,,PAS CU PAS”

LANSARE

SEMNAL

DE KLAUS IOHANNIS

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Sunt mândru că am acest prilej de
a scrie şi de a vă semnala, celor care nu aţi
aflat încă, cine este Klaus IOHANNIS.
Cum însuşi afirmă, nu a etalat viaţa sa
privată şi nici nu i-a plăcut să facă caz de
faptele sale. Nu a expus planuri măreţe şi
de când a devenit primarul Sibiului, acum
14 ani, faptele au luat-o înaintea vorbelor.
Asta se vede de cum intri în Sibiu. Las în
continuare citatele din cartea sa să
vorbească despre el:
"O viaţă se construieşte pas cu pas.
La fel şi o carieră, o comunitate sau chiar o
naţiune. Nimic nu vine peste noapte, cel
puţin nimic durabil şi statornic. În acelaşi
timp, orice lucru ar face un om în viaţă
poate fi un avantaj sau un dezavantaj.
Depinde cum foloseşte acel lucru. Mereu
am spus că, despre un om, vorbesc cel mai
bine faptele. Am fost sigur că treaba mea
este să fac, şi nu să vorbesc despre ceea
ce am de gând să fac. Am fost convins că
este cel mai bun lucru, dar viaţa mi-a pus în
faţă situaţii care au contrazis ceea ce
crezusem. Din ce în ce mai des m-au ajuns
la ureche reacţii care, oricât de oneste s-ar
fi vrut, exprimau clar neîncredere şi
suspiciune. ,,Dacă tace, înseamnă că are
ceva de ascuns”. Cine este de fapt, Klaus
Iohannis? De ce nu vorbeşte niciodată
despre el? De ce atâta discreţie? Ce fel de
om este, de unde vine şi ce vrea să facă?
Astfel de întrebări au devenit tot mai
frecvente, pe măsură ce deveneam din ce
în ce mai cunoscut, pe măsură ce reuşeam
să duc la bun sfârşit tot mai multe proiecte.
Faptul că am refuzat să vorbesc despre
viaţa mea personală şi să comentez la orice
oră, păreri despre unul sau altul a trecut
drept dubios”.
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L-am cunoscut pe Klaus acum mai bine
de 20 de ani pe vremea când era profesorul
de fizică al fiului meu. Acest lucru îmi dă, faţă
de mulţi alţii, un mare avantaj. Povestea din
carte devine pentru mine un film ale cărui
imagini am avut ocazia să le văd pe viu şi
PAS CU PAS să-i urmăresc ascensiunea.
Am colaborat cu foarte multe ocazii şi
dacă fac acest reportaj în buletinul nostru,
care în majoritatea cazurilor ajunge pe
monitorul

calculatorului

arhitecţilor,

este

pentru că am avut sprijinul lui Klaus în toate
acţiunile iniţiate de mine de când am fondat în
2001 Filiala OAR, de când am devenit
preşedintele Filialei UAR Sibiu, până astăzi.
Subiectul articolului este altul şi nu este
momentul să ilustrez nici măcar o parte din
acţiunile la care a participat şi am beneficiat
de sprijinul său moral, încurajându-ne să-i
urmăm exemplul de a pune faptele înaintea
vorbelor.
Să-l lăsăm în continuare să ne vorbească:
,,Am adunat în această carte momente
din viaţa publică, încercând să refac, din ceea
ce a selectat memoria, traseul profesional
care m-a adus de la catedra de fizică la
ipostaza de candidat pentru preşedinţie. Am
inclus în ea şi lucruri personale, dar nu am
făcut-o
curiozităţii

neapărat

pentru

celorlalţi. Am

a

răspunde

recuperat

acele

întâmplări, întâlniri sau detalii care au spus
ceva despre felul în care m-am format,
despre valorile pe care le-am preţuit”.
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,,Aceasta nu este neapărat o carte de memorii,
deşi conţinutul ei ţine, într-o oarecare măsură, de
memorialistică. Este mai degrabă povestea unor lupte
câştigate, una de care fiecare dintre noi are nevoie la
un moment dat. Pe măsură ce se tot adunau paginile,
mi-am dat seama că unul dintre personajele cele mai
importante ale cărţii este Sibiul, locul în care toate
lucrurile despre care am ajuns să povestesc au căpătat
formă şi un sens. A fost aproape imposibil să mă refer
la ceva fără să mă întorc la vreo întâmplare petrecută
în oraş ori să vorbesc despre o anumită convingere fără
să ofer măcar un exemplu legat de Sibiu. Este oraşul
pe care am putut să-l observ în tot ceea ce are mai
ofertant, mai promiţător şi să-l schimb după măsura
potenţialului său. A fost un privilegiu, poate cel mai
mare privilegiu pe care cariera mi l-a înlesnit până
acum