cu mediul cultural în care s-a format, are o viziune mai cuprinzătoare 

asupra acestei stări de lucruri, fiind pe deplin conștient că adevărul NU ÎNSEAMNĂ modă, 

campanie, progres nelimitat și ruperea legăturilor cu moștenirea !! 

                 Din acest punct se poate porni la înțelegerea modului în care spațiile arhitecturale, 

mai ales interioarele construcțiilor, trăiesc prin mișcarea culturală a organismului social. Mai 

ales că acest organism este un conglomerat de vîrste, de mentalități, de spirite mai mult sau 

mai puțin mobilate intelectual, etc. Mecanismul interacțiunii unui grup social cu structurile 

construite este determinat de multe variabile: 

•  vechimea spațiului, 

•  istoria legată de evenimentele petrecute acolo, 

•  funcțiunile publice asumate, 

•  favorizarea contactului social prin contactul cu nevoile culturale, 

•  adecvarea la Spiritul Locului. 

           De aceea se constată, de exemplu, o atracție irezistibilă pentru spațiile unui centru 

istoric, fără concurență din partea altor spații în cartiere noi sau periferice… 

 Să urmărim două exemple de proces social-cultural în două tipuri de spații arhitecturale, 

pentru a învăța din aceste experiențe și a ne îmbogăți viața spirituală, sub cupola armoniei cu 

„ceilalți”, cu prietenii sau necunoscuții din același oraș: 

 1/ Salonul Național de carte și publicații religioase, desfășurat în Holul parter din noului 

corp al Bibliotecii „Astra” – manifestare avînd deja o mică tradiție în Sibiu.  



22 
 

 

   Dintre toate manifestările cu temă culturală, numai acest Salon reușește de fiecare dată să 

modifice complet perceperea spațiului arhitectural neutru, de hol de circulație și cataloage ale 

bibliotecii!  

           La puțin timp după deschidere, atmosfera salonului de carte și publicații specializate, 

tipul de public și lansările-eveniment, conferințele cu tematică spiritual-religioasă, creează un 

ambient atît de cald-sufletește, de convivial dar și de discuții profunde, pe subiectele 

fundamentale de viață și credință, încît nu mai recunoști valențele strict constructive ale 

spațiului-receptacul – acesta a devenit o agora fertilă, un LOC AL COMUNIUNII, un spațiu de 

spații mentale !! 

 2/ Spre deosebire de corpul modernist al bibliotecii, interiorul Bisericii luterane St. 

Johannis, de pe str. Mitropoliei, este de tip sală creștin-protestantă tradițională, cu elemente 

neo-romantice (construită în 1912). După 1990, oricine a putut participa la o serie foarte 

diversă de evenimente culturale adăpostite de generosul receptacul al bisericii – acesta fiind 

deja un semnal de utilizare de tip vest-european a spațiului liturgic.  

         Dar un spectacol coral, petrecut la începutul acestei toamne, a reușit să transforme 

interiorul bisericii într-un spațiu convivial inedit, extrem de fertil emoțional și de o bogăție 

spirituală ce a parcurs pe rînd momente de frison istoric / de serviciu liturgic / de spectacol 

muzical voios / de conversație între performeri și spectatori ! 

 A fost un concert al corului „Bünder Kantorei”, înființat în Germania acum 500 de ani, 

care s-a prezentat la Sibiu cu 55 de coriști, unii și talentați instrumentiști. Cu această ocazie 

vreau să subliniez cîteva aspecte ale „jocului” inerent dintre performerii veniți de departe și 

spectatorii prezenți – în seara aceea doar 50, deci mai puțini decît oaspeții !! Ce să zic – 

majoritatea spectatorilor era de vîrsta a treia-a patra și de etnie germană, deci deloc copii și 

tineri, deși în oraș avem liceu de artă și facultăți cu profil artistic… 

 Poate că ar fi cazul să discutăm despre acest TIP DE LOISIR – spectacolul coral cult, 

care însă cuprinde o gamă foarte largă de genuri muzicale, începînd cu piese medievale și 

terminînd cu balade rock… Să discutăm despre lipsa de cultură muzicală a „omului mediu”, 

majoritarul ce își încropește cultura personală numai din mass-media de joasă speță și din 

manifestări stradale inerent deficitare ideatic… 

 Și, pentru a ne ridica nivelul traiului în comun, în oraș și prin cele ale orașului, este 

mereu nevoie de o luptă cu greutățile cotidiene, pentru a trece dincolo de ele – acolo unde ne 

așteaptă REALELE SATISFACȚII SPIRITUALE !!! 
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

COMERT ȘI CONVIVIALITATE ÎN  CENTRUL SIBIULUI 

de arh. Dorin Boilă 
 

         Schimburile comerciale sunt scop și mijloc de ființare pentru un centru urban, din cele mai vechi 

timpuri. Ceea ce s-a adăugat, pe parcursul ultimelor secole, a fost acel extraordinar spirit de 

comunicare inter-umană, pînă la a deveni intra-uman, deci comunitar și convivial – prilej de relaționare 

și pe alte paliere decît cele financiare între grupuri de oameni din diferite locuri. Prilej, mai ales, de a 

dezvolta legături pe multiple planuri între așezări diferite din teritoriu, pînă la deveni o REȚEA DE 

LOCALITĂȚI, adică un sistem superior de colaborare între comunități foarte diferite: sate de munte, cu 

producție pastorală, sate de vale și podiș, cu ofertă agro-zootehnică și meșteșugărească, tîrguri mici 

sau orașe mai mari, cu ofertă specializată pentru toți dar și cu cerințe care necesită o acoperire 

teritorială mai largă. 

