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PARALILEPIPEDUL 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

sau De-a Arhitectura în şcoala mea INFO 1 

       Am început noul an şcolar şi 

realitatea tristă este că deja suntem la 

jumătatea lui. 

        În titlu am extrapolat denumirea 

programului ,,De-a arhitectura în 

oraşul meu”, făcând referire la clasa 

mea. Nu este a mea, ci aparţine şcolii 

nr.18 din Sibiu, unde am început 

activitatea de voluntariat în anul 

şcolar 2013-2014 cu clasa a III-a D a 

d-nei învăţătoare Simona CÂMPEAN.  

        Împreună predăm acest curs 

opţional care ne-a dat satisfacţii 

depline. Din această cauză am decis 

la sfărşitului anului trecut să 

continuăm şi în anul şcolar următor. 

Aşa se face că am reluat anul acesta 

pregătirea cu aceiaşi clasă.  Pentru că 

hotărârea noastră anul trecut a fost 

să ne împărţim materia pe doi ani, 

încă de la mijlocul anului am putut să 

eşalonăm predarea cunoştinţelor în 

aşa fel ca să existe şansa ca ele să fie 

mult mai bine asimilate.  

           Practica ne-a arătat că 

materia cuprinsă în îndrumarul 

cursului  este mult prea multă ca să 

poată fi asimilată şi să aibă şanse 

reale de a şi rămâne în memoria 

elevului pe termen mai lung, aşa cum 

ne dorim noi.  
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               Din această cauză am încetinit 

ritmul, planificând pentru finele primul an 

exploararea universului apropiat elevului, 

adică cele două spaţii construite pe care 

el le are zinic sub ochi. Este vorba de 

clasa în care studiază şi camera lui de 

acasă unde îşi face lecţiile, se joacă şi 

doarme la sfârşitul zilei. Zis şi făcut! Anul 

2013-2014 a fost încheiat cu realizarea 

unei machete mobilate a unei camere de 

copil.  

         Anul acesta l-am demarat cu o 

recapitulare în primele lecţii a noţiunilor 

de SCARĂ şi PROPORŢII, MEDIUL 

CONSTRUIT şi DIMENSIUNILE UMANE. 

Am reeditat chiar şi expediţia de anul 

trecut în care am constatat existenţa 

practică pe teren a acelor noţiuni. 

         În acest an şcolar avem ca intenţie 

finală realizarea unei machete colective, 

de această dată despre un univers mai 

larg al elevului, cartierul sau zona 

rezidenţială. Pe baza experienţei 

acumulate, a observaţiilor individuale şi a 

celor obţinute în grup se va naşte un 

spaţiu construit, să-i spunem ideal. El va 

fi la scara aceluiaşi omuleţ LEGO ca şi 

camera de anul trecut.  

           Conform îndrumarului am încercat 

să le fac cunoscute reprezentările în 

arhitectură, planul unei locuinţe minimale 

şi respectiv volumul acesteia.  

           Cuvintele cheie ale acestui capitol 

sunt: plan, plan de situaţie, vedere, 

secţiuni, volum, axometrie şi perspectivă.  
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          După ilustrarea la clasă a ceea ce 

înseamnă aceste noţiuni, copiii au avut ca 

temă să încerce să deseneze aceasă planul 

locuinţei lor realizat după măsurarea 

încăperii.  

          Văzând rezultatul mi-am data seama 

că tema era mult prea grea pentru nivelul 

percepţiilor lor. M-am aventurat, mi-am spus 

în sinea mea, prin urmare nu trebuie să 

merg mai departe, revenind la cunoştinţele 

de bază. Mi s-a părut că acestea ar începe 

cu PARALILEPIPEDUL. Din această cauză am 

şi denumit astfel articolul.  

           Mai tot ce îl înconjoară pe elev este 

sau poate fi înscris într-un paralilepiped. Din 

acest motiv misiunea mea este să încerc 

împreună cu ei să descoperim acest volum 

care poate fi penarul, masa, scaunul, 

catedra, dulapul, biblioteca, clasa, clădirea 

şcolii, blocurile de vis-a-vis. Iată numai 

câteva exemple care ne înconjurau şi care 

puteau fi lesne observate.  

             Am ales ca reprezentare 

volumetrică axonometria izometrică care mi 

se pare cea mai uşoară şi mai ales utilă 

pentru a da elevului percepţia volumetrică 

cea mai corectă asupra unui volum.  

            Le-am reamintit elevilor ceea ce 

anul trecut repetam permanent cu ei şi 

anume că acest curs are ca scop, printre 

altele, să îndrume elevul să perceapă cât mai 

corect spaţiul. Am pornit de la premiza că 

ochiul omenesc vede două dimensiuni. Din 

această cauză eu va trebui să îi fac pe elevi 

să vadă cu creierul lor, în curs de 

structurare, cea de-a treia dimensiune a 

obiectelor.  
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            Am început cu cel mai apropiat 

şi mai comun obiect pe care el, elevul, 

îl are în apropiere permanent pe bancă, 

DAR culmea, am descoperit cu uimire 

că nu l-a observat ca volum. Este poate 

bizar ce spun, dar adevărat. Puteţi face 

acest test punând pe un elev din clasa 

a IV-a să deseneze în spaţiu un penar. 

Veţi fi uimiţi de faptul că chiar dacă îl 

are în faţa ochilor nu este capabil să-l 

perceapă volumetric corect cu cele trei 

dimensiuni ale sale raportate una la 

alta.  

         Altă observaţie pe care am 

reţinut-o a fost că sunt preocupaţi mult 

mai mult de detaliile decoraţiilor şi 

imaginilor de pe acest obiect decât de 

proporţiile lui. Era evident că după 

această descoperire nu puteam să trec 

mai departe fără să iau atitudine. Prin 

urmare, de trei lecţii asta facem, 

studiem PARALILEPIPEDUL. Am început 

cu penarul şi am ajuns la principalele 

obiecte din casa elevului pe care ei au 

ca temă să le măsoare şi să le 

deseneze în perspectivă izometrică la 

scară, respectând regulile şi proporţiile.  
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             Săptămâna aceasta, ultima din primul semestru 

o încheiem cu această temă. În semestrul viitor vom 

continua explorarea spaţiului şi a mediului construit care 

ne înconjoară. Practica o să-mi spună cum va trebui să 

procedez ca în final de an să realizăm macheta. O să 

revin cu informaţii. Până atunci las deschisă tema 

PARALILEPIPEDULUI. O să fiţi surprinşi ce grea este. 

Puteţi testa chiar şi adulţii. Acest expreriment nu 

,,doare” , rezultatul însă poate fi trist.  

S-A PRODUS 

MINUNEA! 
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INFO 2 
de arh. Mircea ŢIBULEAC 

BNA şi BRÂNCOVEANU LA CLUJ 
   -TRADIŢIA ITINERĂRII CONTINUĂ-  

        S-a întâmplat la sfârşitul lunii trecute la Cluj-

Napoca, ca una din cele mai reuşite expoziţii-studiu să 
poposească două săptămâni pe simezele Galeriei ,,Casei 
Artelor”. Mă refer la expoziţia ,,Brâncoveanu 300. 
Tradiţia continuă”. Ea a fost însoţită în călătoria ei de 
panourile BNA 2014 probabil din raţiuni de eficientizare a 
transportului. Am în minte această ipoteză, deoarece în 
fapt vizitatorii au avut ocazia să vadă expuse numai o 
parte din proiectele Bienalei.  
             Tactic vorbind, pot lua în calcul şi un 
raţionament strategic, pe care numai îl bănuiesc, 
deoarece din păcate nu am aflat de acest eveniment 
decât în ultimul moment, ceea ce m-a pus în situaţia de 
a nu putea să ajung.  
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            Prin amabilitatea d-nului Daniel ZANFIR, 

care a însoţit delegaţia oficială a UAR în postură de 

cameraman, am ajuns în posesia imaginilor care 

însoţesc acest text.  

            De asemenea am primit câteva imagini şi 

de la  iniţiatorul şi organizatotul acestui eveniment, 

d-l arh. Ionel VITOC. 

        Sper că strategia va funcţiona! Mă refer la faptul 

că văzând câteva panouri expuse din expoziţia BNA, 

publicului amator şi arhitecţilor clujeni li s-a stârnit 

curiozitatea. Nu peste puţină vreme ea putând fi 

potolită cu întreaga expoziţie BNA, care va fi expusă 

de această dată în întregime. Expoziţia va avea loc 

în intervalul 15-28 februarie la Muzeul de Artă.  

        Sper să beneficiez de amabilitatea d-nei 

Pr.Em.Dr.Arh. Adriana MATEI, preşedintele Filialei Cluj, 

care o să-mi trimită un material informativ interesant pe 

care de asemenea o să-l publicăm. D-na preşedinte 

MATEI  a promis în cuvântarea ei că la expoziţie vor fi 

prezente personalităţi din conducerea UAR, pomenind ca 

certă prezenţa d-lui prof.dr.arh. Nicolae LASCU.  

