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BALUL ARHITECŢILOR ROMÂNI  
Bucureşti 2015 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

INFO 1 

        Arhitecții indiferent de apartenență, cei care și-au dorit să fie o seară împreună și în 

acest an, s-au îmbrăcat cum se cuvine la un asemenea eveniment festiv de tradiție a cărui 

istorie a început acum 124 ani. În acest an, după pauza de anul trecut, Ordinul Arhitecților a 

răspuns și el prezent, contribuind la promovarea evenimentului. Din conducerea lui au fost 

prezenți președintele Șerban ȚIGĂNAȘ și d-na prof.dr.arh. Ana Maria ZAHARIADE.  

            Am remarcat o inițiativă interesantă și în premieră pe care Ordinul a avut-o. Mă refer la 

acțiunea socială de a cumpăra 75 bilete pe care le-a oferit cu titlul de gratuit angajaților 

nearhitecți și arhitecților stagiari, dar cu plată arhitecților titulari. Statistic vorbind, din acestea 

au fost utilizate numai 65 bilete dintre care au beneficiat gratuit 35 stagiari și 5 angajați. 

Participarea tinerilor arhitecți stagiari a avut ca și efect scăderea mediei de vârstă a celor 

prezenți. Lor li s-a adăugat încă 16 studenți arhitecți, împreună alcătuind aproximativ 20 % din 

cele 235 persoane prezente efectiv în Salonul Restaurant al Cercului Militar București.  
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     Uniunea Arhitecților a contribuit cu 

circa 170 persoane care în afară de 

studenții deja amintiți s-au împărțit în 

două categorii: arhitecți membri UAR și 

invitați speciali. Au fost trimise 52 

invitații la ICR, ANUC, Muzeul Țăranului,  

Universitatea de Arhitectură, primăriile 

de sector, etc. Apreciez că maxim 20 de 

invitații au fost onorate. În consecință, 

aritmetica ne arată că au mai rămas 

circa 135 persoane în marea lor 

majoritate arhitecți și partenerii lor de 

viață, soțiile și soții de alte profesii.  

    Din țară au fost prezenți 

aproximativ 40 persoane, din care 

vreau să remarc și în acest an 

prezența numeroasă a circa 15 

persoane din Filiala Regională Oltenia, 

mobilizați de d-nul arh. Pavel 

POPESCU, președintele acestei 

structuri organizatorice. S-a remarcat 

și structura din Râmnicu-Vâlcea cu 10 

și respectiv Timișoara și Prahova cu 

câte 6 persoane fiecare. Din Cluj au 

fost 4 persoane, din Târgoviște 2, iar 

din Sibiu, Iași, Târgu-Jiu și Brașov 

câte o persoană.  

   După circa o oră după ce s-au 

deschis porțile balului și organizatorii 

ne-au întâmpinat cu câte un pahar de 

șampanie, reprezentanților celor două 

organizații ale arhitecților și invitatului 

special li s-a dat cuvântul de către d-l 

arh. Dumitru FANEA, directorul 

executiv al UAR, care a deschis oficial 

Balul.  
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       Invitată să ia cuvântul, d-na 

dr.arh.Viorica CUREA, președintele Uniunii 

Arhitecților din România a subliniat faptul 

că suntem adunați cu gândul că este 

important să păstrăm tradiția înaintașilor 

noștri care în 26 septembrie 1891 au 

înființat  Societatea Arhitecților Români 

tot cu ocazia unui bal. 

      D-l arh. Șerban ȚIGĂNAȘ s-a arătat 

emoționat și teribil de încântat aflându-se 

din nou prezent la Balul Arhitecților, 

pentru a cincea oară, după absența 

întemeiată de anul trecut. Personal, care 

am urmărit fenomenul Balului fără 

întrerupere din 1995, cu excepția celui de 

la Iași, mă bucur că d-nul ȚIGĂNAȘ a 

simțit că tradiția trebuie continuată, 

deoarece din 2001 de la constiturea 

Ordinului la Bal era o tradiție sfântă ca 

președinții Uniunii și a Ordinului să fie 

împreună la acest moment important, 

când era absolut necesar să se dea un 

semnal atât membrilor cât și societății 

civile că există unitate și voință comună în 

breasla noastră, gata să apere interesele 

de bază ale arhitectului.  

      Colegul nostru, d-l prof.dr.arh. Mircea 

OCHINCIUC are o vorbă înțeleaptă pe 

care la rândul lui a preluat-o, fiind extrem 

de sugestivă. L-am auzit deseori 

întrebându-ne: ,,... nu pot fi astăzi mai 

deștept ca ieri?” 
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         Probabil că a auzit și colegul nostru 

ȚIGĂNAȘ această vorbă și iată, cum 

spune un proverb, ,,i-a venit mintea 

românului cea de pe urmă”.  

        Sper să fi fost extrem de sincer, 

afirmând că este ,,deosebit de onorat și 

emoționat să fie alături de președintele 

Uniunii Arhitecților din România la 

deschiderea Balului Arhitecților”. 

         Mă bucur nespus și sper că 

prezența domniei sale, umăr la umăr cu a 

președintelui nostru, să rămână un obicei 

de acum încolo, mai ales în aceste 

momente grele când uniunile de creație 

sunt amenințate de frământările interne 

și externe care le pun în pericol singura 

sursă financiară onorabil asigurată prin 

aplicarea timbrelor culturale.  

      Revenind la cuvântarea președintelui 

OAR, am aflat că s-a gândit toată ziua 

precedentă la discursul pe care urma să 

ni-l prezinte. I-a fost extrem de dificil să 

se decidă ce să ne spună. A adormit 

gândindu-se la discurs și la cuvintele 

potrivite pe care ar trebui să le aflăm de 

la el. Norocul, spune în continuare, l-a 

salvat, deoarece a avut un vis pe care 

dimineața l-a așternut pe hârtie.  

       Pentru un moment am crezut că 

glumește. Nu a fost așa pentru că 

imediat a scos o hârtie, a despăturit-o și 

a început să ne citească. Nu voi dezvălui 

ce ne-a spus, deoarece vă invit să 

descărcați materialul video din care o să 

aflați care a fost visul d-nului președinte 

ȚIGĂNAȘ și mai ales o să aveți plăcerea 

să-i găsiți și tâlcul meșteșugit ascuns în 

vorbele sale.  

       Din păcate nu o să aflați, la fel ca 

noi cei prezenți, cum se termină acest 

vis! 
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       Din fericire însă o să aflăm 

continuarea la balul de anul viitor 

când, după cum am înţeles eu, d-l 

preşedinte intenţionează să fie din nou 

prezent.  

      Ultima cuvântare din ceremonialul 

de deschidere a aparţinut d-nului 

prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, care ne-a 

spus că dacă ştia dinainte de visul lui 

Şerban s-ar fi străduit şi el să aibă un 

vis. D-l NISTOR a făcut aluzie la 

funcţia sa actuală, mărturisind la 

începutul discursului că viaţa lui se 

învârte în jurul preşedinţilor. Nu era 

vorba de cei doi preşedinţi care au 

ţinut discursul, ci de faptul că în 

prezent este consilierul preşedintelui 

Klaus IOHANNIS pe probleme de 

cultură.  

