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INFO 1 
de arh. Mircea ȚIBULEAC 

                OCHIUL VEDE DOUĂ DIMENSIUNI 
MINTEA PE CEA DE-A TREIA 

    Din motive obiective și din cauza 

încărcării cu evenimente ce au trebuit să fie 

prezentate în numărul trecut al buletinul 

informativ nu am avut timpul necesar să 

pregătesc acest articol. Pentru mine este un 

subiect prea important ca să nu-i acord 

spațiul și timpul necesar ca să respect acest 

statut.  

 
Cu serbarea la clasă din 18 iunie 2015 

și vernisarea expoziției tuturor machetelor 

realizate de copii din Sibiu în anul școlar 

2014-2015, care a avut loc în 25 iunie, 

pentru mine și partenera mea d-na 

învățătoare Simona CÂMPEAN, s-au sfârșit 

doi ani de muncă în care am încercat în 

primul rând să-i facem pe copii să vadă a 

treia dimensiune a obiectelor și a spațiului.  

 Probabil că ați ghicit că este vorba de finalizarea celui de-al doilea an școlar 

(2014-2015) în care am predat aceleiași clase a III-a și respectiv a IV-a a d-nei 

învățătoare CÂMPEAN cursul opțional ,,De-a arhitectura în orașul meu”.  

În acest răstimp cei care primiți buletinele noastre informative ați avut prilejul să 

aflați amănunte despre acest curs în articolele pe care le-am scris despre ce se întâmplă 

la clasă. Iată că a sosit momentul să culegem roadele. Dacă anul trecut aceiași clasă a 

folosit în lucrarea lor de sfârșit de an cunoștințele, realizând fiecare o machetă mobilată 

și decorată a camerei lor, în acest an munca a fost în echipă. Toți cei 26 de elevi din 

clasă mai mult sau mai puțin, în funcție de interesul fiecăruia, au participat la realizarea 

unei machete care urma să prezinte un colț al unui oraș ideal, așa cum și-ar dori ei să fie 

cel în care vor locui când vor fi mari. Prin imagini, dar și prin intermediul textului o să 

încerc să descriu cum au decurs ultimile cursuri și etape ale acestui sfârșit de an De-a 

arhitectura. 
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1. PREGĂTIREA FINALEI 

 Nu a fost pentru prima dată când am 

demarat o etapă, de data aceasta finală, prin 

recapitularea cunoștințelor. Am abordat o 

manieră care m-a determinat să mă abat un 

pic de la logica ghidului. Actul de 

,,indisciplină”  s-a datorat faptului că elevii 

mei nu erau pregătiți să asimileze prea multe 

informații dintr-odată. Văzând că așa se 

petrec lucrurile, pentru a mări șansa ca ei să 

rămână cu cât mai multe cunoștințe, am decis 

împreună cu învățătoarea să lăsăm loc la cât 

mai multă recapitulare. 

 Zis și făcut. Pregătirea, ,,încălzirea” în 

vederea demarării machetei a constat în a ne 

aduce aminte care sunt tipurile de construcții, 

mai ales cele din programul de locuințe, care 

sunt părțile unei construcții și cum se 

amplasează acestea în teren. Fiecare elev a 

trecut, rând pe rând, la tablă și a prezentat ce 

știe despre acestea.  

     Pe cât posibil acest sistem interactiv l-am 

practicat și în timpul cursurilor săptămânale 

obișnuite. Mi se pare că școala nu face 

suficient ca să învețe elevii cum să se exprime 

în public, nu le dă curajul de a prezenta și 

susține fără rețineri ideile în fața unor alte 

persoane. Este o lipsă pe care am sesizat-o în 

multe cazuri și la colegii noștri când sunt puși 

în situația de a prezenta proiectele în public. 

Programul nostru se ocupă de pregătirea 

elevilor ca să devină parteneri de încredere ai 

arhitecților.  
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   De pregătirea arhitecților, ca să știe cum să-

și prezinte proiectul și să câștige încrederea 

unui client cine se va ocupa? Joi, 30 iulie, am 

asistat la o prezentare a legii 10 în noua ei 

formă, care a avut loc la sediul fialialei OAR. 

De această dată, la discuții se pare că opinia 

generală a fost că noua forma a legii deschide  

șansele  ca  să  înceapă și la  noi  în  România 

să crească calitatea în construcții, că 

arhitectul va avea cu adevărat mai 

multe obligații și vor rămâne pe piață cei 

mai capabili.  Va exista un recul pe piața 

de proiectare, dar vor câștiga cei care 

vor avea talentul și priceperea necesară 

ca să-și convingă clientul de necesitatea 

apelării la un serviciu de calitate, care 

trebuie plătit pe măsură. Pentru 

aceasta, programul De-a arhitectura 

încearcă să pregătească o nouă 

generație de cetățeni care să înțeleagă 

rolul arhitectului și importanța misiunilor 

sale.  
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 În continuare, în paralel cu imaginile care 
povestesc despre cum am pregătit realizarea 
machetei de sfârșit de an școlar 2014-2015, voi 
reda un text de prezentare redactat de colega 
noastră Iulia Maria NISTOR, coordonatorul 
proiectului pe zona Sibiu: 
 ,,Asociația De-a Arhitectura își propune 
prin numeroase activități dezvoltarea și 
promovarea educației de arhitectură și mediu 
construit în vederea conștientizării și a 
cunoașterii valorilor arhitecturii, design-ului și 
urbanismului. Prin înțelegerea și asumarea 
acestor valori de către diverse categorii de 
public, urmărim creșterea calității mediului 
construit din mediile urbane și rurale. Unul dintre 
cele mai ambițioase proiecte ale asociației este 
cursul opțional de educație de arhitectură și 
mediu construit pentru clasele a III-a și a IV-a, 
“de-a arhitectura în orașul meu”, aprobat de 
Ministrul Educației Naționale prin ordinul nr. 
4422/28.08.2014.  
 Cursul a fost testat și implementat la Sibiu 
încă începând cu anul școlar 2013-2014 prin 
implicare a 6 arhitecți voluntari, 12 cadre 
didactice și aproximativ 360 de copii din 8 școli. 
În anul școlar 2014-2015 au fost implicați 9 
arhitecți voluntari, 11 cadre didactice și 330 de 
copii. În anul școlar 2015-2016 cursul opțional va 
fi predat în 132 de clase în toată țara din care 13 
clase vor fi în județul Sibiu (11 clase din Sibiu, o 
clasă din Rîu Sadului, o clasă din Agnita) + 4 
clase din anul școlar 2014-2015 care au optat 
pentru predarea cursului în 2 ani. Așadar 
aproximativ 510 de copii vor fi beneficiari direcți. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt  familiile 
copiilor, învățătorii implicați în program, cei 14 
arhitecții voluntari (din 164 de arhitecți voluntari 
implicați la nivel național) care asistă învățătorii 
la fiecare oră de curs și nu în ultimul rând orașul 
Sibiu asupra căruia copiii, viitori cetățeni își vor 
pune amprenta. Scopul acestui curs opțional este 
de a ajuta copiii să înţelegă arhitectura şi mediul 
construit şi, implicit, multe din procesele 
complexe care le transformă mediul în care 
trăiesc. Casa, şcoala, cartierul şi comunitatea lor 
îi formează pe aceşti viitori cetăţeni, le dau un 
mesaj despre locul lor în lume, dar le pot da și 
conștientizarea faptului că pot influența cadrul 
lor de viață și implicit convingerea că de ei 
depinde calitatea arhitecturii şi a mediului 
construit de mâine. 
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Viitori cetăţeni adulţi, utilizatori, clienţi şi 

factori de decizie, ei vor trebui să participe activ la 

modelarea lumii în care vor trăi şi vor trebui să 

creeze, utilizând atât moştenirea culturală cât şi 

inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi 

armonioasă. 

Luna septembrie este, de câţiva ani, 

debutul public al unui proces anual, plin de 

semnificaţie pentru viitorul oraşelor în care trăim, 

la al cărui succes contribuie un număr 

impresionant de arhitecți din întreaga țară. 

Impactul pe care programul “De- arhitectura în 

oraşul meu” îl are asupra profesiei de arhitect 

reverberează în modul cel mai direct în societate, 

cu promisiunea unor efecte peste ani. Cum se 

întâmplă acest lucru? Anul acesta, 164 de arhitecţi 

s-au angajat să joace rol de educator, model şi 

inspiraţie pentru nu mai puţin de 3960 de elevi 

din clasele a III-a şi a IV-a din şcoli generale din 

întreaga ţară. Vreme de un an şcolar, 164 de 

arhitecţi ocupaţi îşi vor organiza timpul şi mai bine 

pentru a face loc implicării lor în pregătirea şi 

susţinerea unei ore de curs pe săptămână, alături 

de cadrele didactice. Vor colabora strâns cu 

învăţătoarele claselor, vor utiliza resursele 

didactice elaborate de Asociaţia De-a arhitectura, 

aprobate de Ministerul Educaţiei, vor beneficia de 

sprijinul instituţional al şcolilor şi al 

Inspectoratelor Şcolare teritoriale. Dar ei sunt cei 

care poartă mesajul unui mediu contruit de 

calitate spre copii, cei al căror entuziasm şi 

dedicaţie poate să mişte munţi. Aşa cum am văzut 

în anii trecuţi, copiii înfloresc în mici cetăţeni ai 

propriilor oraşe, „înarmaţi” cu instrumente 

esenţiale pentru acest rol, pornind de la 

descoperirea şi înţelegerea mediului în care 

trăiesc, descoperind că oraşul este făcut de 

oameni şi că stă tot în puterea lor să îl schimbe 

spre bine. Cei mici exersează la scara clasei şi a 

machetelor democraţia participativă aplicată la 

spaţiul public, însuşindu-şi elemente de cultură 

vizuală   şi  informaţii  de bază  din  domeniul 

arhitecturii. 
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Într-un astfel de proces, esenţial este omul, 

cel care este sau devine îndrumătorul copiilor în 

această călătorie, şi dinamica dintre cei doi 

coechipieri, arhitect şi învăţător. Pentru fiecare 

dintre ei, primul pas a fost înscrierea în program, 

dar construirea echipelor începe în septembrie în 

cadrul unor ateliere dedicate, organizate de 

Asociaţia De-a arhitectura, beneficiară a unei 

finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România 

din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2014. 

