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

INFO 1 
PRIMA SĂPTĂMÂNĂ 

            Uniunea Arhitecţiilor din Romania în 

colaborare cu Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti au organizat cea de-

a XI-a ediţie a BIENALEI NAŢIONALE DE 

ARHITECTURĂ (BNA). Cel mai important eveniment 

al breslei, care s-a desfăşurat neîntrerupt din anul 

1994, reprezintă un ansamblu de manifestări compus 

din expoziţia-concurs de proiecte şi un grupaj de 

conferinţe.  

          Preşedintele de onoare al BNA 2014 este arh. 

Dan Sergiu HANGANU, dr.H.C. al UAUIM, distins cu 

medalia de aur a Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor, 

comisarul bienalei este prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, 

iar arh. Ovidiu STEJARU este secretarul Bienalei. 

         BNA 2014 este co-finanţat de Ministerul Culturii 

şi are ca partener oficial Primăria Sectorului 1 şi 

Institutul Cultural Român.   

         În cadrul conferinţei de presă, care a avut loc 

luni, la sediul Uniunii Arhitecţilor din Bucureşti (UAR), 

au participat Viorica CUREA, preşedinte al UAR, Dan 

Sergiu HANGANU, Ovidiu STEJARU şi Sergiu Nistor.  

"Avem de-a face cu o reuniune profesională, în 
primul rând, şi abia, în al doilea rând, cu o 
competiţie. Competiţia are un caracter absolut 
colegial, dar expoziţia se cheamă expoziţie-concurs 
(...) şi va reuni 161 de lucrări, ceea ce înseamnă 
clădiri de locuinţe, locuinţe colective, locuinţe 
individuale, dotări socio-culturale şi de producţie, 
proiecte de amenajare a spaţiului urban, restaurări 
de monumente istorice, arhitectură de interior şi, nu 
în ultimul rând, o secţiune bogată de publicaţii", a 

declarat Sergiu NISTOR, precizând că la această 

ediţie a evenimentului vor fi prezentate mai puţine 

lucrări decât la Bienala de acum doi ani.  
           Totodată, preşedintele UAR, Viorica Curea, a 

spus că ediţia din acest an a Bienalei îndeamnă 

publicul să reflecteze "asupra valorilor fundamentale 
ale modelului urban şi rural, faţă de schimbările 
societăţii în ansamblul ei, asupra dezvoltăriii 
tehnologiilor de construcţii, dar şi asupra unor 
neîncentate constrângeri economice". 
(citaţi de Mediafax). 
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           În continuare voi prezenta succint 

evenimentele conexe ale Bienalei, care au avut loc 

în prima săptămână, respectiv în zilele de 15-17 

octombrie.  

1.    1. Evenimentul central este Expozitia-Concurs 

DILEME ŞI PROVOCARI ALE SPATIULUI 

ARHITECTURAL-ROMANIA 2013-2014 care 

conţine 6 secţiuni, şi la care au fost înscrise 184 de 

lucrări de un număr de peste 200 de autori.  

          Lista proiectelor care au selectate pentru 

expoziţia BNA 2014, poate fi consultată aici.  

          Expoziţia-concurs BNA 2014 s-a deschis 

miercuri, 15 octombrie, la ora 17.00, la parterul 

Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion 

Mincu”, din Bucureşti şi poate fi vizitată în perioada 

17-30 octombrie, zilnic, între orele 09.00 – 17.00.  

          Expoziţia  a adus în atenţia publicului avizat 

setul de lucrări nominalizate pentru premiere la 

toate cele şase secţiuni deschise.  

          Lista curatorilor, a membrilor juriului şi a 

secţiunilor BNA 2014, poate fi consultată aici.  

           În introducerea despre acest eveniment, 

prof.dr.arh. Sergiu O. NISTOR, comisar al BNA 

2014, punctează faptul că ,,Bienala Naţională de 
Arhitectură 2014 doreşte sa fie, aşa cum deseori 
perioadele de criză prilejuiesc, o şansă de reflecţie: 
o reflexie asupra valorilor fundamentale ale 
ambientului urban sau rural; o oportunitate pentru 
reformularea rolului creaţiei arhitecţilor şi 
urbaniştilor; o chemare la protejarea, sporirea ori 
punerea în evidenţă a acestor valori”. 
            În cadrul festivităţii de deschidere a 

expoziţiei – concurs BNA 2014, arh. Dan Sergiu 

HANGANU, dr.H.C. al UAUIM, a citat o definiţie 

sugestivă a arhitecturii: ,,arhitectura este atât 
despre producerea locului şi trecerea timpului, cât 
şi despre spaţiu şi formă. În acest sens, ea nu este 
nici culmea artei, nici desăvârşirea tehnologiei. … 
permanenţa şi durabilitatea sunt valorile ei cele 
mai importante. În cele din urmă, ea nu are nicio 
legătură cu momentul imediat, ci are totul de a 
face cu inefabilul”.  
 
Pentru a descarca materialul foto-video de la 

eveniment, accesaţi: 
 

Link  foto festivitate de deschidere  BNA:  http://we.tl/72DfursiMg 

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

 

 

 

https://www.uar-bna.ro/res/2014/site/Rezultate-preselectie-BNA-2014.pdf
http://we.tl/72DfursiMg
http://we.tl/jNWQhWBcLs
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2. GALA DECERNĂRII PREMIILOR BNA 2014, Teatrul Naţional Bucureşti 

Premiile Bienalei Naţionale de Arhitectură, 

ediţia a XI-a, 2014 

 

1. Arhitectura locuinţei 
       Premiul secţiunii (ex aequo) 

 
I. LOCUINŢA ECO-URBANĂ ALEXANDRINA 

 
 
 

1. Bogdan Pavel BABICI, Eliodor STREZA 

 

 

 

AUTORI: 
Bogdan Pavel Babici, Eliodor Streza 
COLABORATORI: 

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

arh. Monica Streza, arh. Dragos Fodoreanu, arh. Paul Lipan Weber 

Design intarior: Tecon, Moka Studio Design 

Structura: Inginerie Civila, ing. Gheorghe Drugea, ing. Cristi Voicu 

Instalatii:Proing Grup, ing. Lucian Luca 

Constructor: Atehenaeum Construct 

Fotografii: Cosmin Dragomir 

 

II. Urban spaces / Complex de locuinţe în Bucureşti, pe 
strada Dogarilor 

 AUTORI: 

Andrei Şerbescu, Adrian Untaru,  

Claudiu Forgaci, Valentina Ţigâră, 

 Bogdan Brădăţeanu,  

Simina Ignat 

COLABORATORI: 

Proiectant general și de arhitectură:  

ADN Birou de Arhitectură 

Dezvoltator: Salzburg Investment Group SA 

Management proiect: Salzburg Investment Group SA,  

Vision Property Partner 

Autori: Andrei Șerbescu, Adrian Untaru, Claudiu Forgaci, 

 Valentina Ţigâră, Bogdan Brădăţeanu, Simina Ignat 

 
 NOMINALIZĂRI:  

Casa A.B. 

Vlad GAIVORONSCHI 

 

Casă pe Vâlsan 

Cătălin-Paul COZMA 

 

Imobil de locuinţe strada Stroe 

Postelnicu 

Radu Tudor PONTA 

 

 

 
Clădire rezidenţială în Bucureşti, 

Str. dr.Mora 

Adrian UNTARU, Bogdan BRĂDĂŢEANU, 

Andrei ŞERBESCU, Marius DUMITRAȘCU,  

Ruxandra BARDAȘ, Carmen PETREA 

 

https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/11/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/75/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/79/
https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/a/79/


5 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie 

 Premiul secţiunii: 

Amenajare loc de îmbăiere pe lacul Tineretului 

 
AUTOR: 
Szabolcs Korodi 
COLABORATORI: 

Arhitectură : arh. Gergely Attila (Sc Vallum 

Srl) 

Specialităţi : structură de rezistenţă - 

ing.Csíki László 

inst. apă, canalizare, încălzire - ing. Sebestén 

László 

inst. electrice, gaz - ing.Vincze Szilárd 

 

NOMINALIZĂRI:  

Monument  

Comemorativ  

Dâmbul Tătarilor 

 

Miklós Köllő 

Hotel Privo 

 

Oliver Nemes,  

Adrian Rosca,  

Laura Nemes 

3. Arhitectura patrimoniului cultural 

 

AUTOR: Constantin Gorcea 
COLABORATORI: AGD/ Viorica Sârghi, Constantin Stroescu, Răzvan-George 

Gorcea, Carina Ibanez –Vidal, Cristian Istrati , Andreea Manole,  

Vlad Văiedeanu; MOLD PROIECT/ Bogdan Adomniţei, Mihaela Pilat;  

ARHITECŢI/ Sorin Pentilescu, Mircea Curteanu, Ion Andriu, Nicolae 

Procopov; URBANIŞTI şi PEISAGIŞTI / Irina Cioangher, Adrian Cioangher Ioana 

Aflorei; EXPROCONS / Ionel Gosav,Sergiu Popoaie GIPROIECT/ Gabriela 

Craciunescu; ACSA PROIECT/ Nicolae Paraschiv, Cristinel Stirbu; S&O GROUP/ 

Constantin Chiru; ARHITREND DESIGN/ Relu-Iosub 

Teodorescu; ALUKONIGSTAHL/ Robert Mollner; 

 
NOMINALIZĂRI:  

Restaurarea  

bisericii  

fortificate  

din Cârţa 

 

Miklós Köllő,  

Zsolt Tövissi 

Biserica evanghelică 

 fortificată de la Moşna  

 Meschen, judeţul Sibiu –  

restaurare 

 

Mihai Opreanu 

 

Premiul sectiunii: Centrul de arhitectură, cultură urbană şi peisaj Uzina de Apă 

 

https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/b/59/
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4. Arhitectura spaţiului interior 

 
Premiul sectiunii: Arhitectură de expoziţie: Mircea Cantor, Q.E.D. 