 Dacă procesul acesta s-a dezvoltat natural, nedirijat, pînă în secolul 20, complexitatea societății 

tehnologice a făcut ca el să fie accelerat și gestionat pe căi administrative prin noul concept de Zonă 

Metropolitană, dezvoltat de toți polii urbani care au conduceri responsabile, cu vederi strategice (e 

vorba de termene virtuale de zeci de ani, indiferente la slabele determinări politice-conjuncturale...).   

 Aceste prime considerații mi-au fost sugerate de posibila prezentare, pentru cititorii Turnului 

Sfatului, a excelentei expoziții „Spațiile comerciale din centrul Sibiului” – deschisă în sălile Casei 

Albastre din Piața Mare. Subtitlul de „o istorie mai puțin cunoscută” este și el foarte potrivit, în 

contextul amneziei dirijate de sistemul comunist, iar apoi de năuceala la fel de vinovat-dirijată de 

societatea de consum (sub-cultural) năvălită peste noile generații de români. De aceea mă și gîndeam 

cît de necesar ar fi fost ca toate clasele de școlari din Sibiu și zona sa metropolitană (virtuală 

deocamdată, prin voința birocraților...) să fie duse la această expoziție și luminate, cu minime explicații, 

asupra unor procese urbane care îi privesc direct pe ei și pe părinții lor, cu toate neamurile și pe 

întreaga viață în această comunitate !! 
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 Fotografiile vechi, de la cumpăna secolelor 19-20 și din înfloritoarea perioadă interbelică, 

vorbesc sibianului de astăzi despre o lume care, deși limitată la centrul istoric medieval, demonstra 

vitalitatea și auto-sustenabilitatea unor procese ce începeau în sfera comerțului, dar se finalizau în 

cea social-antropologică, demonstrînd că viața unei comunități urbane este mai complexă decît 

simplul schimb de mărfuri și că esențială a fost și rămîne permanenta relație a orașului cu teritoriul 

și așezările de pe o rază de zeci de km. în jur ! Pornind de la istoria mai veche a burgului săsesc ( 

al treilea din Europa sec. 14 ca număr de bresle / export de produse manufacturate pînă în 

Orientul mijlociu / legăturile comerciale de secole cu Valahia de peste munți și cu sudul Germaniei) 

prezentarea sectoarelor expoziției ne poartă prin fascinanta viață dezvoltată în Hermannstadt-Sibiu, 

cu toată vitregia politică permanentă. 

 Iată cîteva aspecte ce pot fi marcate din fotografii de epocă: 

• Defilări cu fanfare, care alegorice și coloane de oameni veseli, siguri pe viața , munca și 

viitorul lor. De menționat că asemenea manifestări de comuniune și încredere socială nu au nimic 

de-a face cu mai contemporanele spectacole de stradă din timpul unor festivaluri, la care publicul 

consumă „defilarea” în mod pasiv, iar întreg deranjul nu se autosusține lucrativ...  

• Prezența pe arterele ultra-centrale a unui mijloc de transport în comun (în epocă - tramvaiul 

electric), ceea ce ar echivala în prezent cu un sistem de înaltă tehnologie, fără șofer, compus 

modular - ca să ne păstrăm rangul de oraș european pionier în transportul urban !!  

• Placarda cu „sov-rom-asigurare” de pe clădirea interbelică a Băncii Albina trebuie să ne 

păstreze vie memoria ocupației agresive a rușilor comuniști, care tindeau să anexeze România ca o 

gubernie (regiune) a URSS !!! 

• Parterele comerciale deschise spre Piața Mare la clădirile Băncii (azi Primăria municipiului) și 

ale Palatului Brukenthal (azi muzeu național), care demonstrează ce atmosferă prietenoasă pentru  
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public și viața orașului dădeau aceste legări organice ale unor clădiri oficiale de trepidația cotidiană 

a pieței principale ! 

• Prezența statuii baroce a Sfântului Nepomuk, cu ansamblul soclu - gard decorativ, într-un 

centru geometric subtil al Pieței Mari, ne arată evidența faptului urbanistic mai puternic decît 

motivul slab al degajării acestei piețe pentru manifestări cu aglomerare pe întreaga suprafață; în 

actuala concepție, planul primitiv-pragmatic al utilizării pavimentului eludează tocmai funcția 

principală a Pieței Mari, de reprezentativitate, solemnitate și martor istoric, exact funcția spirituală 

a ansamblului statuar Nepomuk !! 

• Detaliile de vitrine și firme suspendate (console pe fațadă, vizibile din toate sensurile de 

parcurgere pietonală) ale diverselor magazine și ateliere rămîn, în marea lor majoritate, superioare 

ca prezență, integrare în atmosfera locală și inventivitate stilistică, actualelor propuneri (după peste 

100 de ani !!!). 