Implicarea prestigioasei organizaţii a breslei în 

tocmai partea de formare a îndrumătorilor pentru 

cursul De-a arhitectura în oraşul meu, alături de 

Ministerul Educaţiei, de Inspectoratele Şcolare 

Judeţene, de Casa Corpului Didactic, de Facultatea 

de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii 

Bucureşti, arată dorinţa arhitecţilor de a avea un 

rol activ în societatea de astăzi, implicat dincolo de 

graniţele exercitării oneste a profesiei. 

Atelierele de formare îndrumători sunt susţinute de 

arhitecţi şi învăţători care au experienţa predării 

cursului în anii şcolari trecuţi, care au pregătit 

împreună în cele mai mici detalii desfăşurarea 

atelierelor regionale. 

Se deschid drumuri noi de colaborare între 

instituţiile din domeniul educaţiei, structurile 

asociative ale breslei arhitecţilor, universităţi din 

domeniul ştiinţelor educaţiei şi cel al arhitecturii 

pentru a aduce în procesul educaţional timpuriu 

elemente fireşti de cultură generală privitoare la 

mediul construit şi la interacţiunea cu acesta, 

pentru a promova creativitatea, respectul, echilibrul 

şi pofta de implicare activă în modelarea a ceea ce 

ne înconjoară”. 
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     Sper că imaginile au reușit să vă 

transmită o parte din entuziasmul 

copiilor care au realizat machete de 

final de an. Din păcate, nu toți au 

fost animați de această energie 

până la final și ne-au părăsit rând 

pe rând. Grupul celor care au 

rămas, în schimb, a fost greu de 

oprit, de-abia i-am trimis acasă, 

urmând ca după trei ore, la ora 18 

să se întoarcă cu părinții ca să fie 

martori la finalizarea acestui curs. 

Cum spunea Iulia Nistor în textul ei, 

am putut vedea pe viu efectele 

indirecte pe care acest proiect 

minunat De-a arhitectura în orașul 

meu l-a avut asupra părinților și a 

bunicilor. Teoretic vorbind, anul 

trecut, dacă adunăm acesti 2 500 

de copii care au participat de curs, 

în medie încă 3 aparținători ușor 

ajungem la 10 000 de persoane  

care au aflat că există pe lume 

meseria de arhitect și la ce este ea 

de folos. Tot de la Iulia NISTOR am 

mai aflat că în anul școlar următor 

numărul de clase a crescut de la 

132. Făcând o socoteală simplă 

reiese că cel puțin 16 000 de 

persoane din România vor afla de 

acest curs. Dintre aceștia măcar 

copiii, viitoarea generație de 

cetățeni, sperăm că vor aplica din 

cele învățate la acest curs. 
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 Sunt sigur, văzându-i la treabă, că vor privi cele din jurul lor cu alți ochi, cu alte 

cuvinte, teoria mea exprimată și în titlu va deveni o realitate: OCHIUL VEDE DOUĂ 

DIMENSIUNI, MINTEA PE CEA DE-A TREIA.  

 În încheierea relatării despre acest eveniment, serbarea la clasă cu participarea 

părinților și a bunicilor din 18 iunie ora 18.00, vă ofer imagini de la înmânarea diplomelor 

De-a arhitectura: 
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 La exact o săptămână de la finalizarea serbărilor de la fiecare clasă participantă, a 

avut loc, pe 25 iunie, vernisajul expoziției în care pe jos, în holul de intrare al Casei de 

Cultură a municipiului Sibiu, au fost expuse toate machetele promoției 2014-2015.  

 

         După cum puteți observa, fantezia copiilor nu are 
margini. Ea a fost sporită și cultivată de următorii colegi 
arhitecți voluntari ca și mine: Anca Bordean, Carmen Şandru, 
Alexandra Onea, Raluca Tatiana Ispas, Gabriel Roşca, Diana 
Constantinescu, Maria Cristina Gãvozdea, Ovidiu Voicana 
(stud. arh.), Iulia-Maria Nistor.  
 

1. Anca Bordean 

2. Carmen Şandru 
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Închei articolul dominat de un sentiment de optimism 
profund insuflat de acești copii minunați. Privirile lor pline de 
curiozitate și speranță, ca aceasta a Nicoletei, m-au 
determinat să-mi mențin interesul treaz pentru acest 
proiect, având convingerea că merită tot efortul. 

Link foto:  
http://we.tl/2wlK33A3Y9 

 
Link video: 

http://we.tl/ldWYIVnhhv 
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LANSARE REVISTA ARHITECTURA – NR.2 / 2015: 
POLITICI DE LOCUINȚE INFO 2 

de Natalia JIAN 
foto&video : Daniel ZANFIR 

        Revista tratează și evenimente de actualitate 
internațională, cum ar fi Premiul Mies van der Rohe, 
Premiile JIA 2015, Concursul International ,,LIGET 
BUDAPEST”- finalizat, fără proiect adjudecat, 
Problematica transformării birourilor în locuințe în 
Franța anului 2015.  

La note de proiect regăsim articolele 
,,Teatrul Național ,,I.L.Caragiale”, București de 
Romeo BELEA și ,,Casa cu blazoane din Chioju – 
restaurare, consolidare și punere în valoare” de 
Călin HOINĂRESCU.  

Dosarul tematic este alcătuit din articole ce 
au ca subiect: ,,Locuință: terminologie, FIȘĂ”, 
POLITICA DE LOCUINȚE, ÎNTRE CONCEPT ȘI 
PRACTICĂ – FIȘĂ-STUDIU DE CAZ, POLITICI 
DE LOCUINȚE – COMPONENTELE POLITICII 
DE LOCUINȚE, ,,A locui în casele de patrimo-  
niu”, etc. 
       Alte rubrici dezvoltate în noul număr al revistei 
sunt: Arhitecturi în creștere, Promisiuni, 
Design, Interviu, Efigii, Arhitecți la radio, ... Și 
alte articole cu care se leagă, Ex libris.  

Argumentul ,,LOCUINȚA, UN SUBIECT 
VECHI, CUNOSCUT, DAR IMPOSIBIL DE 
ABANDONAT” este semnat de Nicolae ȚARĂLUNGĂ 
și surprinde diversele unghiuri prin care poate fi 
abordat acest concept: ,,locuința, în contextul 
articolului, este adusă sub ochii cititorului drept 
contemplație a unui produs material integrat 
temporal, spațial, funcțional, structural, cultural și 
estetic. În ciuda complexității sale, locuința are și azi 
același rol social pe care l-a avut de-a lungul istoriei, 
înregistrând în timp schimbări determinate de 
evoluțiile tehnologice, materialele folosite și de 
relațiile stabilite între consumatorul locuinței, 
producătorul acesteia, finanțatorul și mecanismul 
administrației publice. 

Locuința reprezintă condiția necesară 
dezvoltării umane, fiind un subiect larg dezbătut 
datorită modului de implicare a statului, modului în 
care sunt cheltuiți banii contribuabililor, eficienței 
producției și justiției sociale.  
 

Lansarea revistei ARHITECTURA – nr.2/2015 a avut loc luni, 20 Iulie 2015, ora 17.00, la 

Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România, Str. Jean Louis Calderon nr. 48.  

Acest număr reflectă arealul semnificativ al politicilor de locuințe și cuprinde o serie de articole de 

actualitate internă, printre care NAG #9 la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din 

România, Concurs pentru identitatea vizuală a publicațiilor Uniunii Arhitecților din România, Expo-

conferința internațională GIS, Reuniunea forurilor de conducere ale UAR la Alba Iulia și altele. 
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Mai mult, studiile făcute asupra temei locuinței conduc, de fapt, către înțelegerea societății 

(Jim Kemeny, Housing and Social Theory, 1992). Locuința a cunoscut în cele trei etape după cel 

de-al Doilea Război Mondial, respectiv 1950-1970, 1970-1990 și 1990-prezent, schimbări 

semnificative din punct de vedere al standardelor de locuire, al finanțării, al ponderii stabilite între 

locuința socială și cea privată și al ponderii între locuința aflată în proprietate și cea în chirie. În 

ciuda acestor schimbări, locuința rămâne în continuare legătura principală dintre bunăstare 

economică și structură socială”. 