        Pentru cei care nu ştiau încă, le-a 

spus că apropierea de ,,preşedintele 

vieţii mele”, cum îl numeşte el pe d-l 

Klaus IOHANNIS, se datorează faptului 

că este arhitect, iar arhitectura şi 

restaurarea s-au legat foarte mult de 

ceea ce a însemnat Sibiul ca şi Capitală 

Culturală în 2007.  

         BOMBA, ştirea care ne-a 

surprins şi care a făcut ca feţele 

preşedinţilor celor două organizaţii 

prezente să se lumineze de satisfacţie 

a fost de fapt o invitaţie. D-l Sergiu 

NISTOR, în calitatea sa de consilier 

prezidenţial de această dată, a lansat 

invitaţia ca în toamna acestui an să 

organizăm la Palatul Cotroceni un 

Congres al patrimoniului, a doua ediţie, 

care ar urma celui organizat de UAR şi 

Universitatea de Arhitectură acum doi 

ani la Sinaia.  
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          În încheierea discursului a 

propus celor două organizaţii o 

colaborare în trei, împreună cu 

instituţia prezidenţială pentru a 

marca importanţa pe care a avut-o 

arhitectura în cei 100 ani, care se 

vor împlini în 2018 de Românie 

modernă. În consecinţă, mulţumind 

pentru invitaţie, o întoarce la rândul 

său celor doi preşedinţi pentru 

toamnă la Cotroceni.  

      Recunosc că ideea şi invitaţia lui 

Sergiu m-au surprins, dar în acelaşi 

timp m-au bucurat, deoarece pe 

plan local, la Sibiu, având ştinţă că 

am cuprins în bugetul pentru 2015 

suma necesară celei de-a doua ediţii 

a Congresului pentru Patrimoniu, am 

antamat deja două discuţii de 

principiu cu fundaţiile Heritas şi 

Monumentum în vederea participării 

la această manifestare cu lucrări 

ştiinţifice şi de profil.  

             Preocupat de culegerea de 

imagini şi mai ales de cuvântările din 

deschidere am realizat dintr-o dată 

că de fapt îmi este foame şi sete şi 

parcă şi această parte a balului 

trebuie degustată. Zis şi făcut. 
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      Am ajuns în posesia unui pahar cu 

whisky şi în timp ce sorbeam din el, am 

început să citesc ce ne oferă gazdele 

noastre în acest an.  

  Iată ce am aflat:  

- la ora 21.00  dineul va începe cu o 

gustare menită să ne deschidă pofta de 

dans şi de petrecere: muşchi ţigănesc, 

icre de crap pe felie de lămâie, papiotă 

de şuncă, cornete Sibiu cu hrean, somon 

fume şi crudităţi.  

- la ora 22.30 vom servi un file de 

şalău perpelit pe grătar, însoţit de 

legume proaspete sote. 

- la ora 00.30 Tort glacee, un deliciu 

pentru a încheia meniul. 

Pentru a putea răzbi cu bucatele 

menţionate, ne sunt oferite băuturi 

spirtoase: whisky, vodka, gin tonic, 

Campari Orange;  răcoritoare: Coca 

Cola, Fanta, Sprite, apa minerală 

carbogazoasă, apă minerală plată, vin 

alb şi roşu de la crama Recaş.  

Cafeaua a putut fi servită la discreţie, de 

cei care au vrut şi care au mai putut.  
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       Textul de la sfârşitul meniului mi-a 

oferit o surpriză neplăcută. Să nu vă 

gândiţi că a fost de natură gastronomică 

sau ceva legat de băutură. Nici gând. Am 

constatat că erau trecuţi cei care sprijină 

balul, cum ar fi: firma DAAS – International 

Group, sponsorul BASF şi partenerii media: 

Revista ARHITECTURA, BIUAR, 

Observatorul Urban Bucureşti, cele trei 

publicaţii principale ale UAR. Surpriza 

neplăcută să nu credeţi că mi-a fost dată 

de faptul că Buletinul Informativ al Filialei 

UAR Sibiu lipsea de pe listă, ci faptul că nu 

apăreau pe listă şi alte organe mass-

media: reviste, ziare, radiouri şi de ce nu şi 

câteva posturi TV. În opinia mea, dacă 

prezenţa arhitecţilor şi a evenimentelor în 

care aceştia sunt implicaţi ar fi mai vizibile, 

şansa noastră de a ne face cunoscuţi ar 

spori substanţial.  

        În rândul societăţii civile din lipsa de 

informaţii se nasc din ignoranţă tot felul de 

legende care ni se pun în cârcă.  

       În sarcina mea de a culege informaţii, 

mai ales cu ajutorul aparatului foto, am avut 

o aprigă ,,concurentă”. De data aceasta nu a 

mai fost colegul Florin Bălteanu, redactorul 

Observatorului Urban Bucureşti, altă tânără 

colegă i-a luat locul, ea fiind responsabilă de 

BIUAR. Unde mă duceam dădeam peste ea 

cu aparatul foto pus la lucru. Ce m-a frapat 

la ea şi de ce ,,concurenţa” ei mi-a făcut 

mare plăcere a fost entuziasmul molipsitor 

pe care îl emana, sentiment pe care nu-l poţi 

găsi decât la cei care tremură de plăcere 

când fac ceva din pasiune. Este suficient să 

priviţi pozele ca să vedeţi în ochii ei mari şi 

negri cât de mult îi plăcea să culeagă 

imagini. De abia aştept să facem schimb.  
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        Raluca IUGA, pentru că despre ea 

este vorba, face parte din echipa de 

angajaţi ai UAR, care în marea ei 

majoritate este formată din tineri. 

Mărturisesc că sunt molipsitori cu 

entuziasmul lor şi fac bine unei organizaţii 

a căror membri ar putea să le fie bunici.  

       O las pe Raluca să-şi facă treaba şi 

mă întorc la subiect, prezentând pe cei 

responsabili de programul artistic.  

Muzica a fost asigurată în prima parte de 

orchestra restaurantului.  

      Am fost încurajaţi să poftim la dans 

prin demonstraţiile trupei ,,CONTESINA”, 

care a reuşit să ridice de pe scaun aproape 

toţi invitaţii. Nu le-a rezistat nici unul chiar 

dacă era ferm hotărât să nu danseze în 

acea seară.  

      În a doua parte până la finalul balului, 

dimineaţă până spre ora 5.00, trupa 

KUSAC Band a cântat un jazz clasic, care 

se pare,  a fost pe placul majorităţii 

arhitecţilor şi a invitaţilor lor.  

      Dacă imaginile pe care le-am ales nu 

au fost suficient de sugestive despre ceea 

ce s-a întâmplat în noaptea balului, puteţi 

descărca materialul video şi sunt sigur că 

ţelul acestui articol de a vă informa o să 

fie atins. 