         Din filmul evenimentului pe care l-am primit o să 

spicuiesc câteva afirmaţii pe care cei prezenţi în prezidiu 

le-au făcut la deschiderea evenimentului.  

          Încep cu gazda, d-l arh. Ionel VITOC, care 

mulţumeşte tuturor pentru efortul de a fi prezenţi în 

număr aşa de mare. După o istorisire despre modul în 

care a ajuns expoziţia la Cluj-Napoca, face precizarea că 

în Galeria ,,Casa Artelor”, acesta este a zecea expoziţie 

pe care Fundaţia Culturală Carpatica o organizează.  
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           În general a avut ca scop, pe cât posibil, să aducă în atenţia publicului expoziţii 

unice în România, din domenii diferite, cum ar fi: arhitectură, cadastru, arta fotografică şi 

artă plastică. Profitând de ocazie, d-l Vitoc face o trece în revistă şi câteva intenţii 

organizatorice pentru viitor. Am remarcat faptul că în acea sală se vor organiza şi spectacole 

de teatru, ceea ce mă face să cred că d-l arhitect are clară strategia de a aduce în faţa 

amatorilor clujeni confluenţe culturale menite să sublinieze complexitatea profesiei de 

arhitect şi conexiunile deosebit de variate pe care această profesie le poate stabili în jurul ei.  

          Subliniind faptul că este deosebit de onorat că UAR a trimis 
o delegaţie aşa de numeroasă la eveniment dă cuvântul d-lui 
dr.arh. Gabriel DAVIDENCO, vicepreşedinte UAR şi preşedintele 
Comisiei Organizatorice. Domnia sa prezintă mesajul de salut al d-
nei preşedinte Viorica CUREA şi remarcă în audienţă prezenţa 
câtorva personalităţi pe care le numeşte în aplauzele sălii. Anunţă 
faptul că întreaga expoziţie BNA 2014 va putea fi vizionată în 
perioada 15-28 februarie, la Muzeul de Artă din Cluj.  
           După o prezentare pe scurt a istoriei celor două expoziţii dă 
cuvântul d-nului director executiv Dumitru FANEA, care aduce 
aminte asistenţei faptul că UAR este o asociaţie profesională de 
interes public, care are ca principală preocupare promovarea 
arhitecturii, urbanismului şi a spaţiului public. Din acest motiv 
promovează la scară naţională  proiecte culturale, în aşa fel ca atât 
profesioniştii, dar mai ales publicul larg să le cunoască şi să se 
bucure de ele. Profită de expoziţia care se vernisează ca să arate 
că aceasta este un exemplu de reuşită, expusă la Biblioteca 
Naţională a României, după care a fost itinerată în ţară şi prin 
parteneriat cu Institutul Cultural Român în mai multe locuri din 
afara ţării cum ar fi: Varşovia, Bruxelles, Anglia şi Statele Unite.  
           Discursurile se încheie cu cuvântarea d-nei Prof.Em.Dr.Arh. 
Adriana MATEI, care repetă invitaţia de participare la expoziţia 
integrală BNA 2014, promiţând asistenţei că atmosfera va fi la fel 
de relaxată ca de fiecare dată. Pentru a întregi imaginea 
personalităţii lui Brâncoveanu face şi o scurtă istorie a vieţii 
acestuia, punând accent pe profilul şi specificul arhitecturii 
promovate în epoca de înflorire a vieţii culturale în perioada 
domniei sale.  
             Contactat telefonic d-l vicepreşedinte UAR - dr.arh. 
Gabriel DAVIDENCO, ne-a împărtăşit următoatele: 

,, La eveniment au participat  un numar de peste  saizeci de 
invitati, din judetul Cluj precum si din judetele ce fac parte din  
Regiunea ce dezvolta  NORD – VEST. Uniunea Arhitectilor din 
Romania prin persoanele  desemnate sa participe la acest  
eveniment a transmis mesajul presedintei UAR d-na dr.arh.Viorica 
Curea legat de eveniment si totodata regretul domniei sale  de a 
nu putea participa la acesta. 

In luarile de cuvint s-au exprimat  aprecieri  la  adresa 
organizatorului si multumiri initiatorului vernisajelor, UNIUNEA 
ARHITECTILOR din ROMANIA”. 

 

 

 

Link foto:  
http://we.tl/uGtSm1kVBl 
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Concurs de proiecte pentru  
agenda culturală a Sibiului pentru anul 2015  

de Natalia JIAN 

          Consiliul Local Sibiu a aprobat, în ședința ordinară din 29 ianuarie 2015, ghidul de 

finanţare a proiectelor care vor alcătui agenda culturală pentru anul curent.  
            Într-un comunicat de presă, primarul Astrid Fodor a declarat că Sibiul, având reputaţia 
unui oraş cultural, atrage un număr mare de turişti şi de ceea este important să se pună accent pe 
diversificarea agendei culturale. “Am alocat anul acesta 35 de milioane de lei pentru cultură, adică 
aproximativ 10% din bugetul local. Aceste fonduri vor finanța cele trei instituții culturale din 
subordinea Municipiului – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul Gong și Casa de Cultură cu 
Teatrul de Balet – dar și finanțarea agendei culturale. Pentru agenda acestui an avem disponibili 
6,6 milioane de lei pe care dorim să îi investim în evenimentele culturale care definesc imaginea 
Sibiului, care bucură publicul sibian și oaspeții noștri deopotrivă” .  
 
           Proiectele pot fi depuse în perioada 30 ianuarie – 28 februarie 2015 la registratura 
Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, de luni până joi în intervalul orar 8.30-16 şi 
vineri între orele 8.30-13. 
            Cererea și Ghidul de finanțare pot fi descărcate de pe site-ul http://www.cultura.sibiu.ro, 
secţiunea Agenda Culturală, iar informaţii suplimentare pot fi obţinute prin email: 
agendaculturala@sibiu.ro sau telefonic: 0269/208.812.  
             Dosarul ofertei culturale se va depune la sediul Primăriei  Municipiului Sibiu, str S. 
Brukenthal, nr. 2, la registratură, în termenul stabilit de Primăria Municipiului Sibiu prin Anunţul 
public; în prezenţa solicitantului, conţinutul Dosarului ofertei culturale va fi opisat şi înregistrat cu 
un număr unic de înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu. 
 
      Dosarul ofertei culturale  trebuie să conţină următoarele documente:  

1. cerere tip de finanţare - în două exemplare, precum şi pe suport CD, cerere care 
trebuie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al solicitantului. Anexa 4;  

2. copie după actul constitutiv, statut, Certificatul de înregistrare sau Certificat de 
înregistrare fiscală, ori orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice - 
semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”;  

3. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la 
bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Sibiu şi la bugetul local al unităţii 
administrativ teritoriale în care îşi are sediul / domiciliul / reşedinţa; 

4. prezentarea solicitantului (instituţiei, organizaţiei etc.); 
5. Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect;  
6. alte documente considerate relevante de către solicitant (ex: apariţii în presă, înregistrări 

foto / video ale unor ediţii anterioare ale evenimentului). 

 

INFO 3 
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Criterii de eligibilitate solicitanţi  
Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
-să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu 
prevederile legale, entităţi care, potrivit actelor constitutive, pot desfăşura activităţi ce au caracter 
cultural; 
-să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 
-să fi respectat obligaţiile asumate prin Contractele de finanţare nerambursabilă anterioare; 
-să aibă alte surse de finanţare în cuantum de minim 20% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile ale proiectului;  
-să nu fie în incapacitate de plată; 
-să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de 
dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
-să nu fi fost condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, 
delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri; 
-să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive. 
 