        Desigur, ar mai fi multe de spus despre cum trebuie să facem, cu toții, efortul de a ne 

înțelege urbea, pentru a putea să o ducem VIE ȘI SUSTENABILĂ mai departe, printre atacurile 

nevăzute ale istoriei proaste moștenite și ale societății de consum abulic, venite cu proasta 

„globalizare”. Doar două concluzii: 

1.  Cred că în Sibiu ar trebui promovat SPIRITUL COMERCIAL TRADIȚIONAL, tocmai în sensul 

păstrării bunelor obiceiuri conviviale, ale redescoperirii adevăratelor RESORTURI SPIRITUALE ALE 

COMUNITĂȚII SOLIDARE. Deci ar trebui, treptat, eliminate marile magazine universale din centrul 

istoric și de la periferia orașului și sprijinite, concret, micile magazine, ateliere (service-uri), cluburi 

și centre de zi pe grupuri de interese și vîrste ! De ce să nu fim noi vizionarii transformării acestui 

mod inuman de comerț gigantizat într-un sistem de tip tradițional, adaptat tipului de oraș și deci de 

comunitate !! N-avem nevoie de imbecilizarea comunității după tiparele unor orașe tipic americane, 

care, iată, încep să dea faliment cu zecile – dovadă că noile sisteme de producție, comerț, 

alimentație publică și administrație de acolo sunt GREȘITE !!! 

2.  În cadrul generos al promovării turismului cultural, Sibiul poate veni cu avantajul turismului de 

descoperire-experimentare: paradigma CĂLĂTORIEI DE INIȚIERE, în acest caz pentru școlari și 

tineri meseriași, de la meseriile manuale pînă la cele de tehnologie fină și software ! 
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SEMNAL1! 

COMEMORARE ARH. GHEORGHE SIMOTA 

                 

       Lansarea cărtii ,,GHEORGHE SIMOTA, între nobleţe şi arhitectură”, de Cornel SAMARA, 

care aduce în lumină personalitatea arhitectului Gheorghe SIMOTA, a avut loc la Asociaţia 
Aromânilor din Bucureşti, la data de 17 octombrie. Din păcate, în acea zi şi la aceiaşi oră trebuia 
să fiu prezent la manifestările care aveau loc în cadrul Bienalei Naţionale de Arhitectură. 
Pentru că ţineam neapărat să semnalez şi acest eveniment, am apelat la colegul meu, Lucian 
MIHĂESCU cu rugămintea ca el să fie prezent şi să culeagă informaţii şi imagini care să-mi fie de 
folos la semnalarea apariţiei acestei lucrări. Lucian şi-a făcut datoria, punându-mă în posesie 
atat cu un exemplar al cărţii, dar mai ales cu înregistrările video şi o mulţime de fotografii, 
pentru care îi mulţumesc în mod deosebit.  
         Remarcând între participanţi pe colega noastră d-na arh. Miliţa SION, am considerat că cea 
mai nimerită pentru a ne relata ce s-a întâmplat în acea seară ar fi chiar ea. Prin urmare, i-am 
adresat această rugăminte pe care o acceptat-o cu plăcere, trimitându-ne următorul text: 
 
          ,,În 17 octombrie a.c. am participat la un eveniment deosebit la Asociaţia Aromânilor din Bucureşti – 
lansarea cărţii ,,Gheorghe SIMOTA, între nobleţe şi arhitectură”, de Corneliu SAMARA.  
         Cu această ocazie a avut loc o comemorare a arhitectului Gheorghe SIMOTA, unde pe lângă mai mulţi 
invitaţi au fost prezenţi şi arhitecţii Nicolae PETRASINCU, vechi prieten de familie, Teodora DINULESCU, 
Irina PATRULIUS şi Miliţa SION, foşti studenţi.  
          Publicaţia menţionată are meritul să facă cunoscut aportul unei personalităţi marcante a etniei 
aromâne în domeniul arhitecturii şi cultura României interbelice.  
          Preţuirea celor care fac cinste unei comunităţi este o datorie a urmaşilor de care Cornel SAMARA s-a 
achitat exemplar.  
          Cartea are trei capitole:  
- MACEDONIA – prima parte a vieţii lui SIMOTA până la terminarea liceului la Bitola în 1910.  
- ROMÂNIA – perioada trăită după 1910, în ,,patria mumă”, cum o consideră profesorul; studenţia, 
practicarea profesiei până în 1940 şi profesoratul la Facultatea de Arhitectură după 1943.  
 - Ultimul capitol este alcătuit din dialoguri cu arhitecţii: Aurel SÂRBU, Teodora DINULESCU, Nicolae 
PETRASINCU şi Irina PATRULIUS.  
        Cartea este bogat ilustrată cu fotografii din epocă, de familie, fotografii ale lucrărilor de arhitectură şi 

desen, proiecte, relevee, documente, etc.  

        Cei prezenţi au evocat diverse evenimente, întâmplări sau trăsături distinctive ale  personalităţii 

profesorului   Personal am vorbit despre expoziţia ,,Gheorghe SIMOTA, în memoriam”, pe care am deschis-o 

în anul 2003 la Institutul de Arhitectură şi care a cuprins întreaga operă de arhitectură şi artă plastică 

însoţită de un catalog bazat pe Curiculum Vitae al profesorului, îngrijit de arh. I. PATRALIUS şi un alt catalog 

cuprinzând panourile expoziţiei cu lucrările de arhitectură xerox procesate pe calculator de arh. Iulia 

STANCIU şi Emma PARLAC.  