Link video: part. 1 - http://we.tl/YkJOaRdaqj 

                part. 2 - http://we.tl/f0mhZGCyqX 
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INFO 2 
de arh. Mircea ŢIBULEAC 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
SENATUL DIN 27 FEB. 2015 

   Senatul s-a întâlnit în ziua care a precedat BALUL 

ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA. Nu ştiu dacă acest 

eveniment a fost cauza, dar de această dată prezenţa a 

fost 100%, făcând ca problemele discutate şi supuse la vot 

să fie pe deplin legitime.  

       Voi parcurge ordinea de zi, făcând scurte comentarii 

la fiecare punct urmând să detaliez două din ele acolo 

unde consider că trebuie să fac acest lucru pentru 

informarea cititorilor noştri. 

           Informarea preşedintelui UAR este prezentat de d-na preşedinte dr.arh.Viorica CUREA 
şi se referă la următoarele subiecte: 
a. Rapoarte membri Senat, care în viziunea domniei sale ar trebui să existe şi ele ca şi 
reciprocitate la raportul trimestrial al preşedintelui. Am tras concluzia că în primă etapă 
membrii Senatului vor susţine un raport de activitate pentru anul 2014 în următoarea şedinţă 
din 17 aprilie.  
b. Cererea de retragere din funcţia de vicepreşedinte a UAR a d-lui prof.dr.arh. Nicolae 
LASCU, care a fost depusă la Colegiul Director şi care a avut la bază motive personale. În locul 
său Colegiul l-a ales pe d-l prof.dr.arh. Mircea OCHINCIUC. Aceste schimbări au făcut obiectul 
unei hotărâri care a fost supusă aprobării Senatului.  
c. Stadiul discuţiilor privind timbrul cultural la care d-na preşedinte a relatat ce ştie până în 
acel moment din întâlnirile la care a participat. A adus la cunoştinţă faptul că pregăteşte un 
material informativ care urma să fie transmis Ministerului Culturii – Direcţia Politici Culturale 
până în data de 5 martie 2015.  
d. Demersuri de constituire a Clubului Arhitecţilor, care conform înscrierii de marcă la OSIM 
poartă numele de ,,UAR CLUBUL SOCIETĂŢII ARHITECŢILOR ROMÂNI”. Detalii despre 
raţiunea acestei iniţiative, despre membrii fondatori şi ce au hotărât aceştia, voi descrie ce s-a 
petrecut în Adunarea Constituantă de a doua zi, sâmbătă, 28 februarie, ora 10.30.  
         
          Al doilea punct a fost prezentat de d-l dr.arh. Gabriel DAVIDENCO - vicepreşedinte UAR 
şi d-na jurist Daniela CIOCA, având ca subiect Proiectul de hotărâre privind Organigrama 
aparatului Administrativ UAR. Au urmat discuţii şi în final organigrama a fost aprobată prin 
vot.  
          
          Proiectul de hotărâre privind renunţarea la funcţia de vicepreşedinte UAR a d-lui 
prof.dr.arh. Nicolae LASCU şi alegarea d-lui prof.dr.arh. Mircea OCHINCIUC în locul său a fost 
prezentată de aceleaşi persoane anunaţate la punctul 2. Trebuie să fac precizarea că cei doi 
colegi au stabilit de comun acord ca d-l LASCU să păsteze în continuare două funcţii din cele 
îndeplinite anterior. Este vorba de conducerea Colegiului de Redacţie al Revistei 
ARHITECTURA şi de membru, reprezentând Senatul, în comisia de selecţie a proiectelor 
culturale depuse de terţi în vederea finanţării din fondul Timbrului de Arhitectură.  
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         D-l vicepreşedinte Gabriel DAVIDENCO prezintă contextul şi subiectul Întâlnirii 
preşediţilor structurilor organizatorice ale UAR cu Senatul UAR, care va avea loc la Alba- 
Iulia. Cu acest prilej vom avea ocazia să vedem spaţiul alocat de primărie în Palatul 
Principilor. Spaţiul este atribuit cu titlul gratuit, are circa 600 mp şi se intenţionează crearea 
Centrului de Cultură Arhitecturală Transilvania. Probabil voi reveni cu mai multe detalii în 
reportajul care va urma acestei deplasări. La acest punct s-au stabilit şi datele următoarelor 
şedinţe de Senat pentru 2015, acestea vor fi în data de: 17 aprilie,  22 mai la Alba - Iulia, 
10 iulie, 4 septembrie, 23 octombrie şi respectiv 18 decembrie.  
         Dacă tot se discuta despre programarea întâlnirilor, membrii Senatului şi-au exprimat 
dorinţa de a vizita obiectivele de investiţie care sunt pe cale de finalizare. Au urmat discuţii 
şi puneri de acord cu coordonatorii acelor activităţi, rezultând că pe 8 aprilie vom vizita Casa 
de Odihnă şi Creaţie a Arhitecţilor de la Sinaia. Obiectivul de la Chiajd va fi vizitat la o dată 
pe care d-l prof.dr.arh. Petre DERER o va coordona cu inaugurarea obiectivului de 
reprezentanţă regională a fondurilor europene.  

 
          Informarea Preşedintelui Comisiei Economice a fost susţinută de preşedintele 
comisiei de resort, d-l arh. Gelu TUDORACHE şi trezorier d-na arh. Silvia MĂLDĂRESCU. 
Punctele principale prezentate au fost: Execuţia bugetară pe 2014, Observaţii privind 
raportarea execuţiei financiare a structurilor teritoriale precum şi situaţia Concursului-
Proiectul de Extindere a Centrului de Cultură Arhitecturală a UAR. Tema propusă pentru a 
sta la baza acestui concurs  o puteţi accesa aici.  

 
          Raportul Comisiei de cenzori pentru trimestrul IV - 2014 a fost prezentat de d-na 
arh. Gabriela MIRCEA, preşedinta comisiei.  
 

          Situaţia colectării taxei de timbru în unităţile administrative UAR pentru anul 2014 
a fost prezentată de directorul BTA – arh. Daria NIRCEA. Observaţiile privind situaţia 
colectării precum şi detalierea lor pe judeţe în 2013-2014, o puteţi vedea aici.  
         
          Informarea preşedintelui Comisiei Culturale a fost susţinută de preşedintele ei, d-l 
prof.dr.arh. Nicolae LASCU, care a abordat două subiecte ce urmau a fi aprobate în 
Senat. 
a. Aprobarea selecţiei proiectelor culturale depuse de terţi şi finanţate din Timbrul de 
Arhitectură. Ne-a fost prezentată situaţia celor 63 proiecte depuse precum şi tabelul celor 
selectate de comisie. Cei interesaţi pot găsi toate detaliile aici.  
b. Aprobarea tematicii revistei ARHITECTURA pe 2015 precum şi alte subiecte legate de 
revistă care au fost susţinute de d-na arh. Monica LOTREANU, redactor-şef al revistei. 
Tematica detaliată pe cele 6 numere ale revistei o puteţi consulta aici.  
            