 

Criteriile de evaluare ale comisiei şi grila de acordare a punctajelor pentru ofertele culturale sunt: 

 CRITERIU  
1. Calitatea şi originalitatea proiectului 25 

1.1     1.1 Originalitatea abordării temei proiectului şi caracterul inovator al proiectului.                                             10 
 1.2 Factorul de excelenţă culturală (artişti, personalităţi, evenimente deosebite, invitaţi speciali, rezultate 
deosebite) 15 
2. Relevanţa proiectului 30 
 2.1 Relevanţa proiectului pentru contextul cultural local. (aria tematică, perioada în care se desfăşoară proiectul, 
locul de desfăşurare, parteneriate strategice, ani tematici, etc.) 15 
 2.2 Capacitatea proiectului de a acţiona ca şi catalizator al dezvoltării oraşului, de a consolida identitatea şi 
imaginea locului şi de a exploata potenţialul turistic al acestuia. 15 
3. Fezabilitatea proiectului cultural 15 
 3.1 Experienţa managerială şi capacitatea de implementare 10 
 3.1.1 Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect şi capacitate de administrare a 
proiectelor culturale.   5    
4. Rezultatele, impactul şi sustenabilitatea proiectului cultural propus 15 
 4.1 Audienţa proiectului: Impactul asupra grupului / grupurilor ţintă, public estimat,  
acoperirea în mass-media. 10 
 4.2 Capacitatea proiectului de a fi continuat, de a genera sustenabilitate şi/sau audienţă viitoare.   5 
5. Buget 15 
 5.1. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul cost-valoare vs. beneficii aduse de proiect.   5 
 5.2 Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt justificate şi oportune. Costurile estimative 
nu au fost supra sau sub dimensionate. 10 
   

 PUNCTAJ TOTAL                                                                                         100                                            
100 

 

 

 

 

           Agenda culturală a anului 2014 a numărat 79 de proiecte, bugetul alocat acestora de către Primăria 

Sibiu însumând 6.480.000 de lei. Pe tot parcursul anului au avut loc evenimente din cele mai diverse dintre 

care amintim Festivalul Cântecele Munților, Festivalul Artmania, Sibiu Lights and More, Media Music Awards, 

Festivalul Internațional de Muzică Sibiu/Hermannstadt, Feeric Fashion Days, Sibiul de odinioară, Obor Fest, 

viața culturală a Sibiului reușind din nou să aducă orașul în prim-plan național și internațional. Un pas 

important a fost și ducerea evenimentelor spre cartiere prin activități precum „Zilele Vecinătății” sau 

“Traseele tematice în Gușterița”.  

 

Ghidul complet poate fi descarcat de pe : http://cultura.sibiu.ro/agenda_culturala.html 
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BALUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - EDIȚIA 2015 Uniunea Arhitecţilor 

Uniunea Arhitecților din România, împreună cu Ordinul Arhitecţilor au  deosebita plăcere de a 
vă invita la BALUL ARHITECȚILOR 2015. Ediţia de anul acesta aniversează 124 de ani de la 
constituirea Societăţii Arhitecţilor Români. 
Evenimentul are loc pe data de 28 februarie a.c. la Restaurantul Cercului Militar Național din 
București, începând cu orele 20. 
Având în vedere că numărul de locuri este limitat (300 de persoane) participarea la bal se va 
asigura în ordinea înscrierilor la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din 
România din str. Jean Louis Calderon, nr. 48, sector 2, București. 
Înscrierile se pot face începând cu data de 20.01.2015 la tel 021.312.76.01 si 0721.130.678 
(Amalia Năstase). 
Pretul unui bilet este de 80 de ron pentru arhitecții pensionari/ studenti la arhitectura, 150 ron 
pentru arhitectii activi și 200 ron pentru invitații acestora (care nu sunt arhitecți). 
Participanții din afara Bucureștiului vor achita biletul la fața locului însă numai pe baza unei 
rezervări prealabile și a unei confirmări ferme de participare transmisa până la data de 25 
FEBRUARIE! 
 
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/balul-arhitecilor-din-romania-ediia-2015.html 
 

LANSAREA CONCURSULUI DESTINAT PROIECTELOR 
DE REGENERARE A ZONELOR ISTORICE 

"PREMIO GUBBIO 2015" 
 

             Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici - ANCSA 
(Italia) și Primăria Gubbio (Italia) premiază proiectele din 
zonele istorice de conservare și regenerare. "Premio Gubbio 
2015" se desfășoară la nivel european și este deschis 
instituțiilor publice, sectorului privat și universităților. 
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 27 
februarie 2015. Sunt apreciate necesitatea proiectelor și 
abilitatea acestora de a integra conservarea și inovarea în 
pentru a determina regenerarea fizică, socială, culturală și 
economică a cadrului construit.  
 

Gestiunea eficace economică și socială direcționată spre protejarea zonelor istorice și integrarea 

planificării spațiale și a designului arhitectural sunt alte două criterii la care proiectele participante 

trebuie să răspundă. Două dintre secțiunile concursului sunt destinate participanților din Italia și 

una celorlalte țări europene. Aceasta din urmă secțiune este deschisă instituțiilor publice și 

organismelor private care au promovat sau executat proiecte, planuri sau programe aprobate sau 

legal recunoscute după 1 ianuarie 2008.  

 

Mai multe informații pe www.ancsa.org și la adresa info@ancsa.org. 

 

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/balul-arhitecilor-din-romania-ediia-2015.html
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,,CU UN PAS ÎNAINTEA DEMOLĂRILOR”  

 INTERVIU CU Eugenia GRECEANU Revista ARHITECTURA 

Casa Cerchez, strada Războieni, nr. 9. Dărâmată în 1997 de Viorel, fiul consilierului local Mircea Dănuță. Opoziția Direcției Județene 

pentru Cultură – director Mihai E. Vlădeanu – a fost anihilată de absența legislației de protecție a monumentelor în intervalul 1990-

2000, declanșată de Andrei Pleșu, sfătuit de Ladislau Hegeduș, Radu Florescu și alți consilieri ai Tamarei Dobrin. 

DESPRE OPORTUNITATEA ȘI PARADOXURILE STUDIERII ORAȘULUI ISTORIC ÎN ROMÂNIA ANILOR 

1970, INTERVIU1 CU EUGENIA GRECEANU 
 

Pentru doamna arhitect Eugenia Greceanu, activitatea profesională în domeniul protecției și restaurării 

monumentelor, începută în anii 1950 în cadrul Direcției Monumentelor Istorice, a fost împletită cu o pasionată și 
dedicată muncă de cercetare. Fără îndoială, una dintre cele mai însemnate contribuții ale Domniei Sale o constituie 

seria de studii dedicate reconsiderării valorii istorice a fondului construit din orașele extracarpatice, rezultate în urma 
unor cercetări pe teren și de arhivă desfășurate în deceniul al şaptelea. Într-o recenzie scrisă cu ocazia republicării 

volumelor referitoare la ansamblurile medievale Pitești și Botoșani, arhitectul Teodor Octavian Gheorghiu sublinia 

schimbarea de perspectivă – cel puțin la nivel academic – pe care aceste studii au impus-o, respingând teoria 
presupusei urbanizări târzii a orașelor din Moldova și Țara Românească, dar și pe cea a lipsei de valoare a 

patrimoniului arhitectural, de altfel condamnat la dispariție de factorii politici ai vremii, dar și de profesioniști2. 
Începute ca o „temă-pedeapsă” în urma unui conflict cu directorul de atunci al DMI, istoricul de artă Vasile Drăguț, 

cercetările întreprinse de doamna arhitect Eugenia Greceanu în anii 1970 s-au concretizat în cele două volume 
menționate anterior, publicate inițial de către Muzeul de Istorie al R.S.R.3, precum și în câteva articole în reviste de 

specialitate. Acest interviu surprinde condițiile în care autoarea a efectuat cercetarea pe teren: solicităr ile venite din 

partea unor oficiali locali, îngrijorați de proporțiile demolărilor care se anunțau, reacțiile uneori surprinzătoare ale 
unor demnitari comuniști, vizitele în casele amenințate cu demolarea, dar și supravegherea din partea agenților 

Securității. Nelipsite sunt și situaţiile paradoxale, spre exemplu cea în care arhitecta este cazată la „hotelul partidului” 
din Botoșani, beneficiind de toate avantajele aferente, deși lucra la un studiu care contrazicea politica de 

restructurare urbană a regimului comunist. Rememorarea acestor momente relevă câte ceva despre pasiunea și 

riscurile pe care le implica un asemenea demers, dar și despre abilitatea arhitectului-cercetător de a înțelege și a 
lucra cu ierarhiile de putere de la nivel local, nuanțe pe care nici un document de arhivă nu le-ar putea surprinde. 
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Ei, hai să începem povestea. Cum am ajuns la orașe? La studiul de orașe extracarpatice din România. 
Considerate în tratatul de istorie4

 ca simple sate, până la sfârșitul secolului XIX, în afară de reședințe domnești, 
boierești și biserici-mănăstiri, restul nu erau decât sate. Și spre sfârșitul secolului XIX, într-un timp neprecizat în 
scrierile post ’50 – odată cu Regatul -, atunci au început și orașele să se croiască și să își formeze niște centre 
reprezentative. 
Îndrăgostită de orașele din Transilvania – eu eram de aceeași părere. Sunt născută în București, dar Bucureștiul 
nu mă interesa absolut deloc, și nici un oraș extracarpatic nu mă interesa, pentru că aveam orașele cu incinta 
fortificată, cu dezvoltare binecunoscută. Sau chiar dacă nu aveau incintă, cum era Reghinul, de exemplu, sau un 
târg de ăsta lung, ca Aradul, aveau o logică. Și a venit director la Monumente5Vasile Drăguț6, susținut şi de 
mine. După un an – sau după doi ani, ’72-’73 – Drăguț a ajuns la concluzia că știe arhitectură și nu mai are 
nevoie de arhitecți. Și, ca să scape de mine, întâi l-a rugat pe Răzvan Theodorescu7