         În final am anunţat intenţia noastră de a publica în revista ARHITECTURA câteva fragmente din 

memoriile inedite, deosebit de interesante pentru cunoaşterea în detaliu a vieţii profesionale şi personale ale 

profesorului nostru îndrăgit, arh. Gheorghe SIMOTA” 

           

Arh. MILIŢA SION 

Bucureşti, dec. 2014 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 
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POZE DOCUMENTARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASA SIMOTA 

Link foto:  

http://we.tl/knHoL9dlhJ 

 

 

Link video:  

http://we.tl/YYBH22aPtC 

http://we.tl/knHoL9dlhJ
http://we.tl/YYBH22aPtC
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STIRI COMENTATE 

APROAPE TOATE COMUNELE AU ADERAT LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ A JUDEŢULUI SATU MARE  

             Aproape toate comunele din judeţ au aderat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI) Judeţul Satu Mare, entitate creată de Consiliul Judeţean în vederea implementării unor 

proiecte cu finanţare europeană.  

            Preşedintele CJ, Adrian Ştef, a declarat vineri că 53 de primari din cei 65 din judeţ au 

semnat deja la notar actele de constituire a asociaţiei, urmând să intre în asociaţie şi alte comune, 

dacă doresc. "Ne dorim să funcţioneze ca Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest din Cluj, să 

deruleze proiecte mari care pot rezolva probleme comune în mai multe localităţi ale judeţului.        

Acum aşteptăm idei de proiecte, se vor trece în revistă toate proiectele primăriilor şi vom vedea 

unde se suprapun", a spus Adrian Ştef.  

            Potrivit acestuia, un prim proiect ar putea fi implementarea unui sistem de iluminat prin 

panouri solare în toate comunele din judeţ. Proiectele vor fi depuse spre finanţare europeană în 

următorul ciclu financiar european pentru perioada 2014-2020. AGERPRES 

 

Iata ca, spre deosebire de cazul flagrant al Sibiului, cu o retea de localitati aproape 
ideala ( 4 orase mici pe izocrona rutiera de 20 min. + 4 sisteme de sate organizate pe 
unitati de relief si arii hidrologice distincte), alte capitale de judete se organizeaza 
teritorial in sisteme avansate. La noi la Sibiu exista numeroase frine de ordin ad-tiv, 
dar si cultural-ideologic, care nu permit dezvoltarea acestui pol urban in sistem de arie 
metropolitana. Vorbesc de sistem (tip de relatie teritorial-ad-tiva), chiar daca in legile 
proaste de azi nu s-ar permite denumirea de zona metropolitana. Doar nu denumirea e 
esentialul !!! 
  

Arh. D. Boila 

PIAŢA UNIRII DIN ORADEA VA FI MODERNIZATĂ PRINTR-UN PROIECT 
REGIO 

       Piaţa Unirii din Oradea, în suprafaţă de 27.000 mp, va fi modernizată, punând în valoarea 
strălucirea clădirilor de odinioară, printr-un proiect complex, finanţat din fonduri europene, de către 
o asociere de firme care a câştigat la un preţ de 18,9 milioane de lei cea de-a treia procedură de 
achiziţie organizată de municipalitate pentru atribuirea lucrărilor.   
        Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea de joi, municipalitatea a comunicat firmelor 
participante rezultatul procedurii pentru achiziţia lucrărilor din cadrul proiectului 'Reabilitare, 
modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii". În cadrul licitaţiei organizate la sfârşitul săptămânii 
trecute au fost depuse două oferte, respectiv asocierea de firme dintre Drumuri Orăşeneşti SA şi 
alte cinci firme alături de altă asociere în jurul SC Selina SRL. Prima asociere a câştigat licitaţia 
având preţul cel mai apropiat de valoarea proiectului, celălalt competitor având o ofertă cu 7% mai 
mare.   
         Valoarea adjudecată este de 18.928.216,28 lei fără TVA, iar semnarea contractului va avea 
loc în data de 10 decembrie 2014, urmând ca după depunerea garanţiei de bună execuţie, firma 
câştigătoare să înceapă lucrările de reabilitare în Piaţa Unirii. Durata de execuţie este de 12 luni. 
Acest obiectiv de investiţie este finanţat prin Programul Operaţional Regional.   
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          Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea şi refacerea întregii suprafeţe a pieţei, transformarea ei, 
în mare parte, în zonă pietonală, cu devierea circulaţiei auto, mutarea staţiilor de tramvai, remodelarea 
spaţiilor verzi şi realizarea unui iluminat arhitectural specific (cu led-uri). Planul Pieţei Unirii va fi reconfigurat 
arhitectural şi urbanistic. Peste toate suprafeţele destinate circulaţiei pietonale, cca 20.132 mp, se va realiza 
un pavaj nou, de porfir şi granit auriu. Toate cablurile vor fi introduse în canalizaţii tehnice subterane. Se va 
realiza totodată conservarea şi restaurarea ansamblului decorativ arhitectural-sculptural, proiectat de arh. 
Duiliu Marcu în 1926, prin restaurarea tuturor elementelor componentelor artistice, astfel încât percepţia 
vizuală a faţadelor cu valori patrimoniale să fie nemijlocită, iar perspectivele create, accentele şi caracterul 
noului spaţiu să contribuie la redarea unei ambianţe proprii atmosferei istorice a pieţei.  
            Numită în perioada interbelică Piaţa Sf. Ladislau, în actuala Piaţa Unirii se găsesc clădirea Primăriei, 
Palatul episcopal greco-catolic, Biserica cu lună, Palatul Vulturul Negru, Biserica ortodoxă Sf. Ierarh Nicolae 
şi biserica Sf. Ladislau. În centrul pieţei se află în prezent statuia lui Mihai Viteazul, amplasată în locul statuii 
regelui Ferdinand I, postată aici în 1926. An de an, în Piaţa Unirii, cetăţenii şi autorităţile oraşului îşi aduc 
omagiile eroilor neamului. AGERPRES 