 

AUTOR: 

Attila Kim 
COLABORATORI: 

Arhitectură: Gabriel Chiș Bulea 

Curatori: Raluca Velisar, Mihai Pop 

 

NOMINALIZĂRI:  

Apartament  

 3 August nr. 5 

 

AUTOR: 

Constantin Şelariu 

 
 

Remodelare  

interior locuinţă 

 

AUTORI: 

Anca Mitrache,  

Georgica Mitrache 

 
 

 5. Arhitectura spaţiului public şi urbanismul 

 
Premiul sectiunii: Proiect de amenajare peisagistică a terasei Promenada 

Mall – „TowerScape – LandScape” 

 AUTOR: 

Cerasella Crăciun 

COLABORATORI: 

Colaborator: dr. urb. peisag. Lavinia Luparu 

Proiect de Arhitectura: B23T - arh. Theo Stancu 

Consultanţi Dezvoltator: arh. Alina Pușcașu, arh. Andreea 

Parnia 

Fotografii: Șerban Bonciocat, arhiva Floreasca City Center 

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

autorului / Film din Arhiva Trinitas / Montaj: st. arh. Ram 

Grețcu / Prezentare: st. urb. peisag. Oana Udrea 
 

NOMINALIZĂRI:  

Reabilitarea zonei  

centrale protejate a  

Municipiului Aiud 

 

AUTORI: 

Marius Barbieri,  
Alexandru Damian,  
Laura Damian 

 

Închidere inelul 

 median de circulaţie  

la zona nord /  

autostrada  

urbană. P.U.Z. şi studii  

de fezabilitate 

 

AUTOR:  

Sorin Gabrea 
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6.   Publicaţii de arhitectură 

 Premiul sectiunii:  ,,Dincolo de oraş” 

 AUTOR: Asociaţia Zeppelin 
COLABORATORI: 

Editori: Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Ștefan 

Ghenciulescu, Cosmin Caciuc  

Design grafic: Radu Manelici (Faber Studio) 

DTP: Aurelian Ardeleanu 

Traduceri: Cristina Petrescu, Adina Ceară, Magda Teodorescu 

Corectură română: Lorina Chiţan 

Echipa Zeppelin: Raluca Marţiș, Camelia Caciuc, Adrian Hariga, 

Gabriel Morariu, Mugur Grosu 

Foto: Cosmin Dragomir 

 

Premiul sectiunii:  Johann Schlatter: cultură occidentală şi arhitectură românească 

(1831-1866) 

 

 
AUTOR: Horia Radu Moldovan 
COLABORATORI: 

Editor: Mirela DUCULESCU 

Prefaţa: Anca BRĂTULEANU 

Graphic design: Octavian CARABELA 

 

NOMINALIZĂRI:   

Proiectul 5060.  

Universitatea 

 de Vest din Timişoara 

AUTORI: 

Vlad Gaivoronschi,  

Rudolf Graef, Otilia 

Hedesan, Claudiu Toma, 

Marius Miclaus 
 

A+U – Locuirea  
rurală tradiţională  
din judeţul Alba 
 

AUTORI: 
Marius Barbieri,  

Alexandru Damian,  
Laura Damian 
 

Casa Carol  

Knappe 10 

 – Despre proiect  

şi casă 

AUTORI: 

Maria-Iulia Stanciu,  

Florian Stanciu 

 

 
Revista  

Urbanismul  

– Serie nouă 

AUTOR: 

Registrul  

Urbaniștilor  

din România 
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MEDALIA PREŞEDINTELUI UAR 

PREMIUL  

PREŞEDINTELUI BNA 2014 

Casa OM 

AUTORI: 

Ondin Oprita, 

Mihai Rosca 

 

    Un apartament "la curte". Casa exploreaza, in limitele unui buget 

modest (de apartament), oportunitatile ce le ofera locuirea "pe 

pamant" in afara orasului.  

HOTEL PRIVO 
 

AUTORI: 

Oliver Nemes, 

Adrian Rosca, 

Laura Nemes 

 

       Un fotograf maghiar din Târgu Mures începe proiectul casei personale 

în anul 1904. Pe o parcela mare de la strada Gheoghe Doja, constructia 

seccession ocupa un loc neasteptat. Este retrasa de la strada pe o pozitie 

dominanta, în coama dealului. Panta ramasa libera spre strada devine un 

parc organizat de o alee serpuita pavata cu piatra. Casa si parcul 

cunoscute sub numele Csonka sunt cuprinse în lista monumentelor istorice 

din România.  
       O familie de români preia situl degradat de istoria recenta si îl transforma intr-o afacere de familie cu profil 

hotelier. Constructia noua ocupa cu deferenta spatiul liber din spatele parcelei.  

 

    Chiar daca plantele ce trebuiau sa inverzeasca gardul se dezvolta  

mai incet, cultura de legume de anul acesta a fost un deliciu. 
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MEDALIA OPERA OMNIA 

 

 

ARHITECT SEVER NIŢU 
 

În continuare va prezentam doar cateva dintre diplomele, distinctiile primite si functiile ocupate de catre 

domnul arhitect de-a lungul anilor. 

 
Pregatirea profesionala: 
ARHITECT DIPLOMAT; FACULTATEA DE ARHITECTURA „ION MICU” BUCURESTI 

Experienta in munca: 
- 25 ANI ACTIVITATE DE PROIECTARE (SEF PROIECT) LA INSTITUTUL DE PROIECTARE PLOIESTI (CONSPROIECT) 

- 16 ANI ACTIVITATE DE PROIECTARE (SEF PROIECT) SI MANAGER LA S.C.SEVERPROIECT S.R.L 

-MEMBRU AL UNIUNII ARHITECTILOR DIN ROMANIA (U.A.R.) 

-MEMBRU ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA NR. 2535 ( O.A.R.) 

-MEMBRU AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA (R.U.R.) 

PREMIUL UNIUNII ARHITECTILOR 1987 PENTRU ANSAMBLU GALERII COMERCIALE PLOIESTI 

PREMIU SPECIAL  - GALA DE EXCELENTA  PRIMARIA PLOIESTI 

DIPLOMA DE MERIT – GUVERNUL ROMANIEI  Inspectoratul Teritorial in Constructii 

LISTA PARTIALA DE LUCRARI REALIZATE : 

Lucrari de referinta : 
CENTRU CIVIC PLOIESTI : ansamblul MERCUR -  UNIREA, AMENAJARI MOBILIER URBAN 

PREFECTURA si PRIMARIA PLOIESTI 

Ansamblu GALERII COMERCIALE PLOIESTI – Premiul Uniunii Arhitectilor 1987 

CENTRU CIVIC CAMPINA – LOCUINTE , SPATII COMERCIALE, MENAJARI MOBILIER URBAN 

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE   SI CAMERA DE COMERT PLOIESTI 

BANC POST PLOIESTI 

B.C.R BAICOI 

B.C.R VALENI DE MUNTE 

UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE PLOIESTI – FACULTATEA DE FORAJ SI TEHNOLOGIE 

LICEU CU 8 SALI DE CLASA +ANEXE Grupul Scolar Agricol Barcanesti 

LICEUL TEORETIC MIZIL 

SCOALA BOLDESTI-SCAIENI 

SCOALA FILIPESTI DE PADURE 

GRADINITA NR. 26 PLOIESTI 

SEDIU INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTII PLOIESTI 

SEDIU DE BIROURI – S.C. LUCEAFARUL S.A. 

SEDIU AQUILA PLOIESTI 

SEDIU I.T.M. PLOIESTI 

SEDIU BIROURI  SI EXPO MAXIGEL PLOIESTI 

SEDIU DE BIROURI Str. Trei ierarhi PLOIESTI 

SEDIU DE BIROURI str. Negru Voda PLOIESTI 

SEDIU PRIMARIA VALENI DE MUNTE 

SEDIU PRIMARI A MAGURENI jud. Prahova 

SEDIU C.E.C. ORAS : SINAIA, COMARNIC, BUSTENI SI SLANIC PRAHOVA 

SEDIU DE BIROURI str. I.L. Caragiale PLOIESTI - Proiect 

SEDIU DE BIROURI F.D.F.E.E. ELECTRICA PLOIESTI  - Proiect 

SEDIU BIROURI P+10-11 ETAJE – BAUCONTROL INVEST Ploiesti - Proiect 

SEDIU BIROURI S+P+6 ETAJE STR. LUPENI PLOIESTI  - Proiect 

BLOC LOCUINTE  P+12 ETAJE  str. Gh. Doja Ploiesti 

ANSAMBLU LOCUINTE GARA DE SUD PLOIESTI 

CONSTRUCTIE BLOCURI LOCUINTE S+P+11-12 Etaje – Benef. S.C. BAUMEISTER PLOIESTI – Proiect 

P.U.D.+P.E. LOCUINTE ANSAMBLU NORD – CINA PLOIESTI 

P.U.D.+ P.E. ANSAMBLU LOCUINTE GARA DE SUD PLOIESTI 

P.U.D. +P.E. ANSAMBLU LOCUINTE STRADA BOBALNA PLOIESTI 

STUDII DE URBASNISM SI AMENAJARI EXTERIOARE : 

ZONA CENTRALA  PLOIESTI 

ZONA CENTRALA  CIMPINA 
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Detalii despre proiectele premiate obţineţi  aici.  