 să mă ia la Institutul de 
Istoria Artei. Răzvan Theodorescu a făcut cerere la C.C.8, dar de la C.C. i s-a spus că nu corespund ca dosar. 
Cumnatul – pușcărie 16 ani, socrii cu moșie, bărbatul cu patru ani de prizonierat la sovietici. Și atunci, cum să 
scape de mine? Mi-a propus să mă ocup de orașele extracarpatice. Am stat eu și m-am gândit. Am zis: 
„Domnule, orașele extracarpatice: sate până la sfârșitul secolului al XIX-lea; nu e aproape nimic, decât 
monumente izolate. Dar, în sfârșit, să vedem. Să vedem ce o fi. Nu-i fac plăcerea”. El spera să îmi dau demisia, 
să spun că nu vreau. Am zis: „Bine, facem orașele extracarpatice, dar întâi îmi termin teza de doctorat”. Pentru 
că eu aveam toate referatele, aveam și părți publicate. Dar nu apucasem să fac redactarea: „Să îmi dați o lună 
de zile să îmi termin teza”9. Și am stat o lună turuind teza la maşina de scris, de dimineața până la 9 seara. Și 
într-o lună totul a fost pus la punct, cu ilustrații și cu tot ce trebuia. Am terminat dosarul într-o noapte, pe la 
ora 1, am chemat portarul să vină cu mine să găsesc un taxi, să merg acasă. 
Și acuma, de ce ne apucăm? Fusese o cerere din partea vicepreședintelui cu construcții de la Botoșani – un 
inginer, familie de intelectuali – tatăl său fusese prefect – și care, văzând proiectul lui Gipsy Porumbescu10

 de 
distrugere a orașului Botoșani – aşa cum s-a făcut până la urmă – și-a dat seama că e o calamitate și a cerut un 
studiu de la Direcția Monumentelor și s-a adresat lui Drăguț, că vrea să îi vină cineva să îi facă un studiu, să-i 
spună ce merită să fie păstrat, pentru că orașul fusese lăudat în scris de Iorga, de toți care au trecut pe acolo, 
că era un oraș minunat, superb, oraș-grădină… Deci, ideea a fost că primul oraș va fi Botoșanii – la cererea 
autorității locale. Dar, între timp, ne-am trezit la serviciu cu o arhitectă venită de la ICSOR,  actualul Urban 
Proiect, complet exasperată că orașul Roman este în pericol să fie făcut zob – așa cum prevedea proiectul – de 
către Boris Grimberg. Proiectul pentru Roman, așa cum s-a executat, a distrus centrul vechi. Total! Dar eu am 
ajuns acolo înainte de a fi atins, și am făcut studiul. Studiul a fost publicat în Revue Roumaine d’Histoire în 
197611.[…] După care trebuia să iau Botoșanii – cerut de bietul vicepreședinte cu țipete, că vedea ce se 
conturează. Dar ne-am trezit iarăși la Direcție cu un om turbat: „Domnule, veniți și faceți studiul Piteștiului, că 
e prăpăd. Că tâmpiții ăștia, acuma, dărâmă tot. Distrug tot centrul vechi, nu mai rămâne nimic. Faceți studiul 
Pitești”. 
Drăguț m-a trimis imediat, a zis: „Lăsăm Botoșanii, mergem la Pitești, că într-adevăr e foarte interesant”. Dar, 
de fapt, el spera altceva. Acolo era prim-secretar Dincă. Celebrul Dincă „Te-leagă”12. Și spera că o să mă 
aresteze, eu tot umblând și comentând liber ce se dărâmă, ce se face. Că o să o pățesc, cu asemenea 
supervizare. Dar treaba a fost exact invers. Pentru că Dincă nu era un om necinstit. Am fost supervizată. Eu 
plecam la 9 dimineața la lucru de la hotel și terminam la 9 seara. Și am întâlnit mereu diverse persoane, 
probabil securişti. Dar la un moment dat m-am dus chiar la Securitate. Pentru că am nimerit o casă foarte 
frumoasă, veche și m-am apucat să o notez. Mă plimbam peste tot, prin toate curțile. Niciodată nu am fost 
interpelată sau să se supere cineva. Am fost foarte frumos primită peste tot. Și mă minunez. Probabil aveam o 
mutră nevinovată și amărâtă. Și toată lumea a fost foarte drăguță, au deschis ușile, mi-au arătat. Mai ales când 
le spuneam că fac o inventariere de monumente. Pentru că toți erau amenințați de dărâmare. Asta plutea 
peste toată partea veche a orașului. „Veniți pentru dărâmări?” „Nu, eu nu sunt cu dărâmările. Eu sunt cu 
documentarea pentru valorile istorice.” „Aaa… Și dacă spuneți că e casa bună și veche, rămâne?” „Eu nu pot să 
vă promit asta, pentru că decide până la urmă Primăria. Pentru că ei au responsabilitatea păstrării.” 
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Intram prin toate curțile, mă uitam, desenam, notam. Și m-am trezit, într-una din case, că vine un moș și îmi 

spune: „N-aveți voie să intrați și să fotografiați”. „Păi de ce n-am voie? Îmi notez aici tot.” Bine. Pleacă moșu’, și 

peste 10 minute apare un tovarăș în uniformă. „Sunteți amabilă să veniți alăturea?” Alături era noul imobil al 

Securității. M-am dus cu legitimația, cu delegația. „Și ce faceți?” „Uite așa, așa. Dar ce vrea moșu’ ăsta?” „Știți, 

el, fiind lângă Securitate, nu vă supărați, nu-i nimic, dar am vrut și noi să știm.” După care, din când în când, îi 

mai întâlneam prin diverse dughene. „Sărut-mâna, bună ziua – bună ziua.” Eu îmi vedeam de treabă. Rezultatul 

a fost că studiul, când l-am încheiat în formă internă, în trei exemplare, am avut grijă ca, prin președintele 

Comitetului de Cultură, să ajungă neapărat la Dincă. 

Dincă a citit studiul meu. A scris acolo: „Am fost dezinformat, mi s-a spus că orașul e numai o adunătură de 

cocioabe și nu e așa. Și se va păstra și se va restaura strada Craiovei – erau două ulițe comerciale principale – și 

încă una, care mergea spre Argeș. Și ăstea rămân”. Și atunci s-au și repezit în ziar să scrie că va fi Lipscaniul 

Piteștilor. Deci am avut un succes la Dincă, nemaipomenit. Proiectul cu rezoluţia lui Dincă se păstra la Muzeul 

de Istorie al judeţului, unde sper că se află şi astăzi. 

După care, în sfârșit, am ajuns la Botoșani, unde am avut o primire excelentă. Am fost chiar cazată la hotelul 

Partidului. Și acolo, am constatat, camerele pentru activiști aveau pregătite băutură ușoară – Pepsi sau nu știu 

ce mai era, în frigider, și aveau și papuci în cameră, ca să aibă oamenii, să fie comod instalați. Deci, am ajuns 

chiar la acest nivel privilegiat. Totul a mers foarte bine, însă nu s-a mai putut face nimic, pentru că ideea 

dărâmării fusese pornită, culmea, de unul dintre cei mai buni arhitecți ai noștri, Gipsy Porumbescu, care a făcut 

proiectul Primăriei din Botoșani. 

Iar orașul trebuia spintecat, ca să se creeze o piață în care să încapă 10.000 de persoane, când vine Tovarășul și 

vorbește. Iar pârâul din marginea de vest a orașului – Dresleuca – acolo unde o lua spre nord, era tăiat de 

șoseaua principală către Suceava. Tot acest delușor al Dresleucii  era plantat cu livezi spendide. Marele 

dicționar geografic scrie că Botoşanii era un oraș celebru prin livezile lui și avea o producție de fructe 

extraordinară. Tot delușorul ăsta era cu livezi, vreo trei vile și case împrăștiate între livezi. Au venit inconștienții 

propagandişti şi au mutilat totul, au făcut un front de blocuri pe marginea acestei pante, ca atunci când vine 

Tovarașul de la Suceava să vadă apărând o cetate de blocuri. Pentru că altfel era dominată de turle de biserici. 

Eu am publicat desenul, făcut de Titu Elian12, după desfășurarea fotografică – silueta istorică a orașului, cu toate 

verticalele edificiilor de cult – Episcopia, Biserica Armenească etc. Iar bariera de blocuri este şi astăzi 

amenințată de alunecare. Pentru că este aşezată pe e o pânză freatică și o apă, la margine. 

Şi atunci, studiul Botoșani, care era lucrat la Direcție, l-am terminat la Muzeul Naţional de Istorie14
 și l-am 

expediat prin Muzeu. Și a trebuit să îl conving pe Florian Georgescu15 să îl trimită gratis. Și Florică s-a simțit 

acoperit de referatele oamenilor de autoritate nediscutabilă, dar nu și-a dat seama că, de fapt, el își periclita 

rău situația, pentru că era în plină fază de dărâmări. Studiile Pitești și Botoșani au apărut în ’80-’81. Cu 

pledoarie de păstrare, cu lista de ce trebuie păstrat. Îți închipui, momentul în care apăreau, a fost ceva 

incredibil. Și, într-adevăr, unii au zis că și din cauza asta a fost dat afară Florian Georgescu din funcţia de 

director al Muzeului pe care îl înfiinţase în 1970. 