          Informarea preşedintelui Comisiei Sociale prezentată de preşedinta comisiei o 
puteţi accesa aici.  
            

          Obiective C.O.C.A: Chiajd, Sinaia, Olari; prezentate de d-l director executiv al UAR –  
arh. Dumitru FANEA, care s-a referit cu precădere la mersul lucrărilor care duc cât de curând la 
finalizarea investiţiilor de la Chiajd şi Sinaia. Conacul de la Olari se va manţine în conservare 
până la finalizarea formalităţilor de revocare a donaţiei către familia Neamţu, proprietarii care 
acum 10 ani l-au donat UAR-ului la iniţiativa d-lui arh. Şerban STURZA.  
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http://we.tl/sX1EAJgIjE
http://we.tl/XD6KsL2nXI
http://we.tl/FYiJqKD9or
http://we.tl/cPgdUNxDuS
http://we.tl/WsEmNbcXMV
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INFO 2 PARTEA A II-A : U.A.R CLUBUL SOCIETĂŢII ARHITECŢILOR ROMÂNI 

      Doamna preşedinte a deschis şedinţa de 

sâmbătă la ora 10.30, care a reunit toţi membrii 
fondatori şi cei interesaţi în acest proiect, pe care 
domnia sa l-a iniţiat în 2013 când a dispus 
înregistrarea la O.S.I.M a mai multor mărci ale 
UAR, printre care şi acest club, care ca şi denumire 

vrea să amintească de memoria înaintaşilor noştri. 

      Societatea Arhitecţilor Români a mai fost 

înregistrată la judecătorie cu circa 15 ani în urmă 

de un grup de arhitecţi, dar nu a funcţionat. 

Doamna preşedinte aminteşte de acest lucru, 

deoarece în discuţiile ce au precedat întâlnirea 

noastră s-a analizat şi acest fapt, care se pare că 

este o a doua temă pe care se poartă discuţii.. 
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         Cealaltă temă îndelung discutată a fost 

legată de dualismul care se remarcă în denumirea 

clubului între U.A.R şi Societatea Arhitecţilor 

Români. Practic ambele aspecte sunt numai 

aparent nişte neconcordanţe.  

        În afară de denumiri se pare că deja s-au 

iscat discuţii legate de proiectul de act constitutiv.  

        Tocmai din această cauză d-na preşedinte a 

precizat: ,,…din această cauză acest act este 

denumit proiect şi tot din această cauză avem 

această adunare generală deschisă ca să vedem 

ce o să se întâmple la acest club.” 

         De asemenea adaugă că ,,intenţia mea a 

fost ca la acest club să avem o masă la care toţi 

să fim la acelaşi nivel, cu aceleaşi drepturi, adică 

nu o structură de piramidă, ci toţi să vorbim liber. 

Cu toate acestea, la acest club va exista şi o 

conducere, fără ca structura să fie piramidală”.  

         Intenţia de a da posibilitatea tuturor 

membrilor să poată discuta de la egal la egal este 

justă şi în opinia mea singura care va putea înlesni 

realizarea scopurilor acestui club.  

        Ca şi obiective d-na preşedinte a enumerat 

câteva: ,,…o să promovăm proiecte culturale, 

sociale, ludice, etc. în funcţie de fondurile 

disponibile, vom decide pe care să le promovăm”.  
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         În legătură cu finanţarea d-na preşedinte a 

precizat că sursele vor fi fondurile proprii, 

sponsorizări şi alte iniţiative, cum ar fi: timbrul 

cultural, care este destinat tocmai pentru acest 

gen de activităţi.  

         Au urmat câteva precizări din partea d-nei 

avocat Daniela CIOCA, care s-a ocupat de 

înscrierea clubului la O.S.I.M şi care a urmărit ca 

toate aspectele posibil litigioase în ceea ce 

priveşte clubul să fie lămurite de la bun început şi 

înscrierea la judecătorie să decurgă normal.  

        Discuţiile care au urmat au avut ca obiect în 

primul rând politica clubului, dar mai ales 

obiectivele acestuia, încercând să le deosebim de 

cele ale U.A.R. cu toate că trebuie să recunoaştem 

că acest lucru este dificil având în vedere că 

majoritatea colegilor din grupul fondatorilor sunt 

arhitecţi.  

       Precizez, legat de membrii fondatori că în 

ziua şedinţei de senat s-au înscris 14 persoane, 

urmând ca a doua zi, în timpul şedinţei pe care o 

prezint, lista să se completeze în aşa fel că în 

prezent ea a ajuns la 25 membri fondatori.  

        Revenind la discuţiile care s-au purtat vreau 

să remarc că ideea principală care s-a detaşat a 

fost că acest club să nu reediteze ca şi atmosferă 

şedinţele de la U.A.R, ci să căutăm să imprimăm 

un caracter de adevărat club a cărui membri să 

aibă posibilitatea să se exprime liber, fiind 

conştienţi de faptul că sunt egali, fără ierarhii sau 

grade de pregătire academică deosebită.  

        Din această cauză s-au amintit bunele 

practici din cluburile Lions sau Rotary, din care 

câţiva dintre noi facem parte şi pot contribui la 

importarea unor idei de organizare şi atitudine 

care să fie înscrise în statutul noului club. Pentru 

ca să se poată finaliza o formă convenabilă de 

statut cei prezenţi au ales un comitet de iniţiativă 

care se va întruni împreună cu d-na avocat CIOCA 

pentru a-l finaliza şi aproba în următoarea şedinţă 

generală. Despre ,,U.A.R. CLUBUL ARHITECŢILOR 

ROMÂNI” pe măsură ce voi avea noutăţi o să le 

relatez şi în alte articole.  
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Invitaţie 
de Natalia JIAN 

 SIBIU 06-08 MARTIE 2015 
,,PRIETENII MUZICII – PRO PIANO ROMÂNIA”  
                                                 

FESTIVALUL 
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FESTIVALUL  

’’PRIETENII MUZICII/PRO PIANO – ROMÂNIA’’ 
 

FILIALA SIBIU 

EDIŢIA a III – a 

 

                    Festivalul ’’Prietenii muzicii’’ din cadrul ’’PRO PIANO ROMÂNIA’’ se va 
desfăşura la Sibiu în perioada 06-08 martie la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 

în Sala festivă (Corp A, etaj 2).  

            Intrarea pe tot parcursul celor trei zile de festival este liberă.  

             Manifestarea este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, fiind divizată în 3 
secţiuni: A - tineri care studiază pianul ca instrument principal, în școli și licee de muzică, B - tineri 
care studiază pianul fie ca instrument opțional, fie la Palatele Copiilor, Case de Cultură sau în sistem 
particular şi  C- ansamblu la 4 mâini (pe un pian).  
 
           La festival s-au înscris 115 copii, cu 37 mai mulţi faţă de ediţia de anul trecut. 
Dintre aceaştia 41 sunt din judeţul Sibiu. 
 