 

Într-o atmosferă ,,vie, intelectuală și artistică”, așa cum a apreciat-o d-na dr.arh. Viorica 

CUREA, președinte UAR, a avut loc o dezbatere liberă, care a cuprins puncte de vedere legate de 

dosarul tematic  al revistei. D-na dr.arh. Sorina RACOVICEANU a tratat în dialogul cu: Michael 

ENGEL, Miruna GRIGORESCU, Simona MUNTEANU, Doina BUBULETE fenomenul suburbanizării: 

,,dezvoltarea urbană, deși trimite către o vizualizare spațială, este în primul rând un concept 

economic, aceasta având loc atunci când creșterea economică generează plusvaloare în domenii 

precum cultura, mediul înconjurător, locuirea sau protecția socială. Uneori, fenomenul poate fi 

însoțit de expansiunea orașului în teritoriu – activități economice se localizează pe marile artere de 

penetrație, se creează noi locuri de muncă, crește cererea de locuințe și apar noi ansambluri 

rezidențiale pe terenuri libere, dar adesea lucrurile nu se întâmplă în această secvență”.  

În cadrul evenimentului de lansare a revistei dr.arh. Sorina RACOVICEANU a provocat 

auditoriul să se gândească: Ce se va întâmpla în viitor cu dezvoltarea de tip suburban? 

Pentru a afla și alte puncte de vedere referitoare la subiectul dezvoltat de noul numărul al 
revistei, puteți accesa link-urile foto-video, site-ul http://arhitectura-1906.ro/, iar pentru detalii 
legate de abonamente și comenzi, accesați: http://arhitectura-1906.ro/abonamente-si-comenzi/.  

 
 

 

 

Link foto:    http://we.tl/DdxKBIJ1JE 
Link video: http://we.tl/XOtyl8Vzxh 

http://arhitectura-1906.ro/
http://arhitectura-1906.ro/abonamente-si-comenzi/
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Juriul format din: 
 dr. arh. Viorica Curea, președintele UAR, preşedintele juriului; 
 prof. dr. arh. Nicolae Lascu, președintele Colegiului de redacție al revistei Arhitectura; 
 arh. și ist. artă Monica Lotreanu, redactorul-șef al revistei Arhitectura; 
 Ovidiu Hrin, grafician și artist caligraf, Synopsismedia, Typopassage Timișoara; 
 conf. dr. Dinu Dumbrăvician, directorul Departamentului Design al Universității Naționale de 

Artă București; 
 prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultății de Arhitectură de Interior a UAUIM; 
 conf. dr. arh. Mihaela Șchiopu, Departamentul Studiul Formei și Ambient al UAUIM, ilustrator de 

carte și publicații, întrunit în zilele de 24 şi 25 iulie 2015, a constatat că nici una dintre cele 13 
 propuneri grafice prezentate în concurs nu a răspuns integral și convingător tuturor cerințelor 
de temă, motiv pentru care a decis să nu acorde premiul în valoare de 1600 Euro. 
 

 Juriul a acordat în ordine ierarhică patru mențiuni, în sumă de 400 euro fiecare şi anume: 

 Mențiunea I – propunerea nr. 30 (SE1586) 
Autor: Ştefan ENACHE 

 
 

 Mențiunea II – propunerea nr. 22 (AH1502) 
Autor: arh. Ana Maria HOGAŞ 

                                                                                 REZULTATELE  CONCURSULUI  
NOUA IDENTITATE VIZUALĂ A  

PUBLICAȚIILOR UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Revista ARHITECTURA 
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 Mențiunea III – propunerea nr. 29 (AS0808) 
Autor: Ştefan ENACHE 

  

 Mențiunea IV – propunerea nr. 27 (CA1111)   
Autor: arh. Cassandra POP 
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Într-una dintre deplasările cu mașina prin Transilvania, am luat, în sistemul „auto-stop”, 

dinspre Cluj spre Alba Iulia, un călugăr încărcat cu sacoșe mari cu cărți. Din discuția purtată pe diferite 
teme, a rezultat evident un fapt de care puțină lume știe: omul avea în bagajul său interior o hartă 
mentală absolut specială ! Dintre toate aspectele geografice ale „țării de dincolo de păduri”, călugărul 
purtător de cărți religioase valoriza doar sediile Arhiepiscopiilor și episcopiilor, tipografiile Bisericii 
Ortodoxe, mănăstirile vechi și pe cele în construcție, și drumurile care unesc toate aceste locuri, 
drumuri presărate cu gazde bune unde poate poposi !! 

Harta mentală a celui așternut la drum cu misiune precisă era de o eficiență maximă ! Doar cei 
mai dăruiți meseriei și misiunii lor își fasonează azi asemenea instrumente de lucru – unii ajutați mai 
nou și de gadjeturi electronice, dar asta nu ne interesează acum. 

Hărțile mentale sunt un dispozitiv care face parte din cea mai veche și elementară recuzită a 
omului înțelept, indiferent de scara temporală sau spațială în care a trăit sau trăiește. Pînă de curînd (la 
scara istoriei - pînă acum un secol...) oamenii mai aveau răgazul necesar meditației, rugăciunii, 
calculelor folosind asemenea „dispozitive mentale” (cum ne prezenta deunăzi Horia-Patapievici într-o 
conferință), drept care exista o massă consistentă de indivizi ce echilibrau organismul social prin 
FORȚA MINȚII LOR, fără cîrje și dispozitive exterioare. Trebuie mereu să ne oferim o pauza din agitația 
cotidiană (devenită obligatorie azi...) și să mai analizăm felul în care decurg relațiile noastre cu semenii 
/ comunitatea de cunoscuți/ comunitatea mai mare a orașului, și relațiile noastre cu mediul pe care ni l-
am construit și mediul natural pe care l-am ocupat – cam fără să-l „întrebăm” în prealabil !! Cum 
făceau cei vechi ca să întrebe așa ceva ? Păi aveau „instrumente de luat pulsul Creației”, tocmai din 
tradițiile pre-creștine și apoi creștine... 

Iată cîteva exemple din domeniul hărților mentale, la scara unui oraș mediu, cum ar fi Sibiul: 
 Elevii, chiar din primele clase, își construiesc treptat, în mintea lor atît de avidă de 

cercetare, o asemenea hartă, care cuprinde – casa, casa bunicilor, școala, sala de 
sport, biserica parohiei lor... Ce bine și de mare ajutor le-ar fi ca părinții și profesorii să-
i facă să conștientizeze aceste hărți, și punctele necesare creșterii lor sufletești, pentru 
a-i ajuta să pătrunde scara adevăratelor VALORI COMUNITARE !! 

 Orășenii își construiesc hărți mentale în funcție de meserie, de pasiuni, de cercurile de 
prieteni sau colegi; evident că aceste hărți se modifică în funcție de vîrstă, dar gîndiți-
vă, ce revelații (uneori supărătoare) am avea dacă am cunoaște ce este mai 
important/mai frecventat în oraș pentru unii dintre cunoscuții noștri... 

 Specialiștii, în cele mai diferite meserii și funcții, ar avea cele mai cuprinzătoare hărți 
mentale, pe domeniile lor (dar vedeți și ce surprize dezgustătoare ne oferă falșii 
profesioniști, eșuați în politică...) 

Foarte interesantă este și migrarea unor puncte de pe propriile hărți mentale, în cazul sibienilor 
de exemplu, ca urmare a complexului de acțiuni ce a însoțit evenimentul Capitalei Culturale Europene ( 
între 2005-2010), sau pe termen și mai lung, Festivalul Internațional de Teatru ! Este evidentă 
migrarea majorității punctelor de interes urban spre zona centrală-istorică a orașului, dar tocmai în 
urma unor constatări de acest tip (sondaje, chestionare), s-ar putea reorienta unele evenimente 
culturale (serioase, nu de bîlci !!) spre alte centre de cartier... 

Din propriile observații, plus ale altora, consider că este decepționantă absența categoriei celor 
între 10 și 20 de ani la: biserică (măcar liturghia de fiecare duminică)/ muzee / biblioteci / spectacolele 
de bună ținută culturală ( nu cele care te omoară dacă stai aproape de boxe...). 

Pentru că putem considera, din punctul de vedere al antropologiei sociale, că un oraș (sau un 
sat), este și SUMA HĂRȚILOR MENTALE din mintea și sufletul tuturor locuitorilor acelei așezări !! Este 
încă o dovadă a existenței „orașului spiritual” concomitent cu orașul fizic, „de piatră”. 

Și avem astfel încă o modalitate de a acționa eficient asupra membrilor comunității, în scopul 
ridicării nivelului spiritual, deci al nivelului de solidaritate al organismului social-urban ! 

 

VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

HĂRȚILE  MENTALE 

 
de arh. Dorin BOILĂ 
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Poate că unii consideră afirmația de mai sus atît de firească încît nu merită să ne preocupe 

prea mult... Dar tocmai graba cu care am constata plictisitoarele fenomene cotidiene, ca sa nu mai 
amintim de cele estivale, ne face să trecem cu vederea stări de fapte importante, ce ne influențează 
viața în oraș, ce-și pun amprente durabile pe bunul-mers al comunității !     
 Cu un minim efort meditativ, mai mulți dintre sibienii care își dau seama de valorile unui oraș 
multi-centenar, pot să contribuie la diseminarea acestor valori către tot mai mulți tineri sau proaspeți 
sibieni – mai ales într-o perioadă cînd pe canalele de certă influențare a populației se propagă false 
concepții și soluții despre viața comunitară și virtuțile grupurilor de solidaritate socială „virtuală” ... 
adică întîlniri fantomatice, contacte aparente și prietenii fără nici o bază sufletească... 

Și în miezul verii, și în cea mai friguroasă iarnă, orașul nu poate lua vacanță: 

 Nu există o secundă fără ca un locuitor al orașului să nu folosească una dintre milioanele 
de celule din care este alcătuit „orașul de piatră” – o încăpere, o instalație, o ușă sau 
fereastră, o suprafață de pavaj sau de terasă pe care să calce (cu piciorul sau cu 
mașina). 