DEALUL CIUPERCA DIN ORADEA VA FI REAMENAJAT ÎN GRĂDINĂ  PUBLICĂ 
PRIN FONDURI EUROPENE 

Dealul Ciuperca din Oradea , cel mai căutat loc de promenadă din municipiu pentru imaginea de 
ansamblu asupra urbei, va intra încă din această iarnă în ample lucrări de amenajare, într-un proiect cu 
fonduri europene, a declarat Marius Moş, directorul Direcţiei Management Proiecte cu Finanţare 
Internaţională, al Primăriei Oradea.   
După cea de a treia licitaţie organizată de municipalitate, în 28 noiembrie, a fost desemnată câştigătoare o 
asociere de două firme (SC Abed Nego Com SRL cu Adenandra SRL), care nu a fost contestată până luni, 8 
decembrie, termenul final de depunere a contestaţiilor. Oferta depusă de aceasta are valoarea de 
4.989.967,34 lei fără TVA, iar în câteva zile se va trece la semnarea contractului de execuţie.   
"Dealul Ciuperca este o zonă tradiţională de agrement a municipiului Oradea, iar faptul că va avea o nouă 
înfăţişare va oferi atât orădenilor, cât şi turiştilor posibilităţi de petrecere a timpului liber, de relaxare şi de 
apropiere de natură. Una dintre atracţii va fi, cu siguranţă, un amfiteatru în aer liber, ce va permite diverse 
manifestări gen şcoală în natură, evenimente culturale şi activităţi distractive", a precizat directorul Moş. 
 Prin reamenajarea completă a dealului, pe o suprafaţă de peste 35.000 de metri pătraţi, acesta se 
va transforma în grădină publică, urmând să fie consolidat terenul şi acoperit de spaţii verzi, arbori, arbuşti 
şi plante, cu mai multe alei, cinci puncte panoramice de belvedere şi de odihnă. De asemenea, este 
prevăzut şi un sistem automatizat de irigare a întregii suprafeţe precum şi un iluminat ambiental, care va 
scoate în evidenţă dealul şi noaptea. Cel mai înalt punct de vizitare va fi un restaurant elegant, respectiv 
punctul de informare turistică.   
Proiectul are ca obiect achiziţia lucrărilor de arhitectură, instalaţii, întreţinere spaţii verzi şi realizarea unor 
habitate naturale din specii de arbori protejaţi şi floră pe Dealul Ciuperca. Realizarea proiectului se va face 
în timp de 10 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrării. Reamenajarea dealului este finanţată 
cu fonduri europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, având o valoare de 
5.361.132 lei fără TVA. AGERPRES 

 
Este cert ca Oradea va deveni primul oras romanesc de granita care va putea oferi o 
imagine si un ambient urban in balanta cu orasele corespondente din Ungaria. Ajutat 
de valorificarea inteligenta a mostenirii urbanistice si arhitecturale de marca, orasul va 
deveni de fapt o insula de europenitate intr-o zona vecina inca nedezvoltata. Aici ar fi 
si miza unei abordari ecologice a dezvoltarii zonei metropolitane, cu bijuteria Felix – 
baile termale si minerale care ar trebui ferite de o exploatare vecina a gazelor de sist – 
o industrie nedurabila (o sonda produce maxim 5 ani !!!) dar profund daunatoare 
economiei sustenabile a turismului. 

 Arh. D. Boilă 



30 
 

 PRIMĂRIA BAIA MARE A  FINALIZAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI 
METROPOLITANE 

 
Administraţia municipiului Baia Mare a finalizat, joi, strategia teritorial integrată a zonei metropolitane, derulată 

prin proiectul Status şi care prevede sprijinirea iniţiativei locale, amenajarea unor parcuri industriale, centre logistice ş i 

dezvoltarea unor clustere dar şi a investiţiilor în parteneriat public-privat. Responsabilii proiectului au precizat că 

strategia mai are în vedere modernizarea zonei urbane pe caracteristici funcţionale, activităţi economie competitive, 

centre logistice bine conectate la necesităţile de export al agenţilor economici locali, sisteme integrate pentru servicii 

publice, dar şi modalităţi de aplicare a transportului ecologic. "Strategia teritorială metropolitană este structurată în 

doua etape: etapa 2014-2020, care se va concentra pe zona 1 de dezvoltare, identificată la nivelul municipiului Baia 