           Scopurile festivalului: 
- Încurajarea învăţării unui instrument muzical, considerând că muzica contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor mentale ale copiilor și tinerilor 
- Crearea unui  cadru organizat de manifestare artistică şi muzicală în care tinerii îşi pot prezenta şi 
compara calităţile tehnico-interpretative însuşite 
- Oferirea unei alternative constructive de petrecere a timpului liber şi o posibilitate de direcţionare 
optimă a atenţiei şi al potenţialului de manifestări multiple ale copiilor 
           La nivel naţional evenimentul este organizat de Fundaţia Culturală “PRO PIANO-ROMÂNIA”, 
care a fost înfiinţată în anul 1996, în Bucureşti. Potrivit statutului său, fundaţia are ca scop principal 
depistarea, educarea, selecționarea şi subvenţionarea elitei artistice, culturale, muzicale, prin 
şcolarizarea în învăţământ autorizat a persoanelor fizice de orice vârstă, precum şi prin sprijinirea şi 
promovarea tinerilor supradotaţi, a talentelor reprezentative pentru muzica vocală şi instrumentală 
laică şi religioasă, pe plan naţional şi internaţional. În anul 1997 a fost organizată prima ediție a 
Concursului Internațional de pian ,,Pro Piano – România, cu frecvență anuală. Preşedintele ei este 
Stela Avesalon, profesoară de pian gradul I, cu Gradaţie de Merit și Diplomă de Excelență conferit 
de Ministerul Invațământului, pentru întreaga activitate.  
          Iniţiatoarea acestui festival la Sibiu este profesoara de pian Enikő–Maria Orth, cu Medalia 
,,Meritul pentru Învăţământ clasa I – a’’.  

          În cadrul festivalului se vor acorda diplome de Excelenţă, de Merit, de Participare, Premii 
Speciale (pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, premiu pentru prezenţă artistică 
deosebită, etc.) din partea Fundaţiei ’’PRO PIANO-ROMÂNIA’’ şi premii speciale în bani din partea 
arhitectului Mircea ŢIBULEAC, în calitate de preşedinte al Filialei Judeţene Sibiu a Uniunii 
Arhitecţilor din România. 

       Evenimentul este organizat de Fundaţia Culturală ’’PRO PIANO – ROMÂNIA” în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) si 
Casa de Cultură a Municipiului Sibiu. 
     Sponsori: S.C. BLISS S.R.L, Rotary Club Sibiu  
     Parteneri media: Tribuna, Turnul Sfatului, Radio TV Sibiu, Hermannstadter Zeitung, Sibiu 100%. 
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 VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 
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             În buletinul informativ din 4 februarie odată cu relatarea despre deschiderea expoziţiei 

,,Brâncoveanu 300. Tradiţia continuă”  la Cluj, anunţam un alt eveniment deosebit de valoros şi 
anume cea de-a XI-a ediţie a Bienalei Naţionale de Arhitectură, care va fi prezentată în întregime 
publicului clujean în perioada 16-28 februarie 2015. 
             După eveniment, am primit din partea d-nei Prof. Emerit dr.arh. Adriana Matei, 
preşedintele Filialei UAR Cluj, următorul text însoţit de imagini, pe care vă invit să îl parcurgeţi: 
             ,,Cea de-a XI-a editie  a Bienalei Nationale de Arhitectura 2014 a ajuns la Cluj in extenso, 
fiind gazduita de Muzeul de Arta in minunata cladire baroca a acestuia pentru perioada de 16-28 
februarie 2015. 
             Ca de obicei emotiile vernisajului au fost nejustificate, salile s-au umplut pana la refuz, 
astfel ca la ora deschiderii (18,00)cu greu s-a facut liniste pentru cavintele ce au urmat. 
 In cuvantul de deschidere, moderatorul vernisajului, D-na prof dr arh Adriana Matei, a vorbit din 
partea conducerii Uniunii Arhitectilor din Judetul Cluj  multumind in primul rand invitatului de 
onoare, prof dr arh Mircea Ochinciuc pentru amabilitatea de a veni la Cluj sa reprezinte conducerea 
UAR nationala, a semnalat apoi prezenta D-nului Profesor Dr. Ing Gheorghe Vuscan, Prefect de 
Cluj, a D-nului Prof dr ing Aurel Vlaicu, Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj. 
             In “prezidiul” deschiderii au mai fost prezenti D-nul arh. Eugeniu Panescu, ca 
reprezentant al OAR in calitate de Membru in Colegiul National si Senator al UARN, D-nul arh 
Gheorghe Elkan, presedinte RUR Cluj si secretarul UARCj, D-l as arh. Mihai Racu. 

  
 

           D-na Presedinta a vorbit despre calitatea din ce in ce mai ridicata a proiectelor si a realizarilor 

prezentate si a remarcat faptul ca din cele sapte sectiuni premiate patru au fost castigate de absolventi 

ai Facultatii de Arhitectura si Urbanism din Cluj, si anume Premiul pentru dotari comunitare, arh Szobolcs 

Korodi, Premiul pentru spatiul interior, arh Attila Kim, Premiul Presedintei UARN dr arh Viorica Curea, 

oferit D-lor Oliver si Laura Nemes, Adrian Rosca, si in final ,Premiul Presedintelui de Onoare  al BNA 2014 

a fost castigat de Ondin Oprita si Mihai Rosca. Acest fapt presupune o calitate ridicata a invatamantului 

clujean, si o speranta pentru viitorul acestei profesii. La final  a semnalat prezenta mai multor 

personalitati clujene si a multumit tuturor celor prezenti dar mai ales tinerilor membri ai UAR Cluj pentru 

daruirea si abnegatia pe care nu odata au demonstrat-o in organizarea si sustinerea UAR. Au luat 

cuvantul apoi Domnul profesor M.Ochinciuc care a marturisit frumoasele surprize pe care le-a oferit 

Clujul in periplul sau descoperind in Turnul Croitorilor o moderna amenajare a Centrului de Cultura 

Urbana iar pe santierul Bisericii reformate Sf. Gheorghe o renovare de inalt profesionalism. Domnul 

Prefect de Cluj a semnalat bunele relatii ale UARCj cu prefectura, inclusiv gazduirea in sediul 

majestuoasei cladiri Secession, precum si suportul neprecupetit pe care il ofera arhitecturii si breslei 

arhitectilor fata de care isi exprima inalta consideratie. 

 

PERIPLUL CLUJEAN  INFO 3 
de  Natalia JIAN 

BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ 2014 
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         In cuvantul Domnului Elkan s-a simtit nevoia reformei administrative cu privire la 
reprezentarea in comisiile de specialitate si in cele administrative a competenei 
profesionale a arhitectului. 
         Domnul arh Panescu a incheiat sirul discursurilor remarcand calitatea expozitiei, a 
expozantilor si a organizarii. 
         Vernisajul a fost insotit de o mica masa de protocol, in timpul derularii careia au fost 
date interviuri la diferite posturi de televiziune, ziare si posturi de radio locale. 
        Mai multe televiziuni au facut prezentarea Bienalei fie la stiri fie la emisiuni speciale 
care s-au transmis in primele zile dupa vernisaj. 
        Prin prezenta masiva, expozitia a dovedit interesul publicului si putem sa o 
consideram un succes”. 
  