Link foto decernare premii BNA:    http://we.tl/OLyUc6Zgop 

Link video decernare premii BNA: http://we.tl/SEuuy1Bgtf 

Prof.dr.arh. Emil Barbu POPESCU 

 

MEDALIA OPERA OMNIA 

 

 

         Activitatea didactică s-a desfăşurat la nivelul atelierului de proiectare, completand aceasta cu 

activitatea metodologică şi de management de atelier. A urmărit in permanenţă modernizarea 

procesului de pregătire a studenţilor la atelierul de proiectare, a formulat in calitate de decan noul 

plan de invăţămant, cu trecerea la sistemul de credite. A dezvoltat activitatea specifică de 

informatică, cu modernizarea sistemului de documentare şi informare şi a organizat manifestări de 

specialitate la nivel naţional sau internaţional. A iniţiat dezvoltarea mai multor centre de cercetare, 

proiectare şi studii de specialitate. A organizat cursuri postuniversitare de specialitate, a condus 

reorganizarea sistemului de invăţămant postuniversitar şi a coordonat Comisia de Implementare a 

Programului de formare continuă.  

         Activitatea profesională in domeniul arhitecturii s-a soldat cu realizarea a peste 80 de 

proiecte de construcţii, cele mai importante făcand obiectul unor premii naţionnale sau 

internaţionale de arhitectură. Intre acestea sunt de menţionat complexe pentru studenţi sau pentru 

tineret, lucrări pentru domeniul sportului (construcţii, stadioane), refacerea Bibiotecii Naţionale, 

construcţii ale unor facultăţi ale Universităţii Politehnica Bucureşti. Activitatea profesională in 

domeniul urbanismului s-a soldat cu lucrări de anvergură de tip PUG, PUZ sau PUD pentru cca. 20 

de proiecte, privind Municipiul Bucureşti sau localităţi din provincie. A avut o susţinută prezenţă in 

calitate de profesionist arhitect in organizaţii profesionale şi societăţi ştiinţifice de specialitate : 

membru in consiliile de administraţie a unor institute de proiectare, conducerea de jurii de 

specialitate, membru in comisii de specialitate de nivel naţional sau european, calitatea de 

preşedinte al unor societăţi sau comisii.  

         De asemenea, a avut calitatea de membru şi funcţii de răspundere in cadrul mai multor 

comisii sau organizaţii de nivel naţional sau european. Activitatea depusă s-a reflectat in publicaţii 

de specialitate. A avut de asemenea prezenţe in mai multe expoziţii de specialitate, printre care şi o 

expoziţie personală, şi a organizat expoziţii de arhitectură romanească in străinătate. Realizările pe 

parcursul carierei au fost onorate prin numeroase distincţii şi premii de prestigiu, obţinute in ţară 

sau din partea unor institute sau organizaţii din străinătate.  

           A absolvit in 1964 Şcoala Tehnică Postliceală de 

Arhitectură din Bucureşti şi in 1970 Institutul de 

Arhitectură "Ion Mincu". In 1980 a susţinut teza de 

doctorat pe tema "Construcţiile de cultură şi coeziune 

socială pentru tineret". De la absolvire, a avut in 

permanenţă funcţia de bază la Institutul de Arhitectură 

(devenit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion 

Mincu), succesiv cu funcţiile de asistent, şef de lucrări, 

conferenţiar şi profesor. A avut succesiv funcţiile de 

decan (1996), prorector (1998), rector (2000) şi 

preşedinte (2008 - 2012) al UAUIM, unde in prezent 

deţine calitatea de preşedinte de onoare..  

https://www.uar-bna.ro/2014/premii/
http://we.tl/OLyUc6Zgop
http://we.tl/SEuuy1Bgtf
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Întâlnirea Senatului UAR cu 

Preşedinţii de filiale U.A.R 

INFO 2 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

          

 

     Senatul UAR a analizat două variante în care urma 

să se desfăşoare această şedinţă, după cum vă amintiţi 

desigur, organizată în premieră de noi la Sibiu cu un an în 

urmă în data de 11 noiembrie 2013. O posibilitate ar fi 

fost să se ţină la Suceava, unde fuseserăm invitaţi şi a 

doua la Bucureşti. Propunerea d-nei preşedinte Viorica 

CUREA a avut câţtig de cauză, fiind bine argumentată prin 

faptul că a o integra în cadrul evenimentelor Bienalei 

Naţionale de Arhitectură era mult mai benefică. Acest fapt 

a reprezentat o oportunitate pentru colegii din provincie 

ca să ,,împuşte doi iepuri”, să aibă ocazia să îşi prezinte 

atât realizările din teritoriu cât şi problemele cu care se 

confruntă, primind imediat lămuriri de la conducerea UAR, 

dar în al doilea rând să ia parte efectiv la primele 

evenimente care au avut loc începând cu deschiderea 

oficială BNA, cât şi în zilele imediat următoare. Un 

exemplu în acest sens a fost vizita ghidată în incinta 

Teatrului Naţional Bucureşti aflat în preajma inaugurării.  

       Cine putea să ne fie mai bun ghid decât însuşi dl 

prof.dr.arh. Romeo BELEA? Un detaliu inedit şi extrem de 

interesant a fost să aflăm că acest caz este unic. Nu s-a 

mai întâmplat ca un arhitect să aibă ocazia ca după 50 de 

ani să revină şi să intervină pe propriul său proiect. 

Amănunte veţi avea ocazia să aflaţi din articolul care 

urmează, iar în următorul buletin o să reproducem şi 

prezentarea acestui subiect, pe care dl profesor a ţinut-o 

la ICR în cadrul conferinţei România 100+ ,,Fizionomia 

României prin arhitectura dotărilor publice”, 

organizată de Revista ARHITECURA.  

       După întâlnirea din prima parte a zilei a avut loc o 

scurtă şedinţă a Senatului cu obiect unic pe ordinea de zi 

discutarea şi votarea rectificărilor bugetare pe anul 2014. 

În deschiderea şedinţei am beneficiat de vizita d-lui 

profesor emerit dr.arh. Emil BARBU POPESCU, 

preşedintele de onoare al Universităţii de Arhitectură şi 

Urbanism ,,Ion Mincu” . Domnia sa a ţinut în mod 

deosebit să ne mulţumească pentru onoarea de a acorda 

medalia OPERA OMNIA. De asemenea a ţinut să 

precizeze că suntem oricând bineveniţi în şcoală, că nu 

sunt puţine  manifestările  filialelor pe care le-au găzduit 

şi că urmărind tradiţia marilor profesori, şcoala simte nevoia să susţină breasla ori de câte ori are ocazia.   

Găzduirea BNA în incinta acesteia este cel mai recent exemplu pentru care d-na preşedinte Viorica CUREA îi 

mulţumeşte în mod deosebit.  
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 Link foto: http://we.tl/N8CKO7nQp1                        Link video: http://we.tl/tVYiYGXBiN 

       Nu pot să nu accentuez spusele dnului profesor emerit dr.arh. Emil Barbu POPESCU, preşedintele  de 
onoare al Universităţii de Arhitectură si Urbanism ,,Ion Mincu”, Bucureşti, care crede că tânăra generaţie 
trebuie susţinută prin intermediul iniţiativelor Uniunii Arhitecţilor: ,,…foarte mulţi dintre absolvenţii noştri din 
provincie rămân în Bucureşti şi de asta ne-am făcut o cifră importantă de arhitecţi…noi ne simţim obligaţi, 
poate din cauza profesorilor de aici, care au fost factori importanţi în activitatea Uniunii, ne simţim întotdeauna 
datori să facem ceva pentru Uniune, pentru breaslă, să nu se înţeleagă cumva că suntem componenţi ai 
Ordinului”.   
      În încheierea cuvântării ne anunţă că pe data de 30 octombrie, după Gala de Închidere a Bienalei, va avea 
loc deschiderea Muzeului UAUIM şi a Galeriei ,,ARHITECŢI ROMÂNI CREATORI DE PATROMONIU”. Despre 

acest eveniment o să relatez ca de obicei cu material foto-video, în buletinul dedicat celei de-a 3 zi de BNA.  

http://we.tl/N8CKO7nQp1
http://we.tl/tVYiYGXBiN
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VIZITA LA TEATRUL NAŢIONAL BUCUREŞTI 
          

          Vizita la Teatrul Național din Bucuresti şi 

prezentarea acestuia de către prof.dr.arh. Romeo BELEA 

a reprezentat un alt eveniment conex important din 

cadrul Bienalei de Arhitectură 2014.  