Așa că asta a fost povestea. Florian Georgescu, săracul, a pierdut. În orice caz, întotdeauna am spus că lui i se 

datorează tipărirea, în ’80-’81, a unor materiale care puteau fi considerate subversive, pentru că erau împotriva 

dărâmărilor. 

foto și explicații foto: Eugenia GRECEANU 
 

 Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2015/01/cu-un-pas-inaintea-demolarilor-interviu-cu-eugenia-greceanu/  
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OPINII Creștinește... 

              În timpul marșului anti-terorism de la Paris (11 ian. 2015) am urmărit un scurt interviu cu o 
participantă, o doamnă în vârstă, care spunea că ea „n-are religie, n-are prejudecăți, n-are granițe...” și alte 
vorbe despre masacrele din zilele precedente. Păi înseamnă că madam este o ”ieuropeană” de nicăieri, n-are 
nevoie de frontiere sigure, în curând se va procopsi cu un primar sau președinte islamist și va purta văl gros 
când va ieși (dacă va mai ieși) din casă! 
Adoptând „politica_corectă”, de rit nord-american, francezii se îndepărtează fatal de realitatea politică... Și își 
aleg această pedeapsă spirituală pentru că sunt la originea eliminării Creștinismului din viața publică și a 
eliminării rădăcinilor iudeo-creștine din actele oficiale-constitutive ale Uniunii Europene! În fond, sunt pe 
aceeași linie cu frații americani – nici n-are rost să se agite islamiștii prea tare, că americanii îi ajută pe gratis! 
Mă refer la rezultatele amețitoare ale intervențiilor occidentale în Orientul Mijlociu – „primăverile arabe”, 
războaiele din Afganistan și Irak – toate au permis extremiștilor de toate culorile (pielii...) să zburde mult mai 
organizat prin regiune; una dintre urmări este și dispariția comunității creștine din Irak și Siria, evident, prin 
masacre de nedescris... 
              Nu mai are rost să remarcăm, ca de fiecare dată în asemenea situații, pudoarea suspectă a celor pe 
care civilizația CREȘTINĂ i-a pus în fruntea tuturor clasamentelor din ultimele secole, când vine vorba să-și 
apere cultura spirituală! Mai ales europenii noștri, de la care te-ai aștepta să combată obscurantismul fanatic, 
bazat pe scrieri religioase, cu lumina și generozitatea Creștinismului nou-testamentar, se ascund în spatele 
unor precepte laice și juridice mult mai recente, care se doresc înlocuitoarele tradiției și COMUNIUNII 
CREȘTINE... 
              Pe aceeași coordonată, confesiunile tradiționale s-ar putea inspira de la neo-protestanți, care nu se 
sfiesc să-și proclame credința prin misionarism militant, prin susținerea Creaționismului și corecta îndrumare a 
copiilor și prin lobby politic pe toate planurile ! Sau să ne referim la evreii mozaici, care promovează principiul 
„ochi pentru ochi”, eventual mai concesiv decît acela „viață pentru caricatură” al neo-islamiștilor? 
Rămâne însă, peste toate, problema europeană a DEMOGRAFIEI !!! Societățile avansate economic și 
secularizate spiritual au primit această stranie pedeapsă – nu mai au copii... Adică, în termenii a două 
generații, nu-și vor mai putea susține complexul industrial, rețeaua de servicii, sistemele de sănătate și pensii 
– într-un cuvânt, gata cu standardul de viață dintre 1960-2000! 
Oare „libertatea de a circula”, „libertatea de a-ți căuta un loc de muncă”, „libertatea capitalului de a migra” 
(ex. industria către țări nedezvoltate...) sunt căutări disperate de a ieși din acest cerc vicios ?? 
Biserica Ortodoxă Română poate și trebuie ACUM să devină principala forță spirituală românească – prin 
clerul și credincioșii săi mireni – pentru că are de susținut o urgentă misiune europeană : participarea de pe 
poziții de legitimitate spirituală și pragmatism antropologic la redefinirea fundamentelor culturale, politice și 
educaționale pentru un nou curs al construcției europene !! Este ceea ce de fapt așteaptă de la noi toate 
celelalte biserici-surori creștine! 
           Pentru că aceste conflicte sângeroase, de la care am pornit comentariul, sunt imaginea unei coliziuni 

de culturi/civilizații, dar este o coliziune manipulată – prin mass-media, prin chiar acele vestite universități, 

prin politici și acțiuni subterane, dar mai ales prin mințile nepregătite ale unor milioane de părinți și copii! 

 

 

de arh. Dorin BOILĂ 

           Iată că recente involuții în viața socială și politică a Europei 
confirmă ceea ce s-a mai scris în aceste pagini și ceea ce unii 
eurosceptici (printre care și cei taxați drept ”putinofili”. 
         ..) au mai vorbit publicului sibian în ultimul deceniu ! Aici nu 
este vorba despre delirul ateistic al maselor largi occidentale (cu 
sursa în mult-lăudatele universități nord-americane!), conform căruia 
imaginea laic-atee a lumii, dezvoltată în mințile lor, este și cea de pe 
teren... Pe teren se întâmplă un conflict sângeros, în țările orientale 
și africane chiar genocidar, având ca punct de plecare diferende 
religioase. 
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Distrugerea spațiilor verzi din București – Parcul Tei 

 

Observatorul Urban  

           În ultimii 10 ani, Parcul 8 Mai (Parcul Tei) a fost destul de rar subiectul unor articole în 

presă, cu două excepții notabile: controversele privind reamenajarea din anul 2007 și decesul 

unui copil, în 2013, în zona neamenajată din apropiere. Cu toate acestea, peisajul parcului se 

schimbă de la an la an, uneori în condiții suspecte, fără beneficii evidente pentru locuitorii 

cartierului și fără ca media sau societatea civilă să tragă vreun semnal de alarmă. 

          În perioada 2013-2014, zona intrării dinspre Bulevardul Lacul Tei, precum și cea 

adiacentă debarcaderului, au suferit transformări radicale. După împrejmuiri, defrișări, 

construcții de platforme și terase, o suprafață cumulată de peste 10% din suprafața parcului 

funcționeză în regim de proprietate privată. Dacă o parte din amenajări nu au nicio bază 

legală, restul par a fi rezultatul unei complicități între administrația locală și diverse societăți. 

Prin HCL Sector 2 nr. 163/18.12.2007 s-a aprobat concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, 

prin negociere directă, către SC Ines Burger Prodcom SRL a unui teren aparţinând domeniului 

public al municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 7.507 mp (cca. 10% din suprafața parcului), 

situat în Bucureşti, Bdul Lacul Tei nr. 145, sector 2. 

           Extras din textul hotărârii: „Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea, pe o perioadă de 49 

de ani, prin negociere directă, către S.C. INES BURGER PRODCOM. S.R.L., cu sediul în 

Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 240, bloc 59, parter, Sector 2, București, având datele de 

identificare CUI: RO 43254; J40/26543, a terenului aparținând domeniului public al 

Municipiului Bucuresti, în suprafață de 7.507 mp., situat în Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 145, 

Sector 2, în vederea realizării obiectului de activitate, aferent activului societății. (2) Terenul 

prevăzut la alin. (1) se identifică potrivit anexelor nr. 1 si 2." 

de Oana MIHALACHE 
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Arhiva de urbanism a Primăriei Sectorului 2 oferă o imagine a succesiunii cronologice a 

documentelor emise (certificate de urbanism și autorizații de construcție) care vizează lucrări 

în Parcul Tei: 

- 04.10.2005, AC 1159/53 L/52673, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC, amenajare teren 

bd. Lacul Tei - Parcul 8 Mai 

Comentariu: În 2004 a fost instalat în parc bustul omului politic Heydar Aliyev. În perioada 

martie-august 2007 au avut loc lucrările de reamenajare a parcului 8 Mai. A fost creat un 

complex memorial „Heydar Aliyev-lider național al poporului azer", 3 locuri de joacă pentru 

copii şi un spatiu sportiv, 7 fântani arteziene, un amfiteatru de 100 de locuri. Un comunicat 

de presă al Ambasadei Republicii Azerbaidjan din 24 septembrie 2007 consemnează că „în 

Bucureşti a avut loc deschiderea parcului, ce poartă numele liderului național al poporului 

azer Heydar Aliyev. La ceremonia de deschidere au participat Preşedintele Republicii 

Azerbaidjan Ilham Aliyev şi Preşedintele Romaniei, Traian Băsescu". 