 Nu există un minut, din zi sau din noapte, în care cineva să nu pună în mișcare una 
dintre milioanele de piese mobile care intră în alcătuirea zecilor de mii de locuințe, locuri 
de muncă sau de relaxare dintr-un oraș. Sau să-și odihnească privirea pe vreun detaliu 
al clădirilor care a adunat în structura lui o istorie...  

 Nu există oră în care mai multe persoane să nu ajungă în sau să plece din oraș, să 
trebuiască a se prezenta într-o locație sau alta, ori chiar să se nască aici, ori să plece din 
această lume... 

Nici cînd se întrerupe curentul, sau apa, sau gazul, pe zone mari ale orașului, organismul urban 
nu se oprește în vreun fel ! Există acea inerție a corpului social, relaționat la corpul „imobil” al 
localității, prin care viața comunității prezintă o mișcare multidimensională, fără întreruperi, alimentată 
de voința oamenilor de a trăi mai confortabil, mai interesant, mai profitabil, într-o coagulare de tip 
urban – cauza, în fond, pentru care ne-am adunat la un loc în orașe !!     
 Sigur că există anumite persoane mai atrase de viața într-o comunitate rurală, mai ales că în 
ultimele decenii, (cu toate efectele negative ale migrației spre orașe tot mai mari și tot mai 
îndepărtate), viața în sate a devenit și ea mai comodă, chiar mai eliberată de muncile imperioase din 
agro-zootehnie... Dar tendința clară în ultimul secol, pe întreaga planetă, este de creștere a populației 
din orașe, de creștere a mărimii acestor așezări, cu toate consecințele negative ale fenomenului. 

Se pare că o bună metodă de contracarare a aspectelor mai puțin plăcute ale vieții în orașe (tot 

mai aglomerate, mai întinse și mai neofertante în amenități), este tocmai frînarea unui mers accelerat 

spre elementele de CANTITATE/ PROFIT/ SĂRĂCIREA CONTACTULUI SOCIAL ! Această fugă spre 

domenii non-spirituale, spre anti-cultura spiritului comunitar, este un fenomen care poate destructura 

tot ce s-a clădit bun în istoria orașelor ! Am putea să intrăm, dacă nu avem grijă, în perioade de 

profundă insatisfacție de a trăi în comun în orașe dezlînate, la propriu și la figurat – vedeți experiența 

imenselor suburbii americane, unde, căutînd concomitent îmbinarea avantajelor urbane cu cele ale 

spațiului rural, locuitorii le-au PIERDUT PE AMÎNDOUĂ în același timp!!      

 Adică au pierdut legăturile sociale de vecinătate, solidaritatea parohiei religioase, strada 

comercială și evenimentul cultural legat de un spațiu urban și o dotare istoric-tradițională --  cu un 

TIMP SOCIAL SEGREGAT de mai multe generații !! 

De aceea cred că tot mai mulți orășeni ar trebui să consacre tot mai mult răgaz propriilor 

întrebări din forul interior, propriilor familii și prieteni, să fie mult mai atenți cu starea orașului – buna-

cuviință, respectul între locuitori, curățenia exterioară ca oglindă a curățeniei sufletești ! Mai multă 

spiritualitate și întelepciune ! Pentru ca orașul să fie viabil, să rămînă durabil !!    

Ca să avem unde ne păstra visele și micile realizări de suflet !!!  

VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

 

de arh. Dorin BOILĂ 

ORAȘUL NU IA VACANȚĂ ! 
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în timpul razboiului Fabrica de Avioane IAR / postbelica Tractorul Brasov, proiectata de 

arh.Horia Creanga, Octav Doicescu si GM Cantacuzino a fost bombardata... 

Dar in prealabil o mare parte din sectiile componente au fost dispersate la Sacele / Cele 7 

Sate, Colibasi si Plopeni... 

In Satulung-Sacele s-a facut o fabrica pt producerea aparaturii de bord pt avioane si alte 

componente. Postbelic s-a produs reconversia in productie de pace, dotarea extinzandu-se in cea 

mai mare producatoare de motoare electrice - Electroprecizia... ce rezista si azi... 

SEMNALE DE LA CITITORI 
ing. Dan GHELASE 

Am reusit sa pozez cladirea 

fostei sectii IAR din Satulung - 

o constructie cu aspect ingrijit 

arhitectonic, cu fatadele 

placate cu caramida aparenta, 

asemenea celor de la 

IAR/Tractorul-Brasov si a altor 

constructii industriale moderne 

antebelic... 

Ma intreb daca autorul e unul 

dintre celebrii arhitecti 

mentionati...? 

 

Interesant ca la IAR-Brasov, in 

conducere a lucrat un inginer 

Rosculet - cu vila in Cartieru l 

Tractorul vecin - iar la  

Electroprecizia dupa 1990 a fost 

director tot un inginer Rosculet, 

care a reusit salvarea din 

hecatomba industriei romane... 

ambii dintr-o renumita familie de 

mocani din Satulung! 

 

IAR - Electroprecizia Sacele 
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In Dorobanti area of Bucharest - an extremely rare occurrence- an early Neoromanian style doorway expressed as a hobbit 

type entrance, in the artnouveau fashion from the times, in the 1900s 

 

 

 
A well preserved ethnographic type neoromanian style gate and street fence, decorated with intricate wood carvings peculiar 

to the peasant communities of the plains of southern Romania . The house and the gate are part of my architecture history 

tour in Carol Park aeea of Bucharest 

 

 

 
Having a stroll with Diana at Central School for Girls in Bucharest. heritage neoromanian architecture Str. Icoanei 

Porți și uși de intrare românești 
Artă în stil neoromânesc 

Identificat și trimis de arh. Eugeniu PĂNESCU 

SEMNALE DE LA CITITORI 

https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/hobbit
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/1900s
https://www.facebook.com/hashtag/ethnographic
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/gate
https://www.facebook.com/hashtag/peasant
https://www.facebook.com/hashtag/romania
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/heritage
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
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In Cotroceni historic quarter of Bucharest - cat in front of mediterranean and neoromanian style doorway , house from the 

late 1930s . 

 

 
The and gates of a mature phase neoromanian style house, dating from the end of the 1920s , in Cismigiu area of Bucharest 

 

 
Late phase neoromanian style doorway , from the mid- 1930s , when the national architecture of Romania was expressed in 

artdeco fashion. House in Aviatorilor area, Bucharest . 

 

 
A grand example of mature phase neoromanian style doorway , dating from the second part of the 1900s , at the Synodal 

library , within the courtyard of Antim monastery in Bucharest . 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cotroceni
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/cat
https://www.facebook.com/hashtag/mediterranean
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/1930s
https://www.facebook.com/hashtag/gates
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/1920s
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/1930s
https://www.facebook.com/hashtag/national
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
https://www.facebook.com/hashtag/romania
https://www.facebook.com/hashtag/artdeco
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/1900s
https://www.facebook.com/hashtag/library
https://www.facebook.com/hashtag/monastery
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
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Intrare in Centrul de Cultura Arhitecturala Buuresti, Str. Louis Calderon 

 

 
A neoromanian style doorway from the 1930s in Cotroceni quarter of Bucharest 

 

 
Mature phase neoromanian style frieze made in intaglio technique of a house dating from the secondnpart of the #1920s in 

Icoanei area of Bucharest . 

https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/1930s
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/frieze
https://www.facebook.com/hashtag/intaglio
https://www.facebook.com/hashtag/1920s
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest


 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this instance is a splendid mature phase neoromanian style house dating from the late 1920s in Dacia area of Bucharest . 

 

 
In Carol Park area of Bucharest - the arched doorway of a mature phase neoromanian architecture house, dating from the 

#1920s 

 

 
In Cotroceni historic quarter of Bucharest : neoromanian dwelling provided with a doorway portico and street gate guarded 

by two citadel tower -like poles. House dates from the early 1920s . 

https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/1920s
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
https://www.facebook.com/hashtag/1920s
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/neoromanian
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/portico
https://www.facebook.com/hashtag/gate
https://www.facebook.com/hashtag/1920s
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Late Neo-Romanian style doorway assembly, house buit in the early-1930s, Cotroceni area, Bucharest (©Valentin 

Mandache) 

 

 
O mica poarta de gradina in stil neoromanesc matur (late 1920s), inspirata din usi de altar brancovenesc, facuta din doar 

cateva bare metalice, dar cu un excelent sens al proportiilor, Zona Icoanei, Bucuresti. 

 

 

 
 

Targoviste : artnouveau style wood fretwork adorning a doorway awning of a house in thermalisme or spa style design from 

the 1890s 

https://www.facebook.com/hashtag/targoviste
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/fretwork
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/thermalisme
https://www.facebook.com/hashtag/spa
https://www.facebook.com/hashtag/1890s
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An impressive doorway clamshell awning of artnouveau design, adorning a picturesque littleparis style house, a frequent 

sight in the urban areas of the la belle epoque period Romania. 