          Arhitectul Romeo Stefan BELEA este, ca 

profesionist, o figura remarcabila a arhitecturii noastre 

din ultimii 40–50 de ani. Facand parte dintr-o serie 

deosebita a Scolii de Arhitectura, s-a remarcat, inca de la 

inceputul carierei, printr-o activitate intensa si diversa 

(arhitectura, grafica, design). A fost, inca de la inceput, 

angrenat in lucrari de mare importanta (a participat la 

realizarea Salii Sporturilor din Constanta, inainte de a-si 

dobandi diploma de arhitect) precum Sala Palatului 

R.P.R., a condus singur proiectarea pentru ansamblurile 

de camine studentesti Grozavesti, Regie etc. In paralel, 

alaturi de alti trei colegi din aceeasi remarcabila serie, a 

participat si a castigat premii si mentiuni la o serie de 

concursuri nationale de arhitectura. In paralel, a 

desfasurat o cariera universitara, parcurgand repede 

treptele profesionale si devenind, de tanar, profesor, sef 

de atelier de proiectare si conducator de doctorate la 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”. 

        Este membru fondator, din anul 2002, al Uniunii 

Arhitectilor din Romania. A fost multi ani membru al 

conducerii Uniunii Arhitectilor din Romania si Presedinte 

al Fondului de Arhitectura pana in 1990, pozitie din care 

a ajutat, cu respect si foarte multa atentie, o serie de 

cunoscuti arhitecti interbelici, aflati in dificultate in acei 

ani. 

         Teatrul National din Bucuresti este situat la 

kilometrul zero al Capitalei, în Piața Universității. Cu o 

istorie bogată de peste 160 de ani, Teatrul cel Mare fiind 

fondat încă decembrie 1852, Teatrul Național ''I.L. 

Caragiale'' reprezintă un adevărat brand cultural 

național, un edificiu marcant pentru orașul București și 

unul dintre principalii generatori de imagine pentru 

România. 

         Din datele istorice, aflăm că la 20 decembrie 1973, 

a fost inaugurată actuala clădire, cu o suprafață de 

10.000 mp și trei săli de spectacol ce însumau peste 

1.600 de locuri. Conform istoricului prezentat pe pagina 

TNB, proiectul inițial (1964-1973) a fost semnat de 

arhitecții Horia Maicu, Romeo Belea, Nicolae Cucu, iar 

structura de rezistență de inginerul Alexandru Cișmigiu. 

Arhitectura clădirii avea caracteristic modernismul anilor 

'60. 
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Link foto: http://we.tl/0fdfb6rqyr 

Link video TNB: http://we.tl/EtoSHq2A9C 

 

În numerele viitoare ale Buletinului 
Informativ voi trata detaliat 
prezentările  proiectelor nominalizate 
şi premiate la BNA 2014, cele din 
săptămâna a 2–a şi a 3-a. 
 

http://we.tl/0fdfb6rqyr
http://we.tl/EtoSHq2A9C
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       Am rămas marcat după vizita condusă de d-l 
profesor şi chiar după câteva zile, având în minte 
prezentarea făcută tot de el la ICR, am găsit în 
ciuda ploii, sau mai bine zis datorită ei, 
oportunitatea de a face câteva imagini deosebite 

pe care vi le ofer în încheierea articolului.  
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PROIECTUL ,,CASE CIRIPITE”ADUCE 

ARHITECTURA ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA 

 

INFO 3 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

5 imagini 

           

           Aparent, am putea spune, fără 

legătură cu Bienala Naţională de 

Arhitectură, în seara zilei de 24 

octombrie, a avut loc un eveniment 

despre care se va mai ,,ciripi”  încă multă 

vreme. Aseară l-am  văzut la PRO TV 

făcând parte dintr-un reportaj de câteva 

minute bune. Era vorba despre 

progrmaul De-a arhitectura,  care în 

sfârşit, după ,,lupte seculare”, prin 

Ordinul Ministerului Învăţământului 

nr.4222 din 26 august 2014, se aprobă 

programa şcolară prin care această 

disciplină obţională este recunoscută 

oficial la nivel naţional.  

         Fac legătura cu BNA, deoarece nu 

numai că s-a intercalat între 

evenimentele acesteia, ci mai mult a 

demonstrat că strategic vorbind ar putea 

fi o soluţie ca să se facă şi în continuare 

asemenea ,,atacuri” concentrate.  
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MINA SAVA, preşedinte De-a arhitectura, zâmbeşte! 

MERITĂ DIN PLIN ACESTE CLIPE DE SATISFACŢIE! 

 

        Dacă BNA se adresa adulţilor, 

dezvăluind frământările şi dilemele 

contemporane ale arhitecturii, în paralel 

cu ilustrarea unor soluţii practice găsite 

de arhitecţi, ,,CASELE CIRIPITE” ţintesc 

copiii. Efortul nostru, al iniţiatoarelor 

acestui program, cât şi a ,,armatei” de 

peste 100 de arhitecţi voluntari se 

îndreaptă către viitorii cetăţeni, pe care 

generaţiile viitoare de arhitecţi o să îi 

aibă ca şi clienţi. În acest fel, sperăm 

noi, vor dispărea măcar o parte din 

dilemele şi necazurile cu care se 

confruntă breasla noastră, bineînţeles şi 

societatea civilă, care simte consecinţele 

în final.  

        Înainte de a detalia în ce a constat 

proiectul ,,CASE CIRIPITE” , vă las să 

urmăriţi imaginile alăturate şi să vă 

imaginaţi pentru a clipă că aţi fost şi voi 

părtaşi la acest eveniment special care a 

avut loc la Galeria GALATECA. 

 
 

 

 

CORINA CROITORU 

CLAUDIA PAMFIL 

ELIZA YOKINA 
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12 arhitecți și designeri români de renume au 
expus piese unicat de design în vederea 
susținerii educației pentru arhitectură și 
mediu construit. 
 
        Case Ciripite este o campanie inedită de 
strângere de fonduri dezvoltată de Asociația De-a 
Arhitectura cu scopul de a susține implementarea 
cursului de arhitectură în anul școlar 2014-2015 
București, 28 octombrie 2014- 12 dintre cei mai 
importanți arhitecți și designeri din România s-au 
întrecut în a da formă celor mai frumoase case 
pentru păsări în baza recomandărilor primite de la 
partenerul proiectului, Societatea Ornitologică 
Română. Lucrările au fost expuse pe parcursul a 
trei zile în cadrul Galeriei Galateca. Înainte de a fi 
incluse în expoziție, căsuțele au fost licitate, iar 
suma strânsă (20.000 EUR) va fi folosită pentru 
finanțarea predării cursului de arhitectură în școlile 
din România. Ulterior, lucrările arhitecților vor fi 
expuse în Grădina Botanică din București, unde vor 
încânta publicul larg. 
      De-a arhitectura este o asociație, creată de 

șase arhitecte din România, care își propune 

dezvoltarea și promovarea educației de arhitectură 

și mediu construit în vederea cunoașterii valorilor 

arhitecturii, design-ului și urbanismului. De-a 

Arhitectura își propune introducerea în curricula 

școlară a educației de arhitectură și mediu construit 

pentru copii, precum și încurajarea și îndrumarea 

cadrelor didactice în a utiliza mediul construit și 

arhitectura ca resurse de învățare pentru alte 

materii.   

          La sfârșitul lunii august a acestui an a fost 

aprobată programa școlară pentru disciplina 

opțională "De-a arhitectura. Educație pentru 

arhitectură și mediu construit" pentru clasele a III-

a și a IV-a. Cursul de-a arhitectura a pornit în 2012 

de la 7 școli și 220 de copii și a ajuns în 2014 la 

2500 de copii, 100 de clase din școli de stat, 120 

de arhitecți voluntari.  

         “Cursul de arhitectură se va preda în clasele 

primare III-IV datorită expoziției Case ciripite, un 

eveniment ce a adus laolaltă inspirația, creația, 

arhitectura, natura și educația. Este uimitor ce au 

reușit să facă toți arhitecții și designerii români 

implicați în acest proiect și suntem bucuroși că 

aceste căsuțe vor putea fi admirate de toți 

vizitatorii Grădinii Botanice”, a declarat Arh. Eliza 

Yokina. 
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 “Toți copiii care vor studia anul acesta arhitectura 

vor avea un minim bagaj de cultură generală în 

aceste domenii, care se va completa foarte bine cu 

celelalte cunoștințe generale dobândite la școală”, a 

adăugat Arh. Corina Croitoru. 

 

Arhitecții și designerii care au luat parte 

la acest proiect sunt:  
 
AGNES LUKACS (ADENTRO), BOGDAN BABICI (TECON), 

CORVIN CRISTIAN, CRISTI BORCAN (STUDIOBASAR), 

EMIL IVĂNESCU (OAR B.), ILEANA SAVESCU 

(WESTFORTH ARCHITECTURE), MIHAI POPESCU 

(TWINS STUDIO), MARIO KUIBUȘ (RE-ACT NOW), 

MARIUS MOGA (ATELIER MASS), OANA COARFĂ 

(REPUBLIC OF ARCHITECTS), ȘERBAN STURDZA  

(PRODID), ELIZA YOKINA (SYAA). 

 

Căsuțele ciripite au fost achiziționate de: 

Antonescu PR & Consulting, CA Immo, Clinica 

Maria, Coldwell Banker, Delta Glass, Dedeman, 

M1. Crama Atelier, Richter, Siniat, The Park, 

Valrom, Velux.  