Mare şi zona învecinată, pe o rază de circa 15 kilometri, iar etapa a doua, 2020-2030, care se va referi la o zona puţin 

mai îndepărtată, cu caracter preponderent rural, zona a 2-a de dezvoltare. Strategia proiectului ia în considerare toate 

cele 19 unităţi administrativ teritoriale membre ale Zonei Metropolitane, iar această abordare ne va ajuta să facem o 

integrare atât a zonelor urbane, cât şi a zonelor cu caracter rural din arealul metropolitan estimat", a declarat 

coordonatorul proiectului, Paul Pece. Zona metropolitană cuprinde 19 localităţi - municipiul Baia Mare, cinci oraşe şi 13 

comune, având o suprafaţă totală estimată la 1.400 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 215.000 de locuitori. 

Strategia teritorială integrată constituie, de fapt, punctul de plecare pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei 

zone, atât din punct de vedere al infrastructurii, serviciilor, cât şi partea economică. Expertul în proiecte Livia Moga a 

susţinut că strategia metropolitană a municipiului Baia Mare se pliază perfect pe priorităţile UE până în anul 2020. "La 

nivelul Uniunii Europene nu se mai acordă finanţări direct dezvoltării urbane şi locale, ci reţelelor, parteneriatelor, 

industriilor creative, dezvoltării economice şi competitivităţii, care nu sunt neapărat lucruri palpabile, ci mai degrabă 

mijloace care îi fac pe oameni să lucreze împreună. Noile cuvinte cheie pentru Europa 2020 sunt: sustenabilitate, 

competitivitate, cercetare şi inovare şi industrie creativă (...), acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim la metode 

creative de a genera fonduri şi de a ne asocia, pentru a putea implementa proiecte", a afirmat Livia 

Morega. Administraţia municipiului Baia Mare intenţionează să pună în funcţiune un posibil parc industrial în nord-estul 

oraşului, unde timp de aproape 50 de ani a funcţionat combinatul chimico-metalurgic "Phoenix", dezafectat din anul 

2007. AGERPRES 

Iata ca un oras exact de marimea Sibiului stie cum sa se organizeze ca sa dezvolte o ZONA 
METROPOLITANA, fara a se incurca in legislatia inepta a momentului. Pentru ca evolutia unei RETELE DE 
LOCALITATI nu se gindeste pentru moment, ci pentru decenii !!! 

                            Arh. Dorin Boila 
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De-a DESIGNUL 
de arh. Mircea ŢIBULEAC 

       În primăvara acestui an am fost contactat de d-l ing. Mircea VLAD, reprezentantul 

Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România. În calitatea mea de membru al acestei asociaţii mi 

se oferea prilejul să-mi exercit experienţa acumulată în predarea cursului ,,De-a arhitectura în 
oraşul meu”.  
            Cu un an înainte APMR-ul demarase un proiect inedit de atragere a tinerilor spre profesia 

de creator sau producător de mobilier.  

            În 2014, conducerea APMR, considerând ca pe o reuşită acţiunea anului anterior vroia să o 

continue şi prin urmare mi-au oferit mie această oportunitate.  

            Cu toate că sunt prezent aproape săptămânal în Bucureşti, am considerat oportun şi cel mai 

indicat ca acest proiect să devină un program integrat la proiectul general ,,De-a Arhitectura”. 

Prin urmare, am sunat-o pe Mina SAVA – presedinta asociaţiei şi împreună am decis că aşa cum 

propun eu este mult mai bine.  

           Ulterior am avut o întâlnire la sediul APMR, unde am participat împreună cu Mina SAVA şi 

Corina CROITORU. Părţile s-au înţeles şi din această fericită colaborare s-a născut ,,De-a 
Designul”.  
           Despre program o sa va las in continuare sa va informati in detaliu, citind articolul nr. 5 al 

revistei ,,MOBILA”. 



Ediþia de anul acesta a
Târgului Internaþional BIFE-

SIM a venit cu o noutate: în pavi-
lionul C6, în cadrul standului
rezervat expunerii prototipurilor
Concursului Naţional de Design
de Mobilier, s-a organizat un ate-
lier de bricolaj pentru copii.
Însoþiþi de bunici sau pãrinþi, cei
mici au avut astfel posibilitatea
sã petreacã câteva momente
agreabile, realizând machete de
mobilã sau jucãrii din lemn sau
polistiren. Copiii au asamblat ºi
colorat micile piese de mobilier,
materialele fiind puse la dispo zi -
þia copiilor cu generozitate de
societatea Delta Business DIY
SRL din Braºov. Totodatã, copiii
s-au bucurat de jucãriile din
lemn oferite de societatea Dudi
Toys SRL din Câmpina.