- 20.10.2005, CU 2627/114 L, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L. RK (reparații capitale), 

renovare, amenajări bd. Lacul Tei nr. 145 (Parc) 

- 22.11.2005, CU 2929/125 L, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., supraetajare cu două 

niveluri bd. Lacul Tei nr. 145 (Parc)/Restaurant Brotăcei 

- 19.05.2006, CU 1202/51 L, S.C. COFI-PATI S.R.L., amenajare restaurant Brotăcei bd. Lacul 

Tei nr. 145 

- 20.01.2006, CU 17/2 L, S.C. INES BURGER S.R.L., concesionare pt. piscină bd. Lacul Tei  

nr. 145 

- 10.07.2006, AC 723/33 L/ 39015, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., consolidare, reamenajare 

bd. Lacul Tei nr. 145 

Comentariu: S.C. Cofi-Pati S.R.L a administrat restaurantul "Anatolia" care a funcționat în 

fostul local "Brotăcei". După extindere, restaurantul Anatolia a fost mutat și la aceeași adresă 

s-a deschis, în 2014, centrul de evenimente "The President". S.C. Ines Burger Prodcom SRL 

și S.C. Cofi-Pati S.R.L au avut administratori comuni (omul de afaceri turc Hüseyin Koyuncu). 

- 16.01.2007, AC 10/1 L/73949, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., parcare bd. Lacul Tei nr. 145 

Comentariu: Legea 24/2007 referitoare la interdicția construirii pe spațiile verzi (sau a 

schimbării destinației acestora) a fost publicată în MO la data de 18.01.2007. Art.18 din lege 

prevede: „(3) Înstrăinarea și atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează în condițiile 

prevazute de lege, cu păstrarea destinației de spațiu verde. (4) Schimbarea destinației 

terenurilor înregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrări 

de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform 

legislației în vigoare." Completările ulterioare ale legislației referitoare la construirea pe 

spațiile verzi nu modifică aceste paragrafe și nu se referă la cazul prorietarilor privați care au 

dobândit terenul prin concesiune. 
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- 08.02.2007, CU 281/11 L 7596, S.C. INES COFI PATI S.R.L., refacere împrejmuire bd. Lacul Tei - 
Restaurant "Brotăcei" 
- 19.02.2007, AC 143/4 L/10789, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., refacere împrejmuire bd. Lacul Tei - 
Parc 8 Mai 
- 18.12.2007, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 privind concesionarea terenului către SC Ines Burger 
Prodcom SRL 
Comentariu: autorizațiile eliberate pentru "parcare" și "refacere împrejmuire" sunt anterioare Hotărârii 
Consiliului Local Sector 2 din data de 18.12.2007 prin care se aprobă către SC Ines Burger Prodcom SRL 
concesionarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 7.507 
mp, situat în Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 145, Sector 2. 
- 27.05.2008, CU 1962/61 L 38653, S.C. INES BURGER S.R.L., modernizare restaurant bd. Lacul Tei nr. 
145 
- 07.07.2008, CU 2385/109 L 44839, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., renovare, modernizare bd. 
Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "Brotăcei" 
- 22.12.2008, CU 4062/171 L 94362, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., desfiinţare restaurant 
Brotăcei bd. Lacul Tei nr. 145 
- 24.12.2008, AC 1639/85 L/94368, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., desfiinţare urgenţă bd. 
Lacul Tei nr. 145 
- 24.12.2009, AC 1256/49 L/84783, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., reconstruire restaurant S+P 
bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI" 
- 12.10.2011, AC 1335/41 L 51299, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., amenaj. incintă (terase la sol, 
copertine, pergole) bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI" 
- 15.02.2013, AC 42/2 L 6967, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., prin Plugaru Emilia finalizare 
lucrări AC 1256/49 L/24.12.2009 bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI" 

Comentariu: Centrul de evenimente "The President", deschis în 2014, menționează pe 
pagina sa că dispune de "parcare proprie", respectiv zona amenajată care a deservit localul 
Anatolia. La o estimare aproximativă, după imagini satelitare confruntate cu planurile 
cadastrale, se poate observa că suprafața ocupată de restaurante/terase(cca. 7.300mp) și 
parcare (cca. 1.500mp) depășește cu mult suprafața concesionată (7.507 mp). 
25.04.2012, AC 176/5 L 33758, CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 pt. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2, amenajare parc agrement şi echipament joacă copii bd. Lacul Tei nr. 145-151 
- Parcul "TEI" 
06.12.2012, AC 137 656/26 L 85235, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, foraj pentru 
irigare + fântână apă Parcul "8 MAI" - bd. Lacul Tei nr.145-151 
11.06.2013, AC 154 271/12 L 35477, CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 pt. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 2, schimbare soluţie tehnică AC176/5"L"/25.04.2012, bd. Lacul Tei nr. 145-151 - 

Parcul "TEI-PLUMBUITA" 

Comentariu: Cu toate amenajările realizate până acum, parcul este încă în stadiul de "semi-

utilizabil". Terenul care aparține ADP, aflat în partea de nord-vest a parcului, este în continuare 

neîntreținut și se suspectează că acolo s-ar fi produs decesul copilului ucis de câini, în 2013. 

Primăria s-a eschivat atunci, invocând o altă concesiune către o fundație cu activitate în 

domeniul sport-agrement. Până la sfârșitul anului 2014, condițiile acelui nefericit accident nu 

fuseseră complet elucidate. Nici zona dinspre est nu arată mai bine. Succesiunea de platforme 

și rampe care coboară spre malul lacului se oprește brusc într-o alee / drum de halaj, accesibilă 

pe o distanță de doar 300 m. Finisajele au început deja să se degradeze, la fel și locul de joacă 

amenajat la est de debarcader. Conectat necorespunzător prin alei de acces, într-o zonă care 

pe vreme ploioasă se transformă în mlaștină, locul de joacă este pustiu în cea mai mare parte a 

anului.  

http://adevarul.ro/news/eveniment/cazul-ionut-anghel-administratia-domeniului-public-sector-2-dat-vina-fundatie-careia-concesionase-teren-1_536bb0f30d133766a879ca92/index.html
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Această zonă este însă cadrul unui alt proiect grandios imaginat de edili: un parc de distracții cu 

roți gigantice. În loc să se concentreze pe zonele disfuncționale care pot fi reabilitate cu 

investiții minime (întreținerea vegetației scapate de sub control, curățarea gunoaielor și a albiei 

lacului, repararea aleilor, îndepărtarea gardurilor abuzive) Primăria Sectorului 2 continuă pe 

direcția mobilărilor discutabile (busturi ale unor personalități controversate, fântâni de mare 

adâncime, tunuri, etc). Dotările viitorului parc de distracții, în special roata de 63 m, vor fi 

vizibile din incinta ansamblului "Palatului Ghica Tei", monument istoric de categoria A (valoare 

culturală națională/ internațională), din apropiere. 

           Restaurantul aflat momentan în construcție este proiectat de firma S.C. CRIDO DESIGN 

S.R.L., beneficiar fiind S.C. INES BURGER S.R.L. Panoul de șantier este neconform deoarece 

lipsesc informațiile privind regimul de înălțime și aspectul general al clădirii. Deși ultima 

autorizație, emisă în februarie 2013, face trimitere la autorizația din decembrie 2009, care 

specifică faptul că se avizează "reconstruire restaurant S+P", aceste informații lipsesc din 

panou. Mai grav, se poate constata in situ că respectiva construcție depășește 6m înălțime, și 

este parțial organizată pe 2 niveluri. Imaginea percepută atât din parc, dar mai ales de pe 

malul lacului, este de o masivitate agresivă. Suprafața concesionată și împrejmuită a fost în 

mare parte defrișată și amenajată cu terase. Distanța de la limita amenajărilor până la malul 

lacului este de max.15 m. Dacă navigația mai era posibilă acum câțiva ani (2011), starea 

dotărilor și a luciului apei s-a deteriorat până la punctul de a prezenta riscuri majore pentru 

orice activități de agrement. Un pretext perfect pentru alte investiții de milioane de euro în 

favoarea unor firme agreate. 

            * Prima etapă a proiectului "Asanarea lacurilor Colentinei" prezentat în 1936 de către 

directorul UCB (Uzinele Comunale București), ing. N. G. Caranfil, prevedea asanarea si crearea 

lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca și Tei. Canalul ce începea din lacul Tei ajungea până în 

lacul Fundeni și ar fi asigurat navigația continuă. Proiectul a fost oprit la declanșarea războiului, 

iar la reluarea lucrărilor, la sfârșitul anilor '40, a suferit modificări considerabile. Astfel, faza a 

doua a intervențiilor s-a încheiat în perioada anilor '70, incluzând canalul Colentina, lacurile 

Plumbuita, Pantelimon și Cernica. Modificările aduse proiectului inițial, reluat după o pauză 

îndelungată provocată de schimbarea regimului politic, au afectat negativ viziunea unitară și 

coerentă a echipei UCB. 