 

*** 

Parteneri:  
M1 Crama Atelier, Simbio, Tipro, Siniat, 
verizontal.ro, SOR (Societatea Ornitologică 
Română), Galateca, Antonescu PR & Consulting, 
Gradina Botanică,  

 
Parteneri media:  
Elle Decoration, Zeppelin, Igloo, Revista 
Arhitectura, Arhitext, arhiforum.ro, imobiliare.ro, 
designst.ro, Spaţiul construit, Arhimania, 
adelaparvu.ro, Debizz, RFI, proiectcasa.ro, 
copilul.ro, Gokid, orasul.ro, modernist.ro 
 

 
Pentru mai multe detalii contactați: 
 

Andreea Rădulescu 
antonescu pr&consulting          

Tel: 031 620 73 26 

Mobile: 0752 440 041 

E-mail: andreea.radulescu@antonescupr.com  

Web: www.antonescupr.com 

 

 

 

Link foto:     http://we.tl/NN9BE6lV0n 

Link video: http://we.tl/o1L5WsIYtY 
 

 

 

http://www.antonescupr.com/
http://we.tl/NN9BE6lV0n
http://we.tl/o1L5WsIYtY
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          ”Vederi Încântătoare” ne sunt oferite 

privirilor și o stare încântătoare degajă întreaga 

expoziție ce poartă acest titlu și prezintă Urbanism 

și arhitectură în turismul românesc de la 

Marea Neagră în anii ‘60–’70. 

         S-a deschis la 10 octombrie 2014 la Sala 

Dalles din București (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 

18) şi va putea fi vizitată până în data de 23 

noiembrie 2014. Iar ca eveniment conex în 4 

noiembrie va fi organizat la Muzeul Național de 

Artă Contemporană, seminarul ”Amplasarea 

modernității în regiunea Mării Negre. Întâlniri 

transculturale, hărți ambivalente și arhitectura 

timpului liber”. 

          Este un proiect organizat de Asociația 

pepluspatru, în colaborare cu Muzeul Național de 

Artă Contemporană. Curatori sunt Kalliopi Dimou, 

Sorin Istudor, Alina Șerban.  

           Merită din plin menționați pentru că ne 

oferă o expoziție complexă ce poate fi citită pe trei 

registre: cel al intervenției statului, al rolului 

arhitecturii dar și cel al receptării de către public, 

niveluri urmărite de curatori, așa cum precizează 

Alina Șerban. Expoziția, cu cele peste 200 de 

exponate - imagini fotografice ale complexelor 

turistice, materiale de arhivă, instalații de obiecte, 

diapozitive, interviuri cu arhitecți implicați, 

secvențe din filme de propagandă și filmări din 

șantiere, pagini din revistele și ziarele vremii, 

machete, planuri urbanistice și de arhitectură, 

fotografii, creează un univers plin de viață. 

            Citind în paginile publicațiilor vremii, 

urmărind interviurile sau filmul ”Litoral” din 1959, 

în regia lui Mirel Ilieșu regăsim la tot pasul 

lozincile perioadei comuniste.  

 

 

VEŞTI  

DIN BUCUREŞTI 
EXPOZIŢIA ,,VEDERI ÎNCÂNTĂTOARE” 

Text:                 arh.  Cristina  ŢURLEA 
Foto&video:  arh. Mircea ŢIBULEAC 
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             Dar, dincolo de asta, adevărate rămân 

realizările arhitecturale în care se citește 

influența benefică dată de deschiderea României 

către occident în perioada anilor ’60-’70.  

Era acceptată o schimbare de limbaj prin 

adoptarea unei arhitecturi moderniste și 

renunțarea la expresia oficială a realismului 

socialist. 

            Arhitectura litoralului devenea o imagine 

a progresului societății motiv pentru care 

echipele de arhitecți se bucurau de o mare 

libertate de exprimare. Arhitectura timpului liber 

avea menirea să fie proiecția unei lumi fericite. 

Așa cum se spune în prezentarea expoziției: 

”acesta era motivul pentru care stațiunile 

litoralului erau transformate într-un vast 

laborator unde se expermentau noi tehnologii de 

construcție, tipologii arhitecturale și de design, 

cu consecințe estetice evidente, în sincronicitate 

cu tendințele internaționale”. Este citat în 

expoziție Dinu Gheorghiu care, la Congresul al XII-

al al Uniunii Arhitecților, declara: ”Ne dorim o 

arhitectură în care industrializarea să nu fie 

sinonimă cu uniformitatea, cu monotonia. Unul 

dintre obiectivele arhitecturii este de a-și îmbogăți 

mijloacele sale de expresie, nu strict în sensul 

inventării de noi forme, ci în cel al completării cu 

ceva nou în gruparea și combinarea lor, la fel ca și 

în mișcarea volumelor.” Iar în ”L’architecture 

d’aujourdui” Guillaume Gillet spunea: ” Mamaia nu 

este în realitate decât un singur hotel imens, un 

hotel spațial…” 

           Expoziția ”Vederi Încântătoare” degajă 

un concept coerent și foarte bine susținut. Este 

simplu și elegant organizată, extrem de densă 

în informații dar și surprinzător de aerisită, ca 

o plajă la marginea mării. 

 

Link foto:   http://we.tl/MhDUj9RoDU 

Link video: http://we.tl/pjAwWG7LY8 

 

 
SFÂRŞIT 

http://we.tl/MhDUj9RoDU
http://we.tl/pjAwWG7LY8
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ÎN STAŢIUNEA CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA A FOST AMENAJAT UN PARC CU 
ELEMENTE ARHITECTURALE DIN PERIOADA INTER ŞI ANTEBELICĂ  

 Un nou parc a fost amenajat în staţiunea Călimăneşti-Căciulata, în zona Cozia, o investiţie din 

bugetul local, a declarat primarul localităţii, Florinel Constantinescu. Acesta a afirmat că vrea să redea 

oraşului "parfumul de epocă", de aceea, în cazul acestui parc, ca şi în cel al multor alte investiţii care se 

derulează în localitate, vor fi folosite elemente arhitecturale din perioada inter şi antebelică.   

          "Unul din punctele mele de pe agenda electorală a fost să redau Călimăneştiului parfumul de epocă. 

De aceea, la tot ce înseamnă investiţii, azi, în oraş, vom cere să fie folosite elemente arhitecturale din 

perioada inter şi antebelică. Foişorul este chiar o copie a celor care împânzeau oraşul la începutul secolului 

trecut. Oricum, ce este de subliniat aici este faptul că se pot face lucruri frumoase şi de calitate cu costuri 

reduse", a precizat edilul din Călimăneşti.   

          Parcul Cozia devine, astfel, un nou obiectiv turistic din Călimăneşti, după aleea de cură balneară, un 

traseu care leagă pietonal Călimăneştiul de Căciulata. Totodată în staţiunea Călimăneşti - Căciulata se află în 

derulare şi un proiect pe fonduri europene, "Mirajul Oltului", în urma căruia se va construi un aqua land, un 

centru spa şi un parc de distracţii. AGERPRES 

AUTORITĂŢILE LOCALE DIN MARAMUREŞ SUNT ÎNGRIJORATE DE 
DISTRUGEREA CASELOR VECHI ŢĂRĂNEŞTI DIN LEMN 

 Autorităţile locale din judeţul Maramureş au afirmat vineri, la un simpozion organizat în colaborare 

cu Ordinul Arhitecţilor din România(OAR), filiala Nord - Vest, că e necesară lansarea unei acţiuni de salvare 

a patrimoniului arhitectural rural şi stabilire a unor criterii de construcţie a noilor case.  

"Trebuie să fim preocupaţi despre ce lăsăm urmaşilor noştri ca moştenire. Am văzut într-o zi cum cineva 

demonta o casă cu tindă, cu târnaţ, cu poartă maramureşeană (...) O duceau în Japonia. Bătrânii au 

vândut-o şi ea părăsea ţara. Modernizarea Maramureşului, dacă o numim aşa, duce la distrugerea a ceea ce 

înseamnă acum Maramureşul (...) De ce Austria, Ungaria, Germania sau Italia au nişte reguli de arhitectură 

şi urbanism extrem de stricte, în funcţie de regiune? De ce acolo nimeni nu mişcă nimic fără aprobare? Cred 

că trebuie să intervenim în regim de urgenţă pentru salvarea patrimoniului arhitectural sătesc" a declarat 

prefectul judeţului Maramureş, Anton Rohian, la întâlnirea cu primari şi arhitecţi din cadrul 

simpozionului "Salvaţi Satul Maramureşean".   

            La rândul său, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a subliniat că 

Maramureşul nu înseamnă doar case, ci şi oameni. "Aici nu vorbim doar despre case, ci despre 

oameni! E pentru prima dată după 25 de ani când cineva pune la masă autorităţile din Maramureş 

în aceasta chestiune(...) E destul de greu, dacă nu aproape imposibil, să ducem un demers sănătos 

prin impunere. Trebuie să îl facem prin educaţie şi prin conştientizare. Dacă le vom impune, nu vor 

înţelege, probabil, şi vor intra într-un conflict mental cu autoritatea locală. Mă întreb doar de ce în 

ultimii 25 de ani nimeni din cei ce au ocupat funcţii de conducere în acest judeţ nu au făcut nimic 

în acest sens", a afirmat Cătălin Cherecheş, îngrijorat de distrugerea arhitectonică a satului 

maramureşan.   

             De asemenea, preşedintele CJ Maramureş, Zamfir Ciceu, a spus că pentru a păstra o 

arhitectură urbană, dar şi rurală şi a se mai salva casele vechi, valoroase, trebuie impuse reguli. 