Tot la standul de bricolaj au fost
expuse prototipurile realizate
dupã machetele premiate în

urma participãrii copiilor la ate-
lierul „De-a designul”; creativi ta -
tea copiilor a fost stârnitã de
tema propusã de organizatori:
conceperea unui cuier, mai întâi
pe hârtie ºi apoi machetã. La
BIFE-SIM 2014, copiii ºi-au vãzut
realizate produsele dupã mache -
tele construite de ei. Îi menþio -
nãm din nou cu bucurie pe micii
designeri premianþi ºi concepþiile
acestora: 

• premiul special: Miruna
Rãdulescu - Cuierul suspendat; 

• premiul 2: Ieronim Sonea -
Cuierul sportiv; 

• premiul 3: Nora Ghenciu -
lescu - Cuierul carte; 

• premiul special al juriului: An -
du Lupºa - Cuierul pentru fotografi. 

La finalul expoziţiei, premianþii
ºi-au putut luat acasã prototi -
purile, bucurându-se alãturi de
familie de creaþiile lor.

Realizarea prototipurilor ºi
func þionarea atelierului de brico-
laj prezent la Târgului Interna ţio -
nal de Mobilã BIFE-SIM 2014 se
datoreazã nu numai APMR, ci ºi
unui numãr de societãþi comer -
ciale fãrã de care evenimentul nu
ar fi avut vizibilitatea de care s-a
bucurat. Menþionãm cu recunoº -
tinþã sponsorii evenimentului: 
• S.C. Holzindustrie Schweig ho fer
Baco SRL Comãneºti; • S.C. Mo -
bilux SA Bucureºti; • S.C. Mobila
Dalin SRL Reghin; • S.C. Taomob
Consul ting SRL Bucureºti.

În afara acestor societãþi, mul -
ţumirile noastre merg şi cãtre
urmãtoarele instituþii ºi asociaþii
care au fost alãturi de APMR de
la începutul evenimentului „De-a
designul” ºi cu ocazia atelierului
de bricolaj: • „De-a Arhitectura”
Bu cureºti, • Axis Grup SRL Si -
biu, • Dremel România, o marcã
a grupului Bosch, • Colegiul Teh -
nic Forestier Câmpina, • Delta
Bu  siness DIY SRL Braºov, • Dudi
Toys SRL Câmpina.

Acţiunea „De-a designul” vine
în continuarea proiectului euro-
pean WAVE2 (wave2.industria-
mobilei.ro) şi sperãm ca ºi în
viitor sã gãsim sprijinul necesar
pentru a realiza acþiuni pentru
atragerea tinerilor în domeniul
prelucrãrii lemnului ºi fabricãrii
mobilei, prin activitãþi creative,
cu rezultate concrete, capabile
sã stârneascã interesul pentru
ocupaţiile din sector ºi sã le
lãrgeascã tinerilor gama de ale-
geri atunci când va veni vremea
sã opteze pentru o meserie. 

ING. MIRCEA VLAD

Asociaþia Producãtorilor de Mobilã din România, în parteneriat cu asociaþia
„De-a Arhitectura” a organizat un atelier de creaþie pentru copii, cu scopul de
a-i familiariza cu noþiunile de arhitecturã, design, mediu de locuit. Rezultatele
activitãþii „De-a designul” – cãci aºa s-a numit atelierul de creaþie – au fost
prezentate pe larg în revista „Mobila” numãrul 4/2014. Micii designeri au
continuat însã activitatea creativã la standul de bricolaj oferit de APMR cu
ocazia Târgului de mobilã BIFE-SIM 2014.

A C T U A L
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JOCUL „DE-A DESIGNUL” CONTINUÃ!

Bricolaj la BIFE-SIM 2014

premiul special

premiul 2 premiul 3
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SEMNAL2! 

SCRISOARE DESCHISĂ 

          
 

        Am primit pe adresa de e-mail a Filialei UAR Sibiu o scrisoare plină de dezamăgire a colegei 

noastre, Doina SOLDU. Vă amintim că în Buletinul nostru Informativ din data de 30 mai, am relatat 
despre lansarea cartii ,,Povestea icoanelor”, care era de asemenea un semnal adresat tuturor celor 
care sprijina intr-un fel sau altul conservarea patrimoniului national.  

 

,,Prieteni si colegi,  

Va doresc Craciun binecuvantat, un An Nou care sa va aduca numai bucurii alaturi de cei dragi. Va 

multumesc tuturor acelora care m-ati incurajat cand ati vazut petitia cu reabilitarea si acelora care ati 

semnat petitia. Deoarece fiecare semnatura si fiecare like conteaza pentru a putea schimba ceva mai trimit 

o data mesajul meu. 

Se pare ca nu am fost explicita in mesajul anterior, ca nu toata lumea a inteles care este intentia mea reala. 

-   Nu vreau in  nici un caz sa il privez pe aproapele de lucrarile de reabilitare facute in mod gratuit de 

primarii. Intentia mea este ca ferestrele vechi sa fie schimbate corect cu ferestre termoizolante de calitate 

nu cu niste termopane de plastic de calitate indoielnica.Termopanele din plastic care se folosesc acum la 

lucrarile de reabilitare sunt de cea mai proasta calitate. Reparatia acestora costa iar costurile nu le mai 

suporta primaria ci cetatenii care au fost ajutati. 