 

Mai multe detalii puteţi afla accesând: 

https://www.facebook.com/uarfilialacluj 
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 Există treceri de la un stadiu la altul, într-o comunitate sau o așezare umană, care 

se fac imperceptibil pentru observatorul mediu trăind în acea comunitate și în ritmul ei 

cotidian. Acest tip de modificări în structura comunității, în formele de manifestare, chiar în 

ritmurile ei de activitate, devine evident abia după trecerea unor decenii, ceea ce înseamnă 

peste jumătate din viața observatorului mediu... 

 Trăind în România, cîteva decenii înainte de 1990 și sfertul de veac de după, am 

ajuns ca, bombardat de modificări mici și rapide în mediul meu socio-ambiental, să pot 

observa însă și o schimbare majoră – ce indică o tendință ireversibilă, negativă, pentru 

așezările din sudul Transilvaniei: orașe mici și mijlocii, comune, sate... 

 Schimbarea este, în fond, uriașă – pentru că privește baza vieții și activității acestor 

comunități umane, pornind tocmai de la decizii capitale, luate de o parte semnificativă a 

comunității – în fiecare sat și oraș din zona pe care o cunosc bine, de zeci de ani ( dar 

probabil că la fel s-a întîmplat cam în toate zonele României, ale estului european, și nu 

numai... ) !! Iată cîteva piese din mozaicul acestei treceri dintr-o paradigmă parcă mai 

firească a vieții, într-una mai ciudată, cu resorturi suspecte, cu pierderi majore de energie, 

de efort și mai ales de idealuri: 

 Copil fiind, stăteam aproape de linia ferată pe care treceau trenuri, tot timpul zilei și 

al nopții... Număram vagoanele marfarelor, și totdeauna erau peste 40 și aplaudam 

cînd garnitura avea peste 80... Acum trec multe ore pînă se aude ceva; am văzut 

multe garnituri cu o locomotivă și 2 vagoane... 

 Știu bine că anii 50-60-70 ai secolului trecut erau de fapt și moștenitorii situației de 

dinainte de Războiul al doilea, în timp ce făceau trecerea și spre perioada 

comunismului decăzut; dar în orășelul meu de pe Târnave funcționau peste 50 de 

întreprinderi din toate sectoarele industriei, dintre care 28 erau de categorie 

„republicană”, cu export preponderent ! Și toate celelalte orășele din vecini aveau 

mereu nevoie de angajați în industrie și servicii... 

 Școlile erau arhipline de elevi, de dimineață pînă seara ( 3 schimburi), șase zile pe 

săptămînă ! Și era o muzică fermecătoare peste tot – se auzeau în același timp 

româna, germana, săseasca, maghiara, plus fragmente de franceză și engleză, în 

jurul tinerelor profesoare de limbi „moderne”... Acum, în aceleași clădiri, de-abia se 

adună 25 de copii de aceeași vîrstă, dintr-un întreg cartier, cinci jumătăți de zi pe 

săptămînă ! Și în pauze se aude o singură limbă – urlete onomatopeice... 

 Deși era în plin comunism, orașul fremăta de viață comunitară, după-masa și seara 

străzile erau pline și locuitori de toate vîrstele socializau în zonele și străzile 

comerciale, în piețe și parcuri, în sălile unde se derulau mereu întîlniri cu oameni de 

cultură, mici spectacole (majoritatea cu forțe și formații locale), repetiții cu zeci de 

grupuri de amatori – chiar dacă în magazine nu era belșug de produse sau 

evenimentele culturale trebuiau să bifeze la început ceva frazeologie comunistă… 

 

„VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI” 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

SCHIMBAREA 

de  arh. Dorin BOILĂ 
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Dar vitalitatea comunității nu se poate compara cu ceea ce avem astăzi, cînd satele și 

orășelele sunt ca și părăsite înainte să se lase seara, aproape nimic de ordin cultural nu 

se întîmplă cu lunile ! În cazul Sibiului, lumea a început să se strîngă la mall, adică în 

zona comercială din cîmpul Șelimbărului, unde contactul social este tipic american – o 

generală singurătate în mijlocul mulțimii (chiar cînd vezi grupuri care par de prieteni...), 

unde mijlocul și scopul este doar achiziția de bunuri, hai, fie și butonarea pe gadjeturi !! 

 Sunt perfect conștient că există un ethos al vîrstei și o spirală a amintirilor din 

copilărie/tinerețe. Dar aici nu discut pe acest palier, pentru că discut o SCHIMBARE 

MAJORĂ DE ORDIN SOCIAL !! Pe-atunci, lumea celor mici și celor mari se centra 

pe cultura tipărită și pe cea audio (radioul era foarte ascultat și, culmea în 

perioadă comunistă, avea consistență culturală !). Să nu-mi spuneți despre 

internet, despre pacostea butonării în dauna spiritului ! Vă voi replica simplu – voi 

ține o carte în mînă și ea-mi va fi la fel de folositoare și după ce cade rețeaua 

electrică, sau explodează bomba electro-magnetică, sau se umple tot pămîntul de 

cei mai apocaliptici viruși electronici !!! 

 OAMENII – păi, tocmai ei !!! Uitați-vă cîți copii, cîți tineri mai sunt prin sate, prin 

orașele mici. Cîte personalități ale comunității sunt printre profesorii de gimnaziu și 

de liceu ? Priviți vînzătorii din magazinele de astăzi, ascultați-le vorbirea. Cel puțin 

eu am cunoscut mulți pasionați de această meserie, îți făcea plăcere să intri și să-i 

asculți, în micile lor magazine (nu uitați, comuniste !). Și, evident, trăiau încă mii, 

zeci de mii de români, sași, evrei, născuți înainte de război, care știau să trăiască 

și să socializeze impecabil chiar în condițiile noii ordini rusești, înconjurați de 

scursurile societății, ajunse în fruntea bucatelor...   

 Și ajungem la miezul problemei – acea „ordine socială comunistă” a lăsat urme 

adînci ! Ca să nu mai vorbim despre emigrație, „revoluția digitală”, și scursurile 

altora, pe lîngă cele autohtone... Pentru că tocmai fibra comunităților, urbane și 

rurale, a fost grav marcată. Populația a devenit aproape toată „defavorizată”, prost 

educată, chitită numai pe drepturi-fără-obligații... Populația școlară scapă 

controlului parental firesc, în timp ce nu mai face față la cerințe școlare 

elementare ! Și cam aicea suntem – oamenii ajung să nu mai știe cum să trăiască 

decent împreună – în vecinătate, în spații publice, în instituții... 

Da, orașele tind să se umple de mașini mici și SĂ SE GOLEASCĂ DE SENS !!! 