"Să nu ne fie frică să stabilim reguli. Spun asta primarilor. Să nu le fie frică să stabilească reguli în 

a construi. E important să ducem mai departe modul cum înaintaşii noştri au construit. Şi au 

construit bine! A vedea kitsch peste tot în Maramureş este grav. Noi, Consiliul Judeţean, vă suntem 

parteneri!", a spus Zamfir Ciceu. Arhitectul Ştefan Paskucz, preşedintele OAR-NV, a declarat că 

apreciază interesul autorităţilor locale de a lansa un proiect cu măsuri concrete pentru impunerea 

unei linii arhitectonice şi salvarea caselor vechi. În aceiaşi zi, participanţii la seminar au fost 

martorii vernisării expoziţiei "Reconversia gospodăriei ţărăneşti". AGERPRES 
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MUNICIPIUL BRAŞOV VA  AVEA UN CENTRU DE AFACERI, TRANSFER 
TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE AFACERI, CONSTRUIT CU FONDURI 

EUROPENE ŞI LOCALE  

           
 Primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat marţi, pe şantierul lucrărilor la Centrul de afaceri, transfer 

tehnologic şi incubator de afaceri, care se construieşte în zona Bartolomeu Nord, că speră ca acesta să fie dat în 
folosinţă înaintea finalizării aeroportului, aflat în apropiere. "Lucrările la această investiţie, foarte importantă pentru 

municipiul şi judeţul Braşov, inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare (PID), pe Polul de Creştere, trebuiau începute în 

urmă cu un an şi două luni. Din cauza procedurilor, dar mai ales a contestaţiilor şi a proceselor pe rolul instanţelor, de 
două ori numai la Curtea de Apel Braşov, lucrările nu au putut fi demarate".   

         "În sfârşit s-a reuşit semnarea contractului cu o firmă din Buzău, care trebuie să finalizeze lucrările până în 
decembrie 2015, pentru că altfel vom fi nevoiţi să achităm din bugetul local lucrările rămase de executat. Sper ca firma 

să se mişte mai repede decât trebuie pentru a se recupera timpul pierdut şi să ajungem ca acest Centru de Afaceri să 

fie finalizat înaintea aeroportului aflat destul de aproape, pentru a putea fi folosit. Centrul de afaceri este o investiţie 
foarte importantă, în cadrul strategiei noastre de a crea cât mai multe oportunităţi potenţialilor investitori şi imp licit, 

locuri de muncă pentru braşoveni", a spus Scripcaru. El a precizat că va face demersuri la ambasadele străine de la 
Bucureşti propunându-le ca reprezentanţele comerciale ale acestora să funcţioneze în cadrul Centrului de Afaceri, 

pentru a utiliza şi fructifica la maximum spaţiile. Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri se va 

întinde pe o suprafaţă construită de 4.138 de metri pătraţi, cu demisol, parter, etaj, şi va cuprinde, printre altele, 14 
birouri de incubare, şase laboratoare, săli de conferinţe, trei săli de workshop, o sală pentru experimente-demonstraţii, 

ateliere prototiping şi de mentenanţă, platformă în aer liber pentru expoziţii, cafenea, restaurant, grupuri sanitare.  
            De asemenea, vor fi amenajate 380 de locuri de parcare, opt dispozitive parcaj biciclete, se vor planta 340 de 

arbori, 1200 metri pătraţi cu gazon, alei cu pietriş pe o suprafaţă de 2160 metri pătraţi, iar pe terasa clădirii vor fi 
amplasate panouri solare cu tuburi vidate în suprafaţă de 324 de metri pătraţi, astfel proiectul contribuind la reducerea 

emisiilor de carbon în atmosferă. Se preconizează locarea în Centrul de afaceri a unui număr de 12 firme incubate, la 

finalul anului doi de operare, cu un număr de angajaţi cuprins între 1-12, şi un număr total de 70 de locuri de muncă. 
Pe o perioadă de exploatare de 20 de ani, vor fi incubate în total un număr de 120 de firme, care vor genera 

aproximativ 490 de locuri de muncă pe timpul incubării.   
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1, "Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor poli de creştere", valoarea totală a lucrărilor fiind de 50 de milioane de lei din care, 50% contribuţia 

municipiului Braşov. AGERPRES 
 

CONCEPTUL CANDIDATURII TIMIŞOAREI LA TITLUL  DE CAPITALĂ 
CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021 SE VA CENTRA PE CANALUL BEGA  

  
Canalul Bega va deveni elementul central al conceptului pe baza căruia va fi promovată candidatura Timişoarei la titlul 

de Capitală Culturală Europeană (CCE) 2021. "Canalul Culturilor" / Channel of Cultures va transmite mesajul legăturii 

dintre oameni, aspiraţii, valori şi idei, au anunţat, marţi, reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală 

Europeană, cu prilejul lansării noului concept.  "Bega ne leagă de vecinii noştri din ţară şi din afară.(...) Conceptul 

nostru, Channel of Cultures, reflectă tocmai geografia, valorile şi spiritul Timişoarei. Channel of Cultures îmbină 

diversitatea culturală şi ideea de cooperare internaţională, ceea ce va contribui la promovarea unei imagini româneşti 

reprezentative în context european. Canalul Bega - al cărui rol coagulant, dar şi de comunicare transnaţională şi trans-

danubiană îl avem în vedere - devine punctul de referinţă al conceptului. Simbolistica lui face posibilă redefinirea 

vechiului şi noului înţeles al Timişoarei şi va ajuta la reinventarea identităţii oraşului, la integrarea lui în circuitul de 

valori al Europei", a declarat Simona Neumann, director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 

(TCCE). Ea a subliniat că din acest "Canal al Culturilor" pot deriva o serie de direcţii de dezvoltare a programului, cum 

ar fi canale ale artelor, tineretului, de business, ale literaturii, sportului, iar această combinaţie dintre cultura de limbă 

română a majorităţii locuitorilor de astăzi şi pluralitatea moştenirilor istorice valorificate pentru viitor reprezintă modelul 

unic sub egida căruia Timişoara candidează la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.  

În cadrul conferinţei de lansare a conceptului candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021, 

primarul Nicolae Robu a spus că nu este încântat de formula de "Canal" al Culturilor, dar agreează ideea ca Bega să fie 

un element-simbol ce trebuie fructificat din plin. "Să ne punem minţile în mişcare şi haideţi să creăm o formulă pe care 

să o agreăm mai mult. Nu este un proiect al primarului, al administraţiei, chiar nu mi-am propus să mă amestec să 

influenţez orientarea care se cristalizează (...). Să nu subestimăm alte oraşe candidate (...)", a adăugat Robu.  

Dead-line-ul pentru depunerea dosarului de candidatură pentru preselecţie va fi septembrie anul 2015. La mijlocul 

anului 2016, va avea loc depunerea dosarului final, iar selecţia va avea loc în octombrie 2016 şi rezultate le se vor face 

publice în 2017. AGERPRES 
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2014 –  LUMEA ORAȘULUI / LUMEA SATULUI 

de arh. Dorin BOILĂ 

               

              Aș fi dorit să pun titlul „convergență / divergență” , legat de 

rețeaua de așezări a României din prezent. 

Dar titlul ales indică mai simplu cele două moduri de a ocupa teritoriul și de a 

locui împreună: SATUL a fost prima formă de coagulare a locuirii sedentare 

(și nu temporare, în ritmul turmelor plecate din Asia, și mereu favorizând 

instalarea deșertului în urma locuirii !!....). 

           Satul este deci și cea mai veche și durabilă formă de DIALOG CU 

TERITORIUL, pentru că avem nenumărate exemple de locuire durabilă, mii 

de ani, care nu numai că n-a pustiit locul, dar a susținut și chiar îmbogățit bio-diversitatea zonei, a potențat 

mecanismele naturale de reciclare și energizare a teritoriului! În acest caz putem afirma că omul a intrat în 

rezonanță cu SPIRITUL LOCULUI și i-a adăugat spor identitar-cultural! 

Mai complexă a fost istoria ORAȘULUI, care a pornit tot de la un sat, dar a profitat de câteva determinante 

specifice – situarea într-un areal favorabil geografic, la o intersecție de trasee importante, la un pas 

funcțional adaptat tipului de transport al epocii și, de multe ori, pe niște frontiere cultural-politice dovedite 

mai rezistente decât granițele trasate artificial. 

            Mulți separă cele două tipuri de așezări doar prin numărul și calitatea instituțiilor, dotărilor edilitare 

și urbanisticii, uitând cel mai adesea de formele sociale de coagulare a comunității – cîtă diferență între 

comunitatea solidară a unui sat tradițional și evantaiul de subcomunități al unui oraș, cu cartiere atît de 

diferite ca importanță și interese economice puse în joc!! Ca să nu mai vorbim despre expresia arhitecturală 

a acestor jocuri de interese, celebră prin paradigma centrului orgolios versus periferiile umile… 

De altfel, analiza sociologică luminează mai subtil caracterul așezărilor, de la cele mai mici sate până la 

metropolele milionare. Zonele de interferențe etnic-culturale, cum este și Transilvania noastră, ne relevă o 

dată în plus elemente de centrifugare a coerenței sociale în habitat – diferențele de statut istoric între 

grupele de populație (discriminări juridice, economice, culturale, religioase), diferențele de relaționare cu 

teritoriul ( vedeți exemplul așezărilor de colonizare germană și a celor din zonele genuine românești – 

Mărginimile subcarpatice, „Țările” și posesiunile domnitorilor români de peste munți,etc.). Trebuie mult 

discutat asupra acestor aspecte, mai ales într-o perioadă când O ÎNTREAGĂ ETNIE părăsește în 3 decenii 

țara de adopție (sașii și șvabii), iar celelalte rămase (românii, țiganii și ungurii) preiau moștenirea construită 

având un orizont cultural-identitar sensibil diferit de cel originar! 