 

 
The beauty of an artnouveau clamshell doorway awning provided with fishhead spouts, versus the ugliness of contemporary 

gas pipes and air conditioning system. This is a frequent scene in post-communist Bucharest . la bel leepoque 1900s 

 

 

 
Architecture symbols of Bucharest , the clamshell doorway awning of artnouveau style that adorns a multitude of littleparis 

houses in Romania 's capital of the la belle epoque period. This example is from Piata Romana area. 

https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/littleparis
https://www.facebook.com/hashtag/labelleepoque
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/fishhead
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/labelleepoque
https://www.facebook.com/hashtag/1900s
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/littleparis
https://www.facebook.com/hashtag/romania
https://www.facebook.com/hashtag/labelleepoque
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The wroughtiron clamshell awning adorning littleparis style house doorways, from the la belle epoque period, of artnouveau 

inspiration are among the architecture symbols of Bucharest 

 

 
Bucharest artnouveau era ironwork clamshell awning in its 3 quarters version, adapted to a doorway sitting on the side of a 

house "hollow" corner. Mantuleasa area. 1900s 

 

 
Another glorious example of artnouveau ironwork clamshell / peacocktail doorway awning or canopy that constitutes one of 

the quintessential architectural symbols of Bucharest . Matei Basarab area. 1900s 

https://www.facebook.com/hashtag/wroughtiron
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/littleparis
https://www.facebook.com/hashtag/doorways
https://www.facebook.com/hashtag/labelleepoque
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/architecture
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/ironwork
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/mantuleasa
https://www.facebook.com/hashtag/1900s
https://www.facebook.com/hashtag/artnouveau
https://www.facebook.com/hashtag/ironwork
https://www.facebook.com/hashtag/clamshell
https://www.facebook.com/hashtag/peacocktail
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/awning
https://www.facebook.com/hashtag/canopy
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
https://www.facebook.com/hashtag/1900s
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The splendid spider ironwork pattern of an artdeco style doorway embellishing an apartment block dating from the 

mid#1930s in Cismigiu area of Bucharest . 

 

 
 

 
Una din magnificentele lampi 'venetiene' ale vechii banci Chrissoveloni din Lipscani, design-ata de G Camtacuzino si A 

Schmidegen in anii '20. Unul din cele mai frumoase exemple de lampi de zid exterior in Bucuresti, in opinia mea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/spider
https://www.facebook.com/hashtag/ironwork
https://www.facebook.com/hashtag/artdeco
https://www.facebook.com/hashtag/doorway
https://www.facebook.com/hashtag/bucharest
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Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a discutat cu primarul Oradiei, Ilie Bolojan, despre 
transferul de la minister la administraţia locală a unei suprafeţe de teren de 6.000 de metri 
pătraţi, unde va fi amenajat un parc.   
"Am convenit cu dl. primar ca, în zilele următoare, să începem procedura, astfel încât bunurile 
aflate în domeniul public al statului şi administrate de Agenţia Naţională Fitosanitară să treacă, 
prin hotărâre de guvern, în domeniul public al municipiului Oradea, în administrarea Consiliului 
Local, cu o destinaţie foarte precisă, şi anume parc.(...)Înţelegem să ne raportăm la realitatea pe 
care o traversăm astăzi, în zona respectivă s-au construit foarte multe case. Municipiul Oradea - 
şi mai poate municipiile din ţară - sunt sufocate de construcţii. În mijlocul oraşului, nu prea mai 
putem să avem activităţi agricole şi este important să fie redate spre interesul comunităţii", a 
declarat Daniel Constantin.   
         În contrapartidă, administraţia locală urmează să realizeze o investiţie în dotări de 40-
50.000 de euro, la o fermă ce se află la limita dintre municipiul Oradea şi comuna Borş, din 
subordinea Ministerului Agriculturii. "Pentru noi, aceste transferuri sunt foarte importante, 
precum cele realizate cu Ministerul Apărării, pentru că ne permit să creăm pentru oraş şi pentru 
orădeni zone de dezvoltare, cum sunt parcurile industriale sau parcurile, aşa cum va fi acest 
amplasament", a precizat primarul Ilie Bolojan.  

 

 

 

 

Un număr de 12 tineri cu vârste cuprinse între 22 şi 37 de ani, arhitecţi, scenografi, 

peisagişti, tâmplari, din Olanda, Turcia, Spania, Italia şi România lucrează în aceste zile în Braşov, 

la construirea unor structuri din lemn, care urmează să fie transformate în final, în mobilier 

urban. Locurile alese de tineri sunt Piaţa Enescu din imediata apropiere a Pieţii Sfatului şi Muntele 

Tâmpa.  

        "Eu sunt din Bucureşti, dar am vizitat de multe ori Braşovul şi mi s-a părut că cele două 

locuri alese sunt foarte potrivite. Piaţa Enescu este un loc de mai mică întindere decât Piaţa 

Sfatului, de exemplu, unde ne permite montarea acestui mobilier urban, iar Muntele Tâmpa este 

foarte vizitat de turişti. Tinerii lucrează voluntar în cadrul unor proiecte publice şi au fost aleşi în 

urma unui concurs de portofolii. Braşovul este primul oraş din România unde desfăşurăm acest 

proiect, după care vom pleca în Dolomiţi. În luna mai am început la Veneţia, unde am construit 

nişte structuri din lemn. Stăm la Braşov până duminică, când vom termina lucrările. În tot acest 

timp am locuit în corturi, am schimbat idei, am pus la cale noi proiecte, ne-am înţeles 

extraordinar, chiar dacă suntem din ţări diferite", a declarat Iulia Mihai, coordonatoarea 

grupului. 

         În Piaţa Enescu se construiesc o platformă modulară de lemn ce poate fi loc de joacă 

pentru copii, un loc de desfăşurare a unor expoziţii şi o scenă. Pe Muntele Tâmpa, lângă înscrisul 

"Braşov", tinerii au montat două platforme din lemn cu lăţime cuprinsă între 2 şi 5 metri pentru 

copii şi adulţi şi o băncuţă acoperită, toate pentru a admira panorama Braşovului. Iulia Mihai a 

precizat că mobilierul urban va fi preluat de primărie pentru a fi întreţinut. 

Ministrul Agriculturii este de acord cu transferul unui teren  
în subordinea Consiliului Local Oradea, pentru realizarea unui parc AGERPRES 

Tineri voluntari din mai multe ţări europene construiesc mobilier 

urban în municipiul Braşov 
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 Interviu 

România are o serioasă problemă de management la nivelul intervențiilor 
peisagistice. Un viitor mai bun nu poate fi construit fără implicarea specialiștilor 

 de Florin Bălteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florin Bălteanu: Cum gestionează Bucureștiul problema spațiilor verzi? Vă propun 

să începem direct cu cîteva exemple.   

Andreea Răducu-Lefter: Se poate observa faptul că se manifestă o lipsă a managementului 

spațiului verde și a peisajului urban, ceea ce conduce la o degradare continuă a acestuia. O 

dovadă în acest sens este înlocuirea unor arbori plantați la înființarea Cișmigiului cu specii 

exotice, care nu pot rezista condițiilor climei noastre. Majoritatea parcurilor mari din București 

sînt parcuri care au o vîrstă și care necesită un management riguros și sănătos. Cișmigiul este 

unul dintre aceste parcuri. Este riscant să te prindă o furtună acolo pentru că unii arbori pot să 

te rănească prin prăbușire. Lipsește un management al parcului prin care să se înlocuiască 

arborii în vîrstă treptat, cu exemplare din aceeași specie, astfel încît utilizatorii să nu simtă 

acest lucru. De ce trebuie să așteptăm ca arborii să intre în declin biologic și apoi să stăm încă 

50 de ani ca locul să redevină parc, cînd putem acționa treptat?  

O altă probă este plantarea gazonului între șinele de tramvai. S-a întîmplat într-unul dintre 

sectoarele Bucureștiului. A fost pus rulou de gazon și montat un sistem de irigare automat. 

Gazonul necesită tundere, administrare de îngrășăminte, udare regulată, control al buruienilor. 

Costurile cu tunderile, în primăvară-vară, o dată la 7-10 zile, administrarea îngrășămintelor, 

controlul buruienilor sînt ridicate. Ideea de a avea verde se poate realiza foarte ușor prin 

folosirea unui amestec de semințe (graminee sau flori perene). În această variantă, plantelor 

nu le trebuie o îngrijire specială. 

Pentru majoritatea parcurilor din București s-au făcut hărți unde poți vedea locul de 

joacă pentru copii, locul pentru cîini etc. În aceste hărți nu sînt niciodată evidențiate speciile 

sau exemplarele importante din parc. Nu ți se spune: aici este insula trandafirilor cu specii 

foarte valoroase, aici este un arbore legat de o personalitate istorică etc. Se pot face cărți 

poștale cu acești arbori, se pot realiza multe lucruri în urma cărora administrația să cîștige 

bani. Ceea ce este interesant nu este pus în valoare. 

FB: În istoria, mai îndepărtată sau mai recentă, a existat un management al 

parcurilor din București? Cînd s-a oprit această gestiune? Care este situația 

pepinierelor?   

ARL: Înainte de Revoluție exista și continuă să existe Institutul de Cercetări Silvice, care are 

Interviu cu Andreea Răducu Lefter, arhitect 

peisagist, coordonatoarea Departamentului Profesioniști 

al Asociației Peisagiștilor din România (AsoP), Filiala 

București-Ilfov 
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un fond dendrologic din care se pot face achiziții pentru aceste parcuri. Problema este că 

aceste plante vin cu rădăcina nudă. Aceasta înseamnă că ele pot fi plantate doar în perioadele 

de repaus vegetativ. Nu sînt containerizate ca plantele de la magazin, care pot fi puse în 

pămînt tot timpul anului și care, evident, sînt mai scumpe. Din cîte știu, atunci cînd s-au făcut 

parcurile istorice și apoi, cel puțin o parte din perioada comunistă, exista un management. Am 

găsit în arhive documente care arătau cîți trandafiri se plantează în fiecare an, cum se întrețin, 

ce se înlocuiește, cum se înlocuiește, care este prețul și de unde se face achiziția. Acum sigur 

că există un fel de management. Din păcate foarte puțini colegi peisagiști lucrează în 

primării. AsoP și-a propus să realizeaze planuri de management pentru spații pe care să le 

pună la dispoziția primăriilor, însă proiectul necesită timp și bani. 