Este o teribilă schimbare – ca sfîrșitul unei lumi ... Și lumea ce spune ???? 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arena  
Construcţiilor  

UN BLOC DIN BUCUREŞTI  
NOMINALIZAT LA PREMIUL UE PENTRU ARHITECTURĂ 

      Clădirea Urban Spaces din Bucureşti, strada Dogarilor, a fost inclusă pe lista 

scurtă a Premiului Uniunii Europene pentru arhitectura Mies van der Rohe 2015, cea 

mai prestigioasă competiţie de profil. 

         Construcţia include zona de relaxare în curtea interioară, cafenea şi terasă 

comună amenajate special pentru socializare, parcare pentru biciclete, duplexuri în 

configuraţii atipice pornind de la 60 mp, apartamente pe trei etaje, locuinţe modulare. 

Proiectul aparţine ADN Birou de Arhitectură. 

          În competiţie au intrat 420 de proiecte din care 40 au fost incluse pe shortlist 

şi doar două dintre acestea sunt proiecte rezidenţiale.  Cei cinci finalişti vor fi anunţaţi 

la Londra, la sfârşitul lunii februarie. Câştigătorul marelui premiu Mies van der Rohe 

va fi desemnat de un juriul specializat, în urma prezentării proiectelor pe 8 mai, în 

Barcelona. 

          Proiectul din strada Dogarilor a mai participat la World of Architecture Festival 

şi este câştigătorul din 2014 al Anualei de Arhitectură Bucureşti şi al Bienalei Naţionale 

de Arhitectură. 

 

Sursa: http://www.arenaconstruct.ro/un-bloc-din-bucuresti-nominalizat-la-premiul-ue-

pentru-arhitectura/ 
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“Forum de interpretare”– UNMB 

        Sala George Enescu din str. Știrbei Vodă, nr. 33, S, Bucureşti a găzduit marţi, 3 

martie 2015, ora 16:00, evenimentul “Forum de interpretare”, ediţia a-III-a, coordonator 

Conf. univ. dr.Livia Teodorescu-Ciocanea, la care au participat studenți de la 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din București. 

INFO 4 
de Natalia JIAN 
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Invitaţie 

            În perioada 12-14 martie 2015 va avea loc la Sinaia, Hotel Maria, cea de-a XV-a ediţie a 

Conferinţei Naţionale Urban Concept- dezvoltare urbană modernă în România. 
            Organizatorul evenimentului este Oameni şi Companii, editorul portalulului 
EuroUrbanism.ro.  
Oameni şi Companii facilitează accesul la informaţie şi resurse în domeniul urbanistic, prin 
organizarea unui program naţional de comunicare şi informare în acest domeniu. Programul Urban 
Concept, iniţiat în anul 2005, creează o platformă interactivă de comunicare între specialiştii 
implicaţi în dezvoltarea urbană din ţară.  
           Ediţiile precedente ale Conferinţei Naţionale Urban Concept au reunit peste 170 de 
persoane: arhitecţi şefi de oraşe, municipii şi consilii judeţene, preşedinţi de comisii de urbanism, 
arhitecţi privaţi, preşedinţi de asociaţii profesionale şi patronale din urbanism, construcţii şi 
dezvoltare urbană, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
reprezentanţi de companii implicate în dezvoltarea urbană modernă în ţară.  
          Dintre tematicile de pe agenda conferinţei:   
- Proiect urban. Forma urbană. Actori urbani. Temporalități   
- Noutăți legislative   
- "Pași către o agendă urbană europeană" - Prezintă Arh. Anca GINAVAR, Șef Serviciu Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;  
- "Dezvoltare urbană durabilă" - Prezintă conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Coordonator birou 
teritorial Nord -Est- Registrul Urbaniştilor din România, Prodecan Facultatea de Arhitectură 
"G.M.Cantacuzino" din Iași;   
- Prezentare susținută de Arh. Șerban TIGANAȘ, Președintele Ordinului Arhitecților din România;  
- "Este recunoscută inițiativa independentă ca actor în devenirea urbană?" - Prezintă Prof. Univ. dr. 
arh. Radu RADOSLAV- reprezentant Registrul Urbaniștilor pentru Regiunea de Dezvoltare Vest. 
Autori: Radoslav Radu, Predescu Sanda, Danciu Mihai;   
- "Abordări recente privind spațiile verzi urbane" - Prezintă CSI dr. ecol.-urb., dr. geogr. Alexandru-
Ionuţ PETRIŞOR, Lector, Catedra de Proiectare Urbană şi Peisagistică, Facultatea de Urbanism şi 
Peisagistică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Director Ştiinţific, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă 
"URBAN-INCERC";   
- Prezentare susținută de Arh. Aurelian GHEORGHIU;   
- "Orașul și spațiile verzi - de la grădina ornamentală la trama verde urbană multifuncțională" - 
Prezintă Conf. Dr. Arh. Radu SPANU, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca.  
 
De aici puteţi consulta agenda de lucru și formularul de participare:  
http://osc.ro/newsletters/urbanconcept-15/Urban_Concept_Invitatie_2015.htm 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ  
URBAN CONCEPT – DEZVOLTARE URBANĂ MODERNĂ ÎN ROMÂNIA 

 

http://osc.ro/newsletters/urbanconcept-15/Urban_Concept_Invitatie_2015.htm
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          În perioada 6-10 aprilie 2015 se fac înscrierile claselor pentru activităţile extracurriculare 

şi extraşcolare desfăşurate de Asociaţia De-a arhitectura în săptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

 
De-a Arhitectura Povestită 
Vârsta/Clasele: I-VII 

Durata: 45-60min 
Numar clase: 60 clase 

Locatie: BCU, Școala Constantin Brâncuși și Scoala Centrala pentru București, Bastionul Theresia 

pentru Timișoara, Libraria Habitus pentru Sibiu, Casino, Centrul de Cultura urbana pentru Cluj, 
Liceul Andrei Șaguna pentru Brașov, Liceul Negruzzi pentru Iași. 

Cost: gratuit 
Parteneri: YTONG 

Înscrierile: online, accesând http://de-a-arh-povestita-2015.eventzilla.net/ 

 
                Continuăm buna tradiţie a conferinţelor De-a Arhitectura Povestită cu cinci conferinţe în 
Bucureşti două conferințe în Timișoara, Sibiu și Cluj și câte o conferință în Brașov și Iași. De-a Arhitectura 
Povestită este un proiect prin care şcolarii ajung mai aproape de arhitecţi cunoscuţi din România care le 
vorbesc copiilor „pe limba lor” despre arhitectură, prezentându-le acestora o experienţă sau un proiect din 
portofoliul lor. Acest demers doreşte să familiarizeze copiii cu exemple pozitive şi concrete de arhitectură, 
dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului. Pentru a asigura gratuitatea programului pentru copii, 
suntem susținuți de către brandul de origine germană YTONG, pentru al treilea an consecutiv.  
 