             Administrația Dem. I. Dobrescu (1929-1934) intenționa transformarea succesiunii de 

lacuri din nordul Capitalei într-un element distinctiv de atracție. Sistarea bruscă a proiectului și 

schimbarea strategiei au fost, în parte, responsabile pentru evoluția negativă a zonei de lacuri, 

care a ajuns, astfel, unul din elementele disfuncționale din nord-estul Bucureștiului. Acest 

fenomen este cu atât mai vizibil în cazul Parcului Tei (8 Mai), a cărui amenajare a început în 

jurul anului 1935, dar a fost încheiată abia spre 1950. Impresia de "neterminat" este pregnantă 

și este mărturia, atât a unei discontinuități în procesul de proiectare, dar și a dezinteresului 

administrațiilor locale de după 1990 care, nu numai că nu au avut nicio viziune reparatorie 

pentru acest punct sensibil al "salbei de lacuri", ci chiar au contribuit la distrugerea lui. 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/distrugerea-spatiilor-verzi-din-bucuresti-parcul-tei.html  

 

http://www.observatorulurban.ro/distrugerea-spatiilor-verzi-din-bucuresti-parcul-tei.html
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                     În perioada 1 ianuarie 2015 - 1 martie 2015 se fac înscrierile claselor 

şi ale arhitecţilor pentru programele educaţionale „De-a arhitectura în oraşul 

meu” şi „De-a arhitectura mini” pe www.de-a-arhitectura.ro/inscrieri 

 

  Înscrieri pentru programele educationale  

,,De-a arhitectura”, anul scolar 2015-2016 
 

De-a arhitectura 

          În septembrie 2014 programa curriculei 

programului educaţional „De-a arhitectura în oraşul 

meu” a fost avizată de MEN (Ordin nr 4422 din 

28.08.2014) putând fi predată în orice şcoală din 

Romania în ca materie opţională pentru 

învăţământul primar, clasele III-IV. Această 

recunoaştere vine după doi ani de implementare a 

curriculei,  în acest al treilea an şcolar fiind predată 

în 16 oraşe şi 5 comune din România, în 100 de 

clase, sub îndrumarea a 120 de arhitecţi voluntari, 

ajungând la peste 2500 de copii de clasele a III-a şi 

a IV-a. Pentru ca învăţătorii care îşi doresc să facă 

acest opţional să poată beneficia de ajutorul unui 

arhitect voluntar, care să predea acestă nouă 

materie împreună cu ei, să primească gratuit 

materialele didactice şi să participe gratuit la  

“cursul de formare al îndrumătorilor de-a  

arhitectura”, am creat acest sistem de înscrieri. 

În 2015-2016, vom putea susţine, prin partenerii şi 

sponsorii noştrii, 120 de clase pentru programul 

„De-a arhitectura în oraşul meu” şi 20 de clase 

pentru programul  „De-a arhitectura mini”. 

               „De-a arhitectura în oraşul meu” se adresează elevilor din clasele a III-a şi a IV-a. 
Curricula pune la lucru creativitatea elevilor, spiritul lor critic, îi face mai atenţi la ce se întâmplă în 
oraşul lor şi îi ajută să descopere lumea fascinantă a arhitecturii. Localitatea în care ei trăiesc este 
materialul didactic de referinţă. Programul are un suport de curs, o programă, un caiet al elevului şi 
materiale didactice vizuale. Cursul a fost conceput pe structura: observ- analizez- construiesc - 
prezint. Prima parte a demersului educaţional urmăreşte achiziţionarea de informaţii prin experinţa 
directă a elevilor: expediţii în oraş, experiment, joc şi prezentări vizuale, iar cea de-a doua este 
aplicaţia practică a celor învăţate anterior, elevii lucrând împreună la un proiect comun. 
             „De-a arhitectura mini” se adresează copiilor din clasele I-a şi a II-a şi doreşte să-i 
încurajeze pe micii şcolari să-şi construiască lumi fantastice şi personale, pe măsura imaginaţiei lor, 
pornind de la o poveste, lecţiile fiind în mare parte ateliere hands-on. Curricula este conceput pe 
metoda „learning by doing” şi se concentrează pe caracteristica cea mai importantă a vârstei de 7-9 
ani: imaginaţia. Prin acest curs mai punem o caramidă la consolidarea personalităţii, a încrederii în 
sine a copiilor, dar şi a creativităţii individuale şi colective. Fiecare an şcolar se finalizează, la disciplina 
educaţie de arhitectură şi mediu construit, cu o expoziţie de-a arhitectura cu proiectele elevilor. 
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Condiţiile pentru a vă număra printre clasele unde Programele se desfăşoară gratuit, sunt: 
- clasa este la o şcoală de stat; 
- învăţătorul este titular la clasă;  
- învăţătorul participă “cursurile de formare a îndrumătorilor de-a arhitectura” din septembrie 2015, în 
vederea familiarizării cu materia şi formării unei echipe arhitect-învăţător; 
- învătătorul motivează de ce îşi doreşte acest curs. 
 
              Clasele din învăţământul de stat care doresc sa facă acest curs, dar nu  care nu se înscriu în cele 120 clase 

cu implementare gratuită, nu vor putea beneficia de ajutorul unui arhitect voluntar prin Asociatia De-a Arhitectura, 
cursul fiind predat exclusiv de către cadrul didactic, ajutat de ghidul îndrumătorului disponibil gratuit pe site-ul 

www.de-a-arhitectura.ro. De asemenea pot achiziţiona Caietul elevului, al cărui preţ este de 15lei/buc. 

Pentru clasele din învăţământul privat costul unui program educaţional este de 4500lei/an şcolar/clasă, în care 
beneficiază de un arhitect îndrumător cu experienţă, materiale didactice şi de bricolaj, suport educaţional. 

              Invităm cadrele didactice să îşi înscrie clasa pe site-ul Asociatiei De-a Arhitectura, 
accesând acest link: http://www.de-a-arhitectura.ro/arhi/formular_profesori.php , precum şi pe arhitecţii care 

doresc să se implice voluntar în procesul de educare al copiilor, la: http://www.de-a-

arhitectura.ro/arhi/formular_arhitecti.php 
 

               Ca partener al Asociaţiei De-a Arhitectura, Goodyear susţine deja de doi ani proiectul, facilitând 
desfăşurarea expediţiilor copiilor şi crescând siguranţa în trafic. ”Pentru Goodyear, proiectul De-a Arhitectura 

reprezintă mai mult decat un parteneriat. Parte a programului nostru mai extins, ”Goodyear pentru Siguranţa celor 

Mici”, program dedicat creșterii siguranței în traficul rutier în rândul copiilor şcolari şi preşcolari, parteneriatul pentru 
susţinerea proiectului De-a Arhitectura ne-a oferit posibilitatea de a contribui activ la creşterea siguranţei rutiere într-

o manieră mai puţin obişnuită, dar perfect potrivită pentru o educaţie civică cât mai completă şi integrată în rândul 
celor mici”, a precizat Raluca Boţan, Marketing Manager CEE la Goodyear Dunlop. ”Susţinem cu toată convingerea 

acest proiect şi în anul şcolar 2014-2015 și suntem extrem de încântaţi de faptul că acest proiect este într-o creştere 
continuuă, din ce în ce mai mulţi elevi intrând ca parte în proiect în fiecare an”, a mai precizat aceasta.  

              „Este important ca gustul pentru construcţiile frumoase să fie cultivat încă din clasele primare, de aceea 

YTONG a fost chiar de la prima ediție alături de De-a arhitectura. Prin acest proiect dezvoltăm împreună și investim 
în educarea copiilor, pentru ca cei mici să înțeleagă importanța construcțiilor de calitate și a mediului construit 

corect”, a declarat Georgiana Stanciu, Marketing Specialist Xella RO. “Anul acesta, la cea de-a treia editie,  YTONG 
susține dezvoltarea proiectului “De-a arhitectura povestită” în șase orașe din toată țara și campania " Creștem 

împreună orașul Constanța". Dorim ca prin educația de arhitectură să contribuim la dezvoltarea personală a copiilor 

din toată țara, care vor ști ce înseamnă mediul construit de calitate în orașul lor”, a adăugat ea. 
 

                Mulţumiri pentru susţinerea implementării programului în anul şcolar 2014-2015: 
- Uniunea Arhitecţilor din România 

- Goodyear alături de care „Creştem împreună siguranţa în trafic a copiilor” 

- Ytong alături de care „Creştem împreună oraşul Constanţa” 

- Sponsorilor implicaţi în Expoziţia „Case Ciripite” ediţia I: CA Immo, Coldwell Banker, Clinica Maria, Crama 

Atelier, Dedeman, Delta Glass, Raluca Antonescu PR & Consulting, Richter, Siniat, The Park, Valrom şi 

Velux.  

„De-a arhitectura” este o asociatie care isi propune dezvoltarea si promovarea educatiei de arhitectură şi 
mediu construit pentru copii, în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii. 