          Revenind la CONVERGENȚA celor două modalități de locuire împreună, se poate reaminti spusa 

urbanistului L. Mumford, că „oamenii s-au adunat în orașe pentru a trăi mai bine ”… Deși cunoaștem cu toții 

numeroase cazuri când viața în unele orașe a devenit un iad, iar „la țară”, în multe locuri din Europa de 

exemplu, e un adevărat rai pe pământ! De mai multe ori în decursul istoriei europene s-a încercat o  
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apropiere sat-oraș, dar cea mai marcată a avut loc în secolul trecut, în țări dezvoltate din vestul Europei.  

Rezultatul lipsei de studiu aprofundat și a preluării controlului de către inițiativă imobiliară interesată doar 

financiar a fost dispariția unui mare număr de sate, mai ales din apropierea orașelor importante – s-a 

reconstruit întregul areal sub forma unor mici orașe fără suflet, pline de locuințe-tip fără nici un stil, așezate 

în sistem de „parcaje de case”, ceea ce a modificat profund caracterul comunității umane din aceste noi 

așezări… 

             După al doilea război mondial, comuniștii din estul european au copiat tendința, utilizând-o nu 

numai pentru favorizarea industrializării forțate ( prin orășele și cartiere-dormitor), ci mai ales pentru 

distrugerea conservatorismului adăpostit în vetrele satelor tradiționale, desființarea economiei de 

subzistență, independentă de statul totalitar – dar ale cărei rămășițe au reușit, decenii de-a rîndul, să 

susțină alimentația orășenilor prizonieri în propriile comunități !! Asistăm astăzi, în România, la această 

tendință reluată prin sărăcirea populației rurale, eliminate din circuitul economic globalizant, și care 

migrează din nou spre marile orașe… Culmea că, în paralel, vedem și tendința inversă, ca unii orășeni (mult 

mai puțini) să caute relocarea la sate. 

DIVERGENȚA  celor două sisteme de locuire și gestionare a teritoriului este totuși cea mai relevantă și, se 

pare, cea mai benefică pentru ECHILIBRUL MACRO-TERITORIAL. Tendința de a acoperi întreg spațiul 

disponibil cu un gigant oraș este o veche și apocaliptică utopie… 

1.    Principala deosebire sat-oraș este diferența de statut spiritual dintre comunități – conservatorismul ca 

normalitate și o lume așezată moral pe valori mai sigure decît cele artificiale, scoase pe bandă în centrele de 

putere… 

2.    Există, desigur, în 2014, exemple de așezări rurale în România care să ilustreze succesul sau insuccesul 

unei comunități, pentru că viabilitatea în noile condiții o asigură totuși capacitatea comunității locale – 

spiritul de echipă al conducerii, perseverența familiilor active, ingeniozitatea de a atrage fonduri, sprijin 

administrativ, clienți-consumatori, de a-și face prieteni, este cheia dezvoltării corecte, care să nu epuizeze 

teritoriul ! Avem exemple negative în dezechilibrele demografice-economice, care distrug țesutul urbanistic, 

din sate ca Șoroștin (jud. Sibiu), multe din satele de areal montan din Apuseni sau cele din apropierea 

orașelor importante ( în jurul Bucureștiului / Cristian și Șelimbăr de lângă Sibiu / Florești de lângă Cluj,etc.). 

După cum avem exemple minunate ca Viscri (zona Rupea), Remetea (zona Aiud), Ciocănești (zona 

Dornelor), Șinca Nouă (zona Făgărașului). 

3.   O tendință contemporană este accentuarea diferențelor de natură economică, prin tehnologizarea și 

artificializarea lumii urbane. Orașele au nevoie de tot  mai mult teritoriu și tot mai mari resurse din zonele 

non-urbane, deci amprenta lor reală devine sufocantă pentru economia rurală ! De fapt tradiționalul, care 

pentru neavizați înseamnă metode învechite și randament scăzut, rămîne sistemul ECHILIBRAT CU MEDIUL 

NATURAL, SUSTENABIL-DURABIL, deci mai ieftin, mai sănătos și mai ÎN ACORD CU CREAȚIA LUI 

DUMNEZEU !! 
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Observatorul Urban 

URBAN EYE FILM FESTIVAL 

 

             UrbanEye este festivalul de film dedicat subiectelor legate de arhitectură și oraș a 

cărui ediţie-pilot va avea loc între 16-19 noiembrie, la Cinematograful Elvira Popescu din 

Bucureşti. Cele patru zile ale festivalului pregătesc o selecție de proiecții însoțite de 

dezbateri pe temele abordate prin fiecare secțiune în parte. Vor fi invitaţi arhitecţi, 

urbanişti, regizori sau fotografi, în cadrul unor discuții libere, ateliere tematice şi mese 

rotunde. 

            În deschiderea festivalului va fi proiectat "Cathedrals of Culture - a film project 

about the soul of buildings" ( 2014 | 165' | R: Wim Wenders, Robert Redford, Michael 

Madsen, Michael Glawogger, Margreth Olin, Karim Aïnouz). "Cathedrals of Culture" 

constituie o serie de filme realizate de şase regizori diferiți care oferă, prin intermendiul a 

şase clădiri emblematice precum Filarmonica din Berlin sau Opera din Oslo, răspunsuri 

diferite pentru o singură întrebare: „Ce ar spune despre noi clădirile, dacă ar putea vorbi?". 

Prima ediție a Festivalului de film UrbanEye este organizată de Asociația ARTA în dialog cu 

sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin programul Proiecte culturale finanțate din 

Timbrul arhitecturii. Mai multe informații pe www. urbaneye.ro și Facebook (UrbanEye Film 

Festival). 

http://www.urbaneye.ro/
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Revista ARHITECTURA 

LOCUINȚE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE? 

de Irina CALOTĂ 

 

Perspective teoretice asupra locuirii bucureștene în prima jumătate a secolului al XX-lea 

             În cele ce urmează, ne propunem să conturăm o scurtă imagine istorică asupra principiilor 

teoretice care au ghidat dezvoltarea Capitalei în prima jumătate a secolului al XX-lea, analizate prin 

prisma unei teme cu impact asupra configurării țesutului urban. Fără pretenții de exhaustivitate, în 

continuare va fi discutată poziția pe care teoreticienii români și-au asumat-o în raport cu tipul de 

locuire optim în cazul Bucureștiului – unifamilial sau plurifamilial -, prin referire la o serie de texte 

relevante ale publicisticii acestei perioade. 

  Începuturile teoriei de urbanism pot fi plasate la sfârșitul primului deceniu al secolului al XX-lea, 

moment ce urmează firesc debutului preocupărilor pentru o dezvoltare dirijată a orașului, în 

ansamblul său. Dacă, de-a lungul celei mai mari părți a secolului al XIX-lea, zonele rezidențiale 

periferice – și, deci, locuința de masă – au fost ignorate de autorități, acestea își fac loc în 

preocupările edililor începând cu ultimul deceniu al secolului, pentru ca, în perioada interbelică, 

problema locuințelor să ocupe un loc de frunte atât în teoria, cât și în legislația urbană. 

             Reflecții asupra locuirii bucureștene se regăsesc în textele teoretice încă din perioada 

antebelică. Încă modeste ca dimensiuni și complexitate a subiectelor abordate, acestea au avut 

totuși rolul de a fixa în mod răspicat o viziune asupra dezvoltării orașului, care a caracterizat 

întreaga teorie și practică din prima jumătate a secolului al XX-lea: exprimarea unei preferințe clare 

pentru locuința unifamilială și pentru susținerea micii proprietăți. Până în deceniului al treilea, nu s-

au construit în București locuințe colective cu apartamente date în proprietate1, clădirile 

plurifamiliale fiind automat incluse în categoria imobilelor de raport. Astfel, pledoaria pentru 

locuințe unifamiliale era, în același timp, și o pledoarie pentru susținerea proprietății particulare în 

detrimentul locuințelor închiriate, cele două discursuri specifice neputând fi disociate. 

               Astfel de principii au fost enunțate încă din 1910, jurnalistul N. Baboeanu afirmându-și o 

poziție fermă în cadrul textelor incluse într-o broșură ce discuta starea de igienă a Capitalei și 

diversele măsuri ale administrației comunale legate de edilitate, estetică, finanțe etc.  

                Autorul afirma răspicat că trebuia încurajată locuința dată în proprietate, în detrimentul 

celei construite pentru a fi închiriată, deoarece „tot românul – dela mare și până la mic și am putea 
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zice că mai ales cel mic – are această dorință de a deveni proprietar”, pentru îndeplinirea căreia 

„sacrifică tot, sacrifică ceeace îi trebue pentru mâncare și pentru îmbrăcăminte”. Această înclinație 

a societății românești era considerată de autor ca fiind „foarte utilă din punct de vedere economic 

și igienic”, fără a detalia însă motivele care au stat la baza afirmației2. 