-  Intentia mea nu este de a impiedica termoizolarea cladirilor, dimpotriva ideea este de a izola cu materiale 

sustenabile, care sa nu necesite reparatii si intretineri costisitoare in timp. Din punct de vedere al izolarii 

termice nu are importanta care este termoizolatia folosita, ca e polistiren, vata (de orice fel) sau fan 

aglomerat. Important este sa se asigure izolarea termica corespunzatoare. Deci se pot alege materiale 

sustenabile. Polistirenul nu este sustenabil. Fatadele care primesc tencuiala aceea subtire cu gris au garantie 

2-3 ani max, fatadele din caramida aparenta sau tencuiala stropita au rezistat de 40-50 de ani fara a fi 

necesare reparatii. Ar rezista inca pe atat daca nu ar fi distruse! 

Am vazut blocuri reabilitate de curand la mine pe strada au niste gauri mari in fatada, pe acolo intra apa, 

peretele se degradeaza, apar punti termice…., nimeni nu mai are bani sau interes sa repare. 

- La multe balcoane reabilitate vezi jaluzele de plastic arse de soare, oamenii pun folii de aluminiu ca sa se 

protejeze de caldura care se acumuleaza cand bate soarele. Altii sunt nevoiti sa cumpere aeroterme dupa 

reabilitare ca sa poata locui in apartamente vara. Cheltuiala cu aeroterma si consmul acesteia cred ca 

echivaleaza daca nu depaseste economia de cateva zeci de lei la caldura iarna.  

Eu nu spun sa nu se faca reabilitari dar sa se faca corect, eficiennt si cu gandul la cetatean nu la firma de 

audit energetic sau firma care vinde polistiren. UE a realizat proiecte de cercetare pentru solutii sustenabile 

de reabilitare, se primesc bani pentru cercetare. Exista tari inscrise in program.  

de arh. Mircea ŢIBULEAC 
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In Suedia exista peste 1 milion de locuinte care trebuiesc reabilitate; ei cauta solutii rapide cu materiale 

ieftine si sustenabile (sa nu mai trebuiasca interventii la fatade in timp spre ex). Daca se aduna operatiile 

necesare si costurile de materiale pt 1mp de izolare cu polistiren se poate constata ca pretul este echivalent 

cu cel pentru o alta solutie de izolare si finisaj. Am avut un beneficiar care dorea invelitoare din tabla, era 

mai ieftin (la prima vedere) cand au facut calculul au vazut ca a fost mult mai ieftin sa puna tigla, care e cu 

totul altceva.  

-  De multe ori se justifica reabilitarea care se face astazi in mod haotic ca un mod de a crea locuri de 

munca, dar locurile de munca apar indiferent daca reabilitezi haotic cu polistiren sau corect cu alte 

materiale. Daca s-ar respecta si s-ar aplica corect Art. 5 din Legea 121/2014  privind eficienta energetica 

(citat in textul petitiei) s-ar crea si mai multe locuri de munca in proiectare si cercetare. 

-  Se justifica polistirenul ca un material ieftin; crescand cererea a devenit ieftin. Si alte materiale 

termoizolante ar putea deveni competitive ca pret daca cererea pentru ele ar fi destul de mare. Cu 

aproximativ 10 ani in urma pretul ferestrelor termoizolante cu rama de lemn sau aluminiu era extrem de 

mare, de 3 pana la 5 ori mai mare decat al celor din PVC. Astazi se gasesc ferestre cu rama din lemn la 

pretul uneia cu rama din PVC, dar calitatea nu se compara. 

Avand in vedere cele de mai sus va rog sa incercati sa trimiteti macar la cati mai multi prieteni, colegi din 

listele voastre mesajul meu. Fiecare semnatura conteaza. Poate exista si alti disperati asa cum sunt eu.  

- Poate si altora le-a ajuns cutitul la os si solidarizandu-ne sa reusim sa stopam distrugerea cladirilor 

functionale. Prin metoda de reabilitare pe care primaria ne-o impune ni se distruge realmente imobilul in 

care locuim. In primul rand structura de rezistenta se subrezest, devenind indioelnica rezistenta la un seism 

major; izolatiile preconizate in subsol vor avea ca urmare umiditate capilara in zidaria apartamentelor de la 

parter.  

-  Poate mesajul meu sa ajunga si la cei care nu cunosc nimic sau prea putin despre termoizolarea cladirilor 

si despre materialele noi aparute si in felul acesta vor incerca sa sa informeze. 

-  Poate mesajul va ajunge si la persoane factori de decizie si cu ajutorul Domnului vor medita mai mult la 

solutiile ce se adopta. Poate vom reusi prin decizii luate corect, in conformitate REALA  cu legislatia in 

vigoare sa existe arhitectura de calitate si pentru cei saraci si pentru cei bogati”.  

 

Multumesc tuturor pentru intelegere si timpul acordat. 

 

http://www.petitieonline.com/sa_stopam_reabilitarea_fortata   

                                                                                                            ARH. Doina SOLDU 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Mulţumim în mod special tuturor celor care de-a lungul acestui an ne-ati trimis spre publicare 
articole, precum şi celor care ne-aţi trimis aprecieri legate de buletinul nostru informativ.  
      Vă invităm în continuare să aveţi ,,îndrăzneala” de a ne trimite articole care vor ajunge la cei 

peste 4 000 de destinatari ai acestui buletin.  

http://www.petitieonline.com/sa_stopam_reabilitarea_fortata