În 2011, cu sprijinul Filialei Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Români şi cu finaţarea 
Ordinului Arhitectilor din România, arhitecţii fondatori ai  asociaţiei  au dezvoltat programul cultural „de-a 
arhitectura” – deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit. În cadrul acestui program cultural 
s-a elaborat, cu sprijinul Facultăţii de Psihologie şi Ştiintele Educatiei din Universitatea Bucuresti, curricula 
opţională „de-a arhitectura- educaţie pentru arhitectură şi mediu construit” pentru clasa a III-a şi a IV-a. 

Din 2014 Uniunea Arhitectilor din Romania susţine şi finaţează, prin taxa de Timbru de Arhitectură, 
programul de pregătire a îndrumătorilor arhitecţi care vor preda cursul „de-a arhitectura” în şcoli alături de 
cadrele didactice. 
 

 

http://www.de-a-arhitectura.ro/arhi/formular_profesori.php
http://www.de-a-arhitectura.ro/arhi/formular_arhitecti.php
http://www.de-a-arhitectura.ro/arhi/formular_arhitecti.php
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O fermă dărăpănată renovată pentru a deveni 
o locuinţă modernă 

 
Spaţiulconstruit.ro 

                Este imbucurator sa vedem ca din grija 

pentru istoria unor locuri, pentru constructiile vechi si de 

ce nu, pentru bugetele personale sunt din ce in ce mai 

multe proiecte de renovare, reabilitare si reconversie. 

Un astfel de exemplu este si proiectul realizat de echipa 

spaniola Dom Arquitectura in satucul La Cersanya din 

nordul Spaniei in care au preluat o ferma tipica regiunii, 

aflata in stare avansata de degradare si au renovat-o si 

transformat-o intr-o locuinta moderna, dotata cu toate 

cele necesare unui trai confortabil. 

                Constructiile care compuneau complexul 

erau o mica locuinta, un hambar si o magazie. Toate 

aceste spatii au fost regandite si reorganizate pentru a 

compune noua locuinta si o serie de pavilioane destinate 

oaspetilor. Din punct de vedere al designului arhitectii 

au dorit sa creeze o ambianta moderna, chiar luxoasa 

prin natura finisajelor si a mobilierului care sa se 

potriveasca cu farmecul bucolic al peisajului 

inconjurator. 

                Pentru a profita de perspectivele 

spectaculoase ale imprejurimilor arhitectii au decis sa 

uneasca structurile existente prin extinderea diferitelor 

volume care functionau ca articulatii intre elementele 

principale ale compozitiei. Fatadele si acoperisurile au 

fost refacute astfel incat sa se pastreze din aspectul 

original in timp ce interioarele au fost 

recompartimentate pentru a se potrivi cu nevoile noilor 

proprietari. Vechiul hambar a devenit astfel un coridor 

deshis in care se pune in valoare structura aparenta a 

acoperisului inclinat. 

                Peretii din piatra si elementele din lemn 

masiv precum si detaliile realizate din fier forjat sunt 

legatura vizuala cu istoricul si traditia acestor locuri. 

Avand parte de spatii atat de ample, arhitectii au reusit 

sa contureze o locuinta cu atmosfera variata dar in 

acelasi timp cu un accent predominant pe design, menit 

sa aduca un strop de contemporaneitate in acest sat 

traditional spaniol. 

 

Mai multe informatii gasiti pe: 

http://inhabitat.com  

 

Traducere si adaptare:  Arh. Raluca Popa 

http://inhabitat.com/
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             Prefectul judeţului Maramureş, Anton Rohian, a declarat ă va solicita sprijinul 

Guvernului pentru a opri construcţia de noi microhidrocentrale pe cursurile de apă din 

judeţ. "În ultimii ani au fost construite mai multe microhidrocentrale pe cursurile de apă, 

majoritatea în apropierea satelor şi comunelor din zona de munte a judeţului, iar efectele 

pentru mediu s-au dovedit a fi devastatoare. Flora şi fauna unor cursuri de apă a fost 

afectată serios, iar în aval, nivelul apei a înregistrat scăderi vertiginoase, îndeosebi în zile 

cu secetă când nivelul apei e foarte scăzut".  

"Din câte am constat, primăriile care au acordat direct avizele de construcţie a acestor 

microhidrocentrale au luat în calcul doar anumite avantaje economice imediate fără a lua 

în considerare efectele majore asupra mediului ambiant. Problema e că implicit acest gen 

de investiţii afectează comunităţi, mici afaceri locale, iar presupusele venituri pentru 

administraţie din vânzarea energiei electrice în sistemul naţional de către firmele care 

gestionează microhidrocentralele par a fi infime în raport cu schimbările generate de 

aceste construcţii", a spus Anton Rohian.  

              El a mai spus că în Maramureş majoritatea firmelor străine care au obţinut 

avizele de funcţionare şi aprobarea unor consilii locale ar urma să construiască 19 

microhidrocentrale pe râurile montane. "Deja unele primării fac un pas în spate când 

realizează efectele care se pot produce asupra râurilor. Apoi, majoritatea localităţilor pe 

raza cărora s-ar construi aceste microhidrocentrale sunt implicate în agroturism, iar în 

alte localităţii există mici ferme de animale care depind de resurse de apă curate. E 

foarte important ca în toate satele şi comunele din judeţ să avem râuri şi pârâuri curate" 

a mai spus Anton Rohian. AGERPRES 

Agerpres 

Prefectul de Maramureş cere Guvernului sprijin 

pentru a opri construcţia de microhidrocentrale 
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Agerpres 
Primăria Sfântu Gheorghe demarează în acest an 

proiectul "Inima oraşului" 

             Primăria Sfântu Gheorghe va demara în acest an proiectul "Inima oraşului", ce 

are ca scop revitalizarea centrului istoric şi crearea unei zonepietonale. Consiliul local 

Sfântu Gheorghe a aprobat, joi, modificarea proiectului iniţial, respectiv eliminarea 

parcării subterane cu 200 de locuri ca urmare a existenţei riscului de avariere a 

clădirilor aflate în vecinătate, respectiv Prefectura, Consiliul Judeţean şi Galeria de Artă, 

şi apariţiei unor costuri suplimentare din cauza configuraţiei terenului.  

             Viceprimarul Sztakics Eva a declarat că proiectul, care vizează în principal 

închiderea definitivă a circulaţiei rutiere în Piaţa Libertăţii, mai exact a tronsonului din 

faţa Colegiului "Miko" şi a Teatrului "Tamasi Aron" şi crearea unor alei pietonale, va fi 

finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional şi va trebui realizat 

până la sfârşitul anului. Valoarea totală a proiectului este de peste un milion de euro. 

Proiectul a fost votat de consilierii locali, însă au existat voci din partea societăţii civile 

care au considerat oportună organizarea unei dezbateri publice pe această temă. "N-aş 

fi fost aici dacă aş fi fost cu totul de acord cu acest proiect, care presupune un 

sacrificiu mare de copaci din parcul central. În ultimii ani asistăm la un proces de 

îndepărtare a copacilor plantaţi mai demult, care sunt mândria noastră. În ultimii doi-

trei ani am pierdut 115 castani, din care, am numărat, numai cinci erau bolnavi. Mi se 

pare absolut periculos pentru noi, oamenii, că pe zi ce trece maşinile din oraş se 

înmulţesc şi poluează aerul, iar noi continuăm să tăiem arborii care ar mai echilibra 

aerul (...) Ştiu că se plantează arbori în cartiere, am văzut puieţi, dar copacii bătrâni se 

taie într-un ritm mult prea alert şi vom face totul ca să îi apărăm (...) Am înţeles că 

centrul civic va arăta ca cel de la Sibiu, va fi piatră multă, dar sperăm că la noi vor 

rămâne şi copaci", a declarat Maria Movilă, care a vorbit în numele mai multor cetăţeni.  

Primarul Antal Arpad a dat asigurări că realizarea unei zone pietonale nu presupune 

reducerea spaţiilor verzi din oraş. "Pe cei care cred că va fi mai puţină zonă verde îi pot 

linişti. Zonele verzi vor fi mai extinse şi vor fi mai multe. Eu mă număr printre cei care 

îşi doresc mai multă verdeaţă şi un aer mai curat. Prin restricţionarea circulaţiei, Sfântu 

Gheorghe va avea un centru mai plăcut pentru pietoni şi biciclişti. Oraşul nostru nu 

este aşa de mare să nu ne putem permite să scoatem centrul din zona de tranzit (...) 

Vom avea un centru mai curat şi mai verde până la sfârşitul acestui an", a spus 

primarul Antal Arpad. Prin acest proiect autorităţile locale îşi propun, totodată, să 

confere centrului istoric un loc mai important în viaţa urbei, aici existând mai multe 

clădiri vechi, multe ganguri şi spaţii neutilizate, care pot fi reamenajate şi pot deveni o 

atracţie atât pentru localnici, cât şi pentru turişti.  

AGERPRES  

 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată! 
 