              Această atitudine a fost preluată și de nume mai importante. Astfel, în 1912, inginerul 

Andrei G. Ioachimescu, directorul Societății Comunale pentru Locuințe Eftine, considera micii 

proprietari ca fiind „elemente de ordine, de cari e atâta nevoie în centrele mari”3. Modelul de urmat 

în cazul Capitalei era cel bazat pe realizarea de locuințe unifamiliale, blocurile de locuințe colective 

nefiind specifice pentru societatea românească. În plus, Ioachimescu aducea ca argumente 

experiențele europene, prin referire la Congresul internațional al locuințelor ieftine (Viena, 1910), 

ale cărui concluzii susțineau construirea de locuințe individuale, cele colective fiind acceptate doar 

ca soluții excepționale, în cazul în care prima variantă nu putea fi implementată4. 

            Luând în considerare situația Capitalei, în care rezervele de teren urban erau semnificative, 

autorul arăta că investițiile în locuințe colective nu erau mai rentabile decât cele care aveau ca 

scop realizarea de cartiere de locuințe unifamiliale. Conform calculelor publicate, costul realizării a 

100 de apartamente grupate într-un bloc colectiv era similar (chiar puțin mai mare) cu cel aferent 

ridicării unui număr echivalent de mici locuințe individuale, ca urmare a prețului scăzut al 

terenurilor5. 

             În acest context, Ioachimescu considera că realizarea de locuințe colective ar fi fost „o 

mare greșeală”, o astfel de atitudine nefiind cerută nici de condiționări legate de configurația 

terenului, nici de tradiția de construire bucureșteană. Mai mult decât atât, autorul arăta implicațiile 

nocive pe care le-ar putea avea realizarea de locuințe colective pentru populația săracă, acestea 

riscând să genereze „focare permanente de infecție și boli contagioase”, și care, în mare măsură, 

fuseseră evitate anterior tocmai prin densitatea scăzută a locuințelor, în ciuda unei dezvoltări 

edilitare și igienice precare6. 

NOTE: 

1  În București, primul bloc de locuințe colective (cu apartamente date în proprietate, nu imobil de raport) a fost construit în 

1922 de Societatea Construcția Modernă, pe Calea Victoriei, nr. 50-56, la intersecția cu str. Frumoasă, astfel de inițiative fiind 

acceptate și asimilate treptat de societatea bucureșteană. Vezi Nicolae Șt. Noica, Între istorie și actualitate. Politici de locuire în 

România, Editura Mașina de Scris, București, 2003, p. 85-86. 

2  N. Baboeanu, Dedesubturi… Cronici de literatură socială și de politică comunală. Însemnările unui ziarist, Tipografia 

Cooperativă „Poporul”, București, 1910, p. 154. 

3  Andrei G. Ioachimescu, „Locuințele eftine” în Buletinul Societății Politehnice, anul XXVIII, 1912, București, p. 51. 

4  Ibid. 

5  Ibid., p. 58, 52. 

6  Ibid., p. 51 
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CODUL PATRIMONIULUI CULTURAL ADUCE SANCŢIUNI PENTRU CEI 
CARE NU-ŞI ÎNGRIJESC CLĂDIRILE DE PATRIMONIU 

 

Proprietarii unor clădiri de patrimoniu riscă sancţiuni în cazul în care nu le îngrijesc, cu 

bună ştiinţă, potrivit prevederilor din Codul patrimoniului cultural, document ce va 

intra în dezbatere publică în maximum două săptămâni, a declarat luni, la Deva, 

secretarul de stat în Ministerul Culturii Csilla Hegedus. Potrivit acesteia, Codul 

patrimoniului cultural doreşte să-i ajute pe proprietarii unor elemente de patrimoniu, 

pentru a le proteja şi pune în valoare, dar va prevedea şi sancţiuni în cazul în care 

patrimoniul este distrus în mod voit.   

 

"Codul patrimoniului se ocupă de tot patrimoniul cultural naţional al României: construit, mobil, 

imaterial şi patrimoniul arheologic, bineînţeles. Dorim, pe de o parte, să ajutăm proprietarii acestor 

elemente de patrimoniu, pentru a le proteja şi de a le valorifica în folosul cetăţenilor acestei ţări, 

dar, pe de altă parte, dorim să-i conştientizăm şi prin sancţiuni, dacă doriţi, ce înseamnă dacă 

acest patrimoniu este distrus cu bună ştiinţă", a afirmat Csilla Hegedus.  

Întrebată dacă proprietarii unor clădiri de patrimoniu riscă să şi le piardă în situaţia în care nu le 

îngrijesc, secretarul de stat în Ministerul Culturii a spus că există şi această posibilitate, dacă 

imobilele respective sunt de utilitate naţională. "Dacă cu bună ştiinţă sunt proprietari care lasă 

clădirile să se distrugă, (...) dacă acest caz constituie caz de utilitate naţională, atunci da, riscă să-

şi piardă clădirile", a precizat Csilla Hegedus.   

Oficialul Ministerului Culturii a afirmat că în cadrul dezbaterii publice a Codului patrimoniului va 

trebui să existe şi o discuţie cu Poliţia Română în ceea ce priveşte modul de autorizare a 

deţinătorilor de detectoare de metale. Un alt element al codului va fi realizarea unui inventar 

unitar, la nivel naţional, cu elementele de patrimoniu cultural, care să poată fi accesat de orice 

cetăţean.  

Codul patrimoniului cultural îşi propune să armonizeze elementele de legislaţie specifică din opt 

carte internaţionale la care România este parte, dar şi din 12 legi şi 52 de acte subsecvente 

valabile în ţara noastră. Codul patrimoniului cultural va fi lăsat în dezbatere publică timp de 60 de 

zile. AGERPRES 
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CÂINII DIN DEVA VOR AVEA UN PARC SPECIAL PENTRU PLIMBARE ŞI 
JOACĂ  

        Proprietarii de câini din Deva vor putea să-şi ducă favoriţii la plimbare şi la joacă într-un parc 

ce va fi construit special pentru ei, într-o zonă situată în apropierea unui supermarket din oraş, 

potrivit unei hotărâri adoptate luni de consilierii locali.   

         Amenajarea locului pentru câinii cu stăpân va costa municipalitatea 539.928 de lei, spaţiul 

urmând să fie dotat cu bănci, pubele cu mănuşi de unică folosinţă pentru strângerea mizeriei, dar 

şi cu nouă locuri de parcare. "Spaţiul va fi prevăzut cu gazon, alei pietonale, coşuri de gunoi 

prevăzute cu mănuşi de unică folosinţă. Cred că acest loc ar putea să se numească Dog Park, după 

modelele existente în alte state din Europa", a declarat arhitectul şef al oraşului, Angela Kala.  

         Procedurile de licitaţie a proiectului vor începe în acest an, iar investiţia ar putea fi finalizată 

în primăvara anului viitor. AGERPRES 

ROBERT CAZANCIUC: CLĂDIRILE INSTANŢELOR DIN 27 DE CAPITALE DE 
JUDEŢ VOR FI CUPRINSE ÎNTR-UN PROGRAM DE INVESTIŢII  

              Clădirile instanțelor de judecată din 27 de reședințe de județ ale țării vor intra într-un program de 

investiții al Ministerului Justiției, proiectul urmând să fie propus Guvernului în cursul săptămânii viitoare 

împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a declarat miercuri, la Hunedoara, 

ministrul Justiției, Robert Cazanciuc. 

               Proiectul ar urma să se deruleze pe o perioadă de cinci până la șapte ani, cu o finanțare anuală 
de 100 de milioane de lei, fondurile urmând să fie asigurate de la bugetul de stat. "Săptămâna viitoare, 
împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, voi propune Guvernului demararea unui program de investiții 
în sediile de instanță din 27 de capitale de județ, pentru a pune în valoare clădirile de instanță, pentru a 
construi, de ce nu, acolo unde este nevoie, instanțe noi. Dacă aruncăm o scurtă privire pe lista 
monumentelor istorice din România, o să găsim foarte multe sedii de instanță. O să regăsiți în centrul 
orașului, de cele mai multe ori, cele mai frumoase clădiri, ca o dovadă a rolului și a locului pe care justiția 
trebuie să-l aibă, și anume acela de a încerca să mențină un echilibru în relațiile sociale", a spus Robert 
Cazanciuc. 
              El a afirmat că de la preluarea mandatului a vizitat aproape 90 de instanțe din țară, precizând că 
intenția sa este ca sediile acestora să fie funcționale, în condițiile în care multe dintre imobile au fost 
construite la începutul secolului XX, atunci când cazuistica și numărul de dosare era altul. În opinia 
ministrului Justiției, sediile multor instanțe nu mai sunt adaptate nevoilor actuale, iar în cazul celor care 
funcționează în clădiri cu statut de monument istoric este nevoie de reabilitări și extinderi. 
             "E un program care se va derula probabil pe cinci-șapte ani cu un buget pe care ni-l dorim în jur 
de 100 de milioane de lei pe an. Sper să putem face cât mai multe lucruri. Am vrut să văd direct cum arată 
unele instanțe pentru a stabili în mod corect prioritățile, pentru că evident toată lumea vrea investiții, dar 
când mergi pe teren constați că e nevoie mai degrabă în alte părți decât acolo unde rezultă din hârtii, de 
cele mai multe ori", a explicat ministrul Cazanciuc. 
Robert Cazanciuc, împreună cu șase membri ai CSM și reprezentanți ai Curții de Apel Alba Iulia, ai 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba și de alți magistrați din județul Hunedoara, a fost prezent 
miercuri la recepția finală a lucrărilor de extindere a Judecătoriei Hunedoara. Valoarea totală a investiției a 
fost aproximativ un milion de euro, iar lucrările au durat trei ani. Fondurile de au fost asigurate de Ministerul 
Justiției. 
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