FB: Problemele de management ar trebui să se regăsească și în registrele / 

cadastrele spațiilor verzi. Care este imaginea generală, la nivel național, a calității 

acestora?  

ARL: În țară există proiecte de realizare a Registrelor Spațiilor Verzi. De obicei, registrele nu 

sînt complete. Cuprind: descrierea speciei, o imagine, caracteristici referitoare la port, înălțime, 

stare de sănătate și toaletare. Criteriile de întocmire a cadastrelor în România nu sînt cele mai 

potrivite. O altă problemă este faptul că, în unele situații, cei care au identificat arborii nu au 

avut specializarea necesară pentru a determina, spre exemplu, starea de sănătate. Realizarea 

cadastrului verde implică formularea unor recomandări de întreținere. „Toaletare 10%″ sau 

„de întreținut″, care apar în multe astfel de documente, sînt expresii foarte generice. În funcție 

de specie și vîrstă, arborele se tunde sau nu. În funcție de port, înălțime, pentru a înlătura 

crengile care prezintă un pericol și pe cele care nu lasă arborele să se dezvolte corect, se fac 

niște tăieri. Toaletarea se face doar în anumite perioade. În nici un caz, de la începutul 

primăverii pînă în vară tundem toți arborii și îi stîrpim, lăsînd niște stîlpi de telegraf. Toaletarea 

necorespunzătoare a arborilor conduce la moartea lor și la înlocuiri. Colegii noștri din Iași au 

participat voluntar la realizarea unui ghid de toaletare pe care l-au pus la dispoziția primăriei. 

Am făcut niște studii cît oxigen produce un arbore, care este factorul de umbrire în funcție de 

vîrstă, de specie și de densitatea frunzelor. Problema, atunci cînd autoritățile spun „vom planta 

alt arbore în loc″, este că niciodată nu vor putea să planteze un arbore cu aceeași valoare, din 

punctul de vedere al cantității de oxigen produse, din punctul de vedere al umbririi, dar nici cu 

aceeași valoare memorial-simbolică. Chiar dacă nu este plantat de o personalitate, arborii pot 

purta o valoare memorial-simbolică, poate eu m-am întîlnit cu cineva drag acolo... 

Alături de Asociația Mai Mult Verde, AsoP a făcut o adresă către PMB referitoare la toaletarea, 

de fapt schingiuirea, arborilor de la Arcul de Triumf, un aliniament istoric. În temeiul Legii 

554/2004, am solicitat planul de întreținere / gestionare în baza căruia s-a intervenit, fișele 

arborilor toaletați care să ateste necesitatea și severitatea lucrărilor de toaletare, autorizațiile 

în baza cărora s-a realizat toaletarea, numele companiei, numele specialistului implicat și 

numele persoanei care ar trebui trasă la răspundere în cazul în care, în urma naturii 

necorespunzătoare a lucrărilor se va ajunge la pierderea efectivului vegetal și, în consecință, la 

degradarea ansamblului protejat istoric. Crengile arborilor fuseseră tăiate aproape în 

totalitate.  

Răspunsul primăriei a fost „toaletarea s-a făcut ca în figura..." Și în figură era un trunchi, cu o 
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ramură tăiată, o drujbă și atît, într-o grafică minimală, puerilă. Ne-au mai spus că numele 

firmei nu ni-l pot comunica. 

Am vorbit mai devreme de ghidul la care au participat colegii din Iași. La începutul lui 2014, 

Coaliția pentru Mediu din România, Societatea Ornitologică Română, AsoP și a Centrul de 

Resurse pentru participare publică au realizat acest regulament științific pentru îngrijirea 

arborilor urbani pe care l-am înaintat Primăriei Iași. Documentul a fost solicitat de viceprimar 

în octombrie 2013. 

FB: Care a fost rezultatul?   

ARL: O parte dintre arborii în pericol au fost defrișați în vederea construirii unei parcări 

subterane. Regulamentul a rămas disponibil online. Documentul este o dovadă a faptului că 

dorim să realizăm astfel de studii și să venim în sprijinul celor care au nevoie de ele. Nu 

spunem că toți ar trebui să știe cum se toaletează teii sau castanii, dar sîntem o organizație de 

profesioniști și întrebarea nu doare. 

Revenind la Cadastrul Verde, acesta ar trebui să conțină fișe în care arborele este identificat și 

care să arate starea actuală, care sînt tratamentele necesare, ce valoare are (arborele crește 

în valoare pe măsură ce înaintează în vîrstă), care să prezinte tăierile corecte și pe cele care 

nu trebuie realizate. Eu sper ca, într-un viitor apropiat, să reușim să ne aliniem lumii civilizate, 

dar s-ar putea să fie tîrziu pentru că multe dintre spațiile noastre verzi sînt bătrîne, iar arborii 

de acolo vor trebui înlocuiți dintr-o dată. 

FB: Ce probleme se mai întîlnesc în București? Ce ne puteți spune despre 

amenajarea de pe Bd. Unirii?   

ARL: Și în acest caz AsoP a făcut o scrisoare către primărie. Inițial am avut o problemă cu 

inserția de pergole de diferite culori și folosirea unui dalaj care nu este recomandat pentru 

zonele cu trafic intens (dalajul are inserții lucioase care devin periculoase dacă plouă sau 

ninge). Ulterior intervenția a evoluat prin înălțarea cu 20-50 cm a spațiilor verzi existente, fapt 

care periclitează sănătatea arborilor. Nu vor trăi mai mult de 3-4 ani. 

În scrisoarea publică privind amenajarea segmentului din Sectorul 3 al Bd. Unirii spuneam că 

proiectele de amenajare a spațiilor publice se fac împreună și cu antropologi, sociologi, 

peisagiști, dentrologi, ingineri de trafic. Primarul a declarat că are un arhitect care i-a desenat, 

dar proiectul nu este apanajul doar al specialiștilor arhitecți. 

Specia propusă, platanul, are o valență alergenică și este afectat de o boală incurabilă, 

cancerul colorat. Ni s-a răspuns „Parisul este plin de platani″. Arborii infectați mor după 2-5 

ani, dar ciuperca rămîne activă încă 6 ani în plantele afectate. Trebuie urmată o procedură 

laborioasă care implică arderea. Acestea sînt principalele motive pentru care Paris și Lion, 

orașe cu tradiție în folosirea platanului, au inițiat politici de înlocuire treptată. Au un program, 

care se poate urmări și pe internet, de înlocuire a platanului. În București se plantează 

aliniamente de platani. Nu este bine să plantezi un aliniament monospecie. Atunci cînd vine o 

boală, îți afectează tot aliniamentul. 

Apoi, degeaba plantezi un aliniament de platani din trei în trei metri dacă peste un an îi scoți 

pentru că ei nu au spațiu să se dezvolte. Degeaba la baza lor îmi pui arțari japonezi în ghivece 

http://www.regulament-toaletare-arbori.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1421075774814392.1073741835.1375763162678987&type=3
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și angajezi paznici să îi păzească să nu fie furați noaptea. Puteai pune arbori autohtoni, noi nu 

ne-am născut ieri, chiar dacă în comunism nu am avut aceleași amenajări ca la Paris. E și 

normal, ei au o altă cultură. Asta nu înseamnă că trebuie să importăm topiaria, plante care se 

găsesc într-un alt sector al Bucureștiului sub tot felul de forme tunse. Acele forme, care cresc 

în ani de zile, sînt enorm de scumpe. Un turn Eiffel de 75 cm înălțime poate costa între 2.000 - 

5.000 lei, un singur exemplar. Imaginează-ți cît costă minerii, căruța și restul personajelor din 

topiaria din față de la Bellu. Și costă enorm să le întreții. Trebuie să ai oameni specializați. 

Buxusul a avut anul trecut o monofileroză a frunzei și toate tufele se uscau. Trei sferturi din 

parterul din Parcul Herăstrău nu mai există din cauză că nu a fost tratat. 

Importăm specii pentru că le-am văzut în afară, poate peisajul de aici nu le vrea. Faci o 

licitație și vine o firmă care importă plante cu un preț, plante ce pot fi sădite oricînd, pentru 

care sînt necesare tot timpul îngrășăminte. În plus, nimeni nu ține cont de alergiile pe care o 

specie adusă poate să le dea copiilor sau de faptul că plantele noastre ruderale sînt mult mai 

frumoase. 

Totul trebuie făcut cu costuri minime și efect maxim. Să nu ne batem cuie în talpă prin 

folosirea unor fertilizanți și insecticide puternice, prin care creem un fel de mutanți care, 

singuri, mor. O plantă sănătoasă este una care trăiește în solul ei fără a-i da fertilizant de zece 

ori pe an, care poate rezista la poluare, care poate absorbi poluarea. Degeaba plantezi o 

magnolie cu frunze persistente pe care ai văzut-o în Grecia pentru că, în iernile noastre, 

trebuie învelită. În România sînt mari probleme cu speciile folosite: la costuri, la faptul că tot 

timpul trebuie să facem ronduri cu mii de specii care sînt înlocuite la două săptămîni și costă 

foarte mult. Să nu dăm tot exemplul Parisului, dar să ne gîndim cum e în Ungaria, sau 

Bulgaria, unde au plante permanente și doar schimbă mici accente, în funcție de anotimp. Se 

numește „decor redundant″ și e menit să îți dea impresia că ai altceva. În fiecare anotimp 

arată altfel, asta nu înseamnă că de fiecare dată nivelează tot și plantează ceva nou. 

O altă problemă, pe Bd. Theodor Pallady sînt puse trei rînduri de borduri ca separare între 

carosabilul auto și linia de tramvai. Dacă intrii cu mașina în acea bordură, înaltă cît trei sferturi 

din înălțimea roții de la mașină, riști să fii aruncat în mașinile de pe banda de lîngă și să faci un 

accident foarte grav. Spațiul public ar trebui să fie un spațiu deschis. S-a făcut amenajarea cu 

băncuțe de la Sfînta Vineri, de unde întoarece tramvaiul, nu am văzut pe nimeni, niciodată, să 

stea în acel spațiu. Nici măcar nu trece pe acolo. Toate aceste intervenții în spațiul urban par a 

fi, mai degrabă, pentru a acoperi niște costuri: volumul de pămînt transportat, numărul de 

borduri. 

FB: Cum tind să evolueze lucrurile în București?  

ARL: Primăria nu are o strategie. Proiectele Primăriei Municipiului București nu țin cont de 

spațiul verde. A existat o situație în care cineva de la AsoP a fost chemat, în ultimul moment, 

să își spună punctul de vedere despre peisaj într-un astfel de proiect. Reacția specialistului 

nostru a fost „Care peisaj? Ați transformat totul într-o parcare!" Este o dorință acum de a face 

parcări, și la nivel național, și la nivelul Capitalei. Colegii de la Timișoara, la sfîrşitul lunii 

ianuarie, au scris, împreună cu alte asociații, Declarația pentru articolul 35. În ea se 

vorbește despre distrugerea spațiilor verzi din Arad, București, Cluj, Iași, Tîrgu Mureș şi 

http://asopromania.blogspot.ro/2015/02/declaratia-pentru-articolul-35.html
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Timişoara. Într-adevăr, e nevoie de locuri de parcare, dar nu înseamnă că nu le putem face 

decît distrugînd ceea ce alții au creat în urmă cu o sută de ani. 

FB: Care este înălțimea minimă necesară a stratului de pămînt de deasupra parcării 

pentru a putea planta un arbore acolo?  

ARL: Un arbore cu o vechime de 50-60 de ani poate avea un sistem de înrădăcinare care să 

ajungă pînă la 6-7 m în adîncime, la 10 m, depinde de specie. Sînt arbori cu rădăcini 

pivotante, sau trasante. Cînd mă refer la arbori, vorbesc de exemplare dintr-o specie 

lemnoasă, care ajung la maturitate la peste 7 m înălțime. 

FB: Atunci cînd apare în dezbaterea publică o parcare și cetățenii solicită 

replantarea unor arbori după ce se realizează parcarea, primăria uneori face o 

concesie și se lasă un strat de pămînt de 2-3 m deasupra parcării.   

ARL: Noi nu credem în această soluție. Ceea ce vei planta nu va avea o viață lungă, de obicei 

nu va ajunge la maturitate. Se vor pune containere (ghivecele de pe sol) pe care mîine nu le 

mai găsești, cu plante care mîine îți mor. 

FB: Dați-ne cîteva exemple de spații care, în opinia dumneavoastră, sînt corect 

amenajate. 

ARL: Un scuar funcțional este cel de lîngă Spitalul Colțea, în care se află lucrarea Violino 

Spaccato, unde se țin concerte vara. Este un spațiu frecventat, cu o vegetație decentă. Nu au 

adus, cum e moda din centrul istoric, palmieri, care în fiecare an mor ca apoi alții să fie 

cumpărați. Toți cumpără thuya. Toți au auzit de brăduțul care rămîne verde. Problema ei este 

că nu rezistă în București. Îi trebuie o îngrijire foarte atentă că ea să fie verde, sănătoasă. 

Chiar dacă este ieftină, dacă de două ori pe an cumperi thuya, în zece ani costul depășește cu 

mult pe cel al unei plante care se pretează condițiilor de aici. 

Un parc care nouă, peisagiștilor, ne place este Parcul Operei. Speciile sînt autohtone, costurile 

nu au fost mari. Și noi ne putem alinia la ce se întîmpla în Europa fără a crea castele vegetale 

kitch. 

FB: Care este situația în țară? Sînt orașe în care există un parteneriat între AsoP și 

primării? 

ARL: Nu avem parteneriate. La Timișoara o singură dată, în 2012, Direcția de Urbanism ne-a 

cerut punctul de vedere, dar după alegeri nu s-a mai întîmplat nimic. 

În afară de problemele peisajului urban, la nivel național, avem probleme cu perdelele de 

protecție. Anumite drumuri se blochează mereu cînd ninge. Nu există un management al 

plantațiilor rutiere. La fel, mereu avem inundații. 

FB: De ce nu avem o listă a peisajelor culturale protejate în România? De ce nu 

ținem mai mult la acest tip de patrimoniu?  

ARL: Legea peisajului românească nu se mai raportează la cerințele Uniunii Europene, trebuie 

modificată în funcție de necesitatea spațiilor noastre. La modul general, pe proprietatea ta, din 

punctul de vedere al legii peisajului poți face ce vrei. Poți tăia, nu contează ce specie plantezi 
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în loc. Peisajul urban este în continuă transformare, dar este foarte important să se păstreze 

un anumit caracter valoros al unei zone. 

FB: Care sînt lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să le facă România în 

următorii patru ani pentru peisajul cultural?   

ARL: Ar trebui să aducă la zi legislația, la nivelul european. Foarte mulți străini apreciază ceea 

ce avem și mulți ne trag semnale de alarmă. Ar trebui ca, la nivel de administrație, să fim mai 

deschiși la experiența altora. România ar trebui să implice mult mai mulți specialiști din toate 

domeniile conexe arhitecturii, inclusiv peisagiști, în cadrul proiectelor dezvoltate pe spațiul 

public. Avem nevoie de mult mai multe proiecte axate pe cercetare și studiu înainte de a 

acționa în parcuri și spațiile publice. 

FB: Vă rog să ne spuneți cîteva cuvinte despre AsoP și să prezentați unele proiecte 

în care asociația este implicată.  

ARL: Asociația Peisagiștilor din România este o organizație non-profit care reprezintă 

interesele specialiștilor în domeniul arhitecturii peisajului în vederea sprijinirii exercitării 

profesiei și care promovează arhitectura peisajului. AsoP a dezvoltat centre zonale în București 

- Ilfov, Timișoara, Cluj și Iași. Între realizările asociației noastre se numără introducerea în 

Codul Ocupațiilor din România a meseriei de peisagist. 

Dintre proiectele filialei București este de amintit realizarea broșurii Flora Bucureștiului. 

Recunoașteți orașul. Am început cu arborii rășinoși. Urmărim să prezentăm exemplare 

emblematice într-un mod în care informația să fie înțeleasă și de nespecialiști. Am identificat 

arbori valoroși în parcurile Cișmigiu, Herăstrău, pe aliniamentele Bd. Unirii și Charles de 

Gaulle.  

Nu este vorba despre arborii monument. Știm că există o listă a arborilor monument, dar nu 

am găsit-o public. Am făcut o solicitare pentru a o avea, dar nu am primit un răspuns. Arborii 

monument sînt semnalizați pe teren. Mulți dintre ei sînt în Parcul Cișmigiu. Pe unii îi putem 

întîlni doar acolo (de ex. Arborele de kaki, Torreya Nucifera). Arborii selectați pentru broșuri au 

o valoare istorică și peisagistică mare (sînt în vîrstă, au un port deosebit, sînt dezvoltați 

deosebit). Majoritatea acestor arbori se găsesc în parcuri. Am mai identificat arbori speciali, să 

spunem așa, cum sînt cei din aliniamentul de duglas (cel de pe Bd. Unirii). 

Broșura are o hartă cu un cod QR care îți indică amplasamentul exact al arborelui. A avut 

succes. Am observat că este foarte căutată de familiile cu copii.  

Cu această broșură încercăm să conștientizăm publicul despre valoarea vegetației din mediul 

în care trăim și să facem administrația locală să fie puțin mai responsabilă atunci cînd 

toaletează sau cînd îngrijește acești arbori. Lucrăm la volumul II ce se referă la arborii foioși. 

Derulăm un poiect în Grădina Botanică împreună cu asociația Mai Mult Verde unde facem un 

spațiu pentru un workshop destinat copiilor. Cred că avem o problemă de educație. Arhitectul 

Martha Schwartz la expo-conferința Landscape Architecture I Urban Design - LAUD de anul 

trecut a spus ceva foarte dureros. „Părerea noastră este că trebuie să vă schimbați 

mentalitatea și asta va dura cel puțin două generații.″ Nu poți să nu remarci, chiar dacă nu 

ești specialist, privind imagini de epocă ale Ateneului Român și ale scuarului din față, chiar 

fotografii mai recente din vremea comunismului, calitatea amenajării, care scoate în evidență 

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/1656042_594931357266877_1015943643_n.jpg?oh=3f615afe5aa5f9211c28ab8b62ea486e&oe=561200CB
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/1656042_594931357266877_1015943643_n.jpg?oh=3f615afe5aa5f9211c28ab8b62ea486e&oe=561200CB
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clădirea. Întotdeauna peisagistica se supune arhitecturii, peisagistica pune în valoare clădirea. 