Ciripită 
Vârsta/Clasele: I-IV 
Durata: 2h30min 

Interval orar: 9.00-11.30 
Numar clase: 5 clase București 

Locatie: Grădina Botanică București 

Cost: 20 RON/copil 
Parteneri: Societatea Ornitologică Română (SOR) și Grădina Botanică Bucureşti 

Înscrierile: pentru București, la adresa: adriana@de-a-arhitectura.ro. 
 

Expoziția de creație și fundraising Case Ciripite, organizată în octombrie 2014 a reunit 12 arhitecţi şi designeri 

români de renume au creat şi expus piese unicat de design (căsuţe de păsărele) în vederea susţinerii educaţiei 

pentru arhitectură şi mediu construit. Aceste creaţii îşi găsesc locul în Grădina Botanică pentru a-şi îndeplinii 

funcţiunea pentru care au fost create şi anume găzduirea păsărelelor. 

Astfel, în săptămâna „Şcoala altfel”, timp de 5 zile, câte o clasă pe zi, va descoperii căsuţele de autor create 

special pentru păsărele. Copiii vor învăţa să se orienteze pe hartă ca să descopere căsuţele, vor afla informaţii 

despre păsarile din Grădina Botanică, iar la fiecare căsuţă ghidul va explica care este ideea de la care s-a plecat 

în crearea acesteia. Punctul de întâlnire este intrarea în Grădina Botanică.  

Nisipurile Magice 

Vârsta/Clasele: I-III 

Durata: 2 h 30 min.  Interval orar: 9.00-11.30 

Numar clase: 5 clase București 

Locatie: Libraria Merlin, strada Severeanu, nr 30, Cotroceni. 
Cost: gratuit 

Parteneri: Libraria Merlin 
Înscrierile: pentru București, la adresa: adriana@de-a-arhitectura.ro. 

 

Interval orar: 9.00-11.30 

Numar clase: 5 clase București 

De-a arhitectura în săptămâna  
„Şcoala altfel:  Să ştii mai multe,  să fii mai bun!” 

6-10 aprilie 2015 

mailto:adriana@de-a-arhitectura.ro
mailto:adriana@de-a-arhitectura.ro
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Anul acesta pentru prima oară vom desfăşura 5 ateliere Nisipurile Magice în parteneriat cu Librăria Merlin, 

timp de 5 zile, câte o clasă pe zi, va construi cu nisip cetăţi, lumi imaginare, poveşti, alături de doi arhitecţi 

voluntari De-a arhitectura. Copiii vor folosi nisipurile Bubber, Shape It! și Kinetic, niște nisipuri 
revoluționare, cu o textură mătăsoasă, lipsite de toxicitate, ușor de folosit, ușor de curățat, care nu se 

usucă niciodată.  
Atunci când se joacă în nisip, singuri sau alături de prieteni, copiii devin stăpînii propriului joc. Această 

libertate absolută le clădește încrederea în sine, abilitatea de a lua decizii, gândirea critică, abilitățile de 

socializare, dar și flexibilitatea intelectuală. 
 

HandsOn! 
Vârsta/Clasele: I- IV 

Durata: 2h30min 

Intervalul orar 9.30-11.00 
Locatie: în școli în orașele București, Sibiu, Timișoara, Constanța, Brașov, Cluj, Bistrița, Baia Sprie, 

Bacău 
Cost: gratuit 

Înscrierile: pe orașe, detalii mai jos. Pentru București nu mai sunt locuri 
Atelierele De-a arhitectura HandsOn! au un rol dublu: propunem apropierea publicului larg de evenimentele de 
arhitectură importante şi exersarea într-o echipă de copii a procesului comunităţii care face oraşul. Îndrumaţi de 

voluntarii De-a arhitectura, lucrând cu materiale şi instrumente de bricolaj, copiii îşi asumă misiunea de a construi 
spaţiile publice pe care şi le-au imaginat sau pe care le-au experimentat în oraşul lor.  

La ateliere, împreună cu voluntarii noştrii, copiii vor construi macheta unei case la scara unui omuleţ LEGO©, 
învăţând ce este acela un plan, o mobilare, stabilind înălţimea corectă a pereţilor, a ferestrelor, a uşilor şi realizând 

prima lor structură de acoperiş.  

 

Detectivii Urbani 
Vârsta/Clasele: III-V 
Durata: 45-60min 

Intervalul orar 9.30-11.00 
Locatie: în jurul școlilor, în centrele orașelor, se va desfășura în București, Sibiu, Roman, Cluj, 

Constanța 
Cost: gratuit 

Înscrierile: pe orașe, detalii mai jos. 

În săptămâna „Şcoala altfel” poate fi aplicat kit-ul pentru Detectivii Urbani dezvoltat de De-a arhitectura pentru o 
lecţie cu copiii claselor III-V, care poate fi susţinută de învăţător şi/sau arhitect. 

Copiii vor pleca într-o expediţie în oras şi vor depista diferite funcţiuni, vor găsi reperele zonei, vor învăţa să se 
orienteze pe hartă şi pe stradă, vor interacţiona cu locuitorii zonei, observându-i specificul. Va invităm să parcurgeţi 

indicaţiile din kit şi să descoperiţi în oraş lucruri interesante alături de copii! 
Înscrierile se fac:  

- pentru Bucureşti, Bacău și Roman  la colega noastră Adriana Comănici: adriana@de-a-arhitectura.ro   
- pentru Cluj la colega noastră Iulia Pătru: iuliapatru@de-a-arhitectura.ro   

- pentru Sibiu la colega noastră Iulia Nistor: iulia@de-a-arhitectura.ro  

- pentru Timișoara la colega noastră Oana Simionescu: oana.a.simionescu@gmail.com 
- pentru Constanța la colega noastră Ana Maria Olteanu: gaudiamo@yahoo.com 

- pentru Brașov la colega noastră deea Mihălțan: mihaltand@yahoo.com 
Vă rugăm să specificaţi orașul, la ce activitate doriţi să vă înscrieţi şi numărul de copii din fiecare clasă înscrisă.  

Înscrierile se fac pentru o clasă. 
 

Multumiri pentru sustinerea in anul scolar 2014-2015: 
-OAR București pentru finanțarea din 2011 scrierii cursului De-a arhitectura în orașul meu 

-UAR pentru finanțarea programului de pregatire al îndrumătorilor 

-Goodyear alaturi de care „Crestem impreuna siguranta in trafic a copiilor” 
-Ytong alaturi de care „Crestem impreuna orasul Constanta” in acest an scolar  

-Sponsorilor implicati in Expozitia „Case Ciripite” editia I: CA Immo, Coldwell Banker, Clinica Maria, Crama 
Atelier, Dedeman, Delta Glass, Raluca Antonescu PR & Consulting, Richter, Siniat, The Park, Valrom si Velux. 

 

 

mailto:adriana@de-a-arhitectura.ro
mailto:iuliapatru@de-a-arhitectura.ro
mailto:iulia@de-a-arhitectura.ro
mailto:gaudiamo@yahoo.com
mailto:mihaltand@yahoo.com