Și nu poți să nu vezi acum amenajarea din fața Ateneului și să nu zici „ok, și acești șerpișori 

spiralați vegetali din ce poveste au apărut?" Din dorința de a vinde plante începem să facem 

măgării care ne costă în fața străinilor. Probleme de acest fel sînt deranjante pentru că 

peisagiștii români sînt bine văzuți în afară, dar din păcate, în țară, nu avem nici un cuvînt de 

spus. 

S-au degradat multe zone. Se fac foarte multe intervenții în parcuri fără îndrumarea unui 

specialist în peisagistică. Avem niște mesetrii clar definite: arhitect, urbanist, peisagist. Dacă 

toți sînt implicați rezultatul va fi bun. 

Am avut o colaborare cu Asociația Română de Permacultură și S.O.S Satele Copiilor unde am 

realizat o grădină. La solicitarea fundației Inocenți, AsoP București a participat la instruirea a 

peste 60 de voluntari care s-au implicat în plantarea unei perdele de protecție pentru Școala 

nr. 3 din Glina. În cadrul programului guvernamental Școala Altfel 2014, AsoP s-a implicat 

alături de Greeninitiative la amenajarea grădinii Liceului Nicolae Iorga din București. 

Avem mai multe luări publice de poziție în domeniu.  

Federația Internațională a Arhitecților Peisagiști - IFLA, din care și AsoP face parte, a adoptat, 

în cadrul Adunării Generale din 2014 de la Oslo, o rezoluție înaintată UE și statelor care au 

asociații în cadrul IFLA privind necesitatea dezvoltării unei viziuni globale privind echilibrul 

cultural, social, politic, de mediu și economic în ceea ce privește peisajul. 

Luăm parte la marșul „Oraș accesibil pentru oameni″. În 2014 am mai transmis Asociației 

Municipiilor din România o solicitare pentru a lua poziție împotriva modificării Legii 24/2007 

prin care spațiile verzi intrate în proprietate privată în urma retrocedării pot fi construite dacă 

nu sînt expropriate. Referitor la plantarea a 200 de exemplare de pin argintiu fără un studiu de 

fundamentare în parcul monument istoric al domeniului de la Ruginoasa inițiată de Complexul 

Muzeal Moldova, am lansat, în martie 2014, o scrisoare deschisă prin care trăgeam un semnal 

de alarmă. 

Am fost coorganizatori LAUD. Anul acesta organizăm, alături de Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu și Asociația 

Profesională a Urbaniștilor din România forumului Le: Notre în România, un eveniment major. Forumul 

este alcătuit din cea mai mare parte a școlilor de peisagistică din Europa. Le: Notre vine aici pentru a 

ne ajuta, concentrîndu-se pe formularea de propuneri pentru amenajarea salbei de lacuri a Colentinei 

care, la sfîrșit vor fi înmînate Primăriei Municipiului București. La acest eveniment participă foarte mulți 

specialiști din Europa din domeniul peisajului și foarte mulți studenți. 

Andreea Răducu Lefter este arhitect peisagist. A absolvit secția de arhitectură peisageră a Universității 
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV). Primul ei job a fost ca asistent social, ceea ce a 
ajutat-o în dezvoltarea relațiilor interumane.  
A urmat programele de studii postuniversitare „Conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit″ la 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu″ ce a inclus un stagiu la École de Chaillot, 
Paris și „Agribusiness″ la USAMV-CJ. În prezent lucrează la MAPLE ARCHITECTURAL DESIGN, companie 
ce are ca obiect de activitate proiectarea și execuția în domeniul pesiagisticii 
(www.maplecomp.com). Este coordonatoarea Departmentului Profesioniști al Asociației Peisagiștilor 
din România, Filiala București-Ilfov. 
Interviu acordat pe 11 februarie 2015 şi publicat parţial în ediţia tiparită a Observatorului Urban 
București, nr. 21/2015 - „Spații verzi″. 

http://asopromania.blogspot.ro/2014/12/democratizarea-peisajului-rezolutia.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1419708904951079.1073741833.1375763162678987&type=3
http://www.maplecomp.com/
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/studii-publicatii/2015/ObservatorulUrbanB21_s.pdf
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 Echipa londoneza de arhitecti, DSDHA a finalizat lucrul la un proiect de casa 

pasiva in Clapham Old Town care reuseste sa intruneasca o serie de tehnologii si strategii 

durabile menite sa ii reduca semnificativ consumul de energie. 

 Casa Covert este o compozitie de volume semi-ingropate, finisate cu sticla, 

oglinzi si beton aparent, un exemplu de arhitectura contemporana care are grija in acelasi timp 

de mediul inconjurator si de bugetul familiei. Volumele sunt pe jumatate ascunse in pamant 

oferindu-le membrilor familiei acea intimitate si liniste mult dorita. Solutia abordata a rezultat in 

urma analizarii cerintelor beneficiarului si a conditionarilor impuse de prezenta a 23 de 

proprietati vecine precum si de regulamentul local de urbanism. 

 Privita de la nivelul strazi, casa Covert nu este o prezenta deranjanta, pastrand 

inaltimea cladirilor invecinate. Datorita suprafetelor vitrate generoase si a celor catorva 

luminatoare, interioarele sunt scaldate in lumina naturala. „Provocarea de a proiecta o cladire 

intr-o zona protejata tine in special de modul in care poti sa construiesti ceva nou si in acelasi 

timp sa nu influentezi negativ vecinatatile” declara arhitectul Saunt. Acesta considera ca este 

important sa intelegi terenul si amplasamentul din punctul de vedere al comisiei de monumente 

si abia dupa aceea vei avea la dispozitie argumentele cu care sa sustii interventia moderna pe 

care doresti sa o faci, gasind astfel un limbaj arhitectural care sa aduca valoare sitului existent. 

Casa Covert, design modern și eficiență 

energetică 

 

Spatiulconstruit.ro 
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Nivelul suprateran a fost amenajat pe un plan liber, care adaposteste zona de living, 

locul de luat masa si bucataria. Acestea se deschid catre o terasa la nivelul gradinii cu vedere 

spre cea de dedesubt, din curtea de lumina. Pentru a nu lasa impresia ca nivelul subteran este 

in vreun fel inferior din punct de vedere al spatiilor, arhitectii au incercat ca prin finisaje, vitraje 

si curtile de lumina sa obtina camere luminoase si aerisite. O gama restransa de materiale a fost 

folosita pentru a decora interioarele, evitandu-se astfel situatia de atmosfera incarcata cu multe 

detalii si texturi. De exemplu, in bucatarie s-a mizat pe mobilierul alb si blaturile din beton 

aparent lustruit in vreme ce zona de zi se remarca prin elemente de mobilier din lemn masiv cu 

textile in nuante de gri si rosu. 

Sistemul de colectare a apelor pluviale, 

panourile solare si sistemul de recuperare al 

cladIrii sunt doar cateva dintre elementele care 

ofera casei performantele energetice si 

eficienta cu care se lauda. Datorita plusului de 

izolare termica oferit de pamant, temperaturile 

interioare sunt relativ constante, usor de mentinut la nivelul optim de confort cu un consum 

minim de energie. Inserarea unei curti de mici dimensiuni in fata volumului subteran permite 

interioarelor sa beneficieze de un plus de lumina naturala. 

 

Sursa:  

http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-covert-design-modern-si-eficienta-energetica-object_id=17806  

http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-covert-design-modern-si-eficienta-energetica-object_id=17806
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Vă propunem să faceți un tur virtual al Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" 

din Bucureşti, prezentat de actorii Medeea Marinescu şi Marius Manole. În 2015 s-

a încheiat un amplu proces de renovare şi reabilitare a clădirii situate la Km 0 al 

capitalei. Teatrul are acum 5 săli de spectacol, o sală dedicată evenimentelor 

multimedia şi un amfiteatru în aer liber care va fi deschis în vara anului 2016. 

Prezentarea pe care am primit-o de la arh. Lucian MIHĂESCU poate fi 

accesată  AICI. (material de pe Youtube). 

 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ! 

In incheierea buletinului dupa aceasta vizita in lumea teatrului va invitam 

sa petreceti cateva minute sau chiar ore in compania muzicii de calitate. 

MAGNIFIC! Trebuie vazut si ascultat! 

UN PIANIST DE EXCEPTIE !!!!!!! extraordinar !!!!!! de urmarit !!!!!! 

Acest pianist nascut in 1988, orb si autist, interpreteaza La Campanella lui 

Liszt intr-un mod absolut excepțional. Si nu numai atat.Sustine concerte de 

Rachmaninov, Liszt, Beethoven, Mozart,Chopin, adica canta fara partituri ore 

intregi.Toate orchestrele lumii il doresc ca solist în marile concerte, festivaluri. 

Intra pe scena adus intotdeauna de dirijor.Nu-si poate coordona mersul si capul, 

dar mainile lui emana muzica perfect coordonata. Dumnezeu i-a vrajit mainile 

!Poti crede in miracole vazand asa ceva ?! 

https://youtu.be/wbAoeZZvntk (material de pe Youtube). 

De pe acest link poti sa calatoresti in continuare in lumea muzicii si poti afla 

cum si-a inceput cariera acest geniu la varsta de doi ani si un pic. 

Va doresc vizionare placuta si o vara putin mai racoroasa in care sa va 

petreceti vacanta bine meritata !   

https://www.youtube.com/watch?v=CPPYvCfY9HM&feature=youtu.be
https://youtu.be/wbAoeZZvntk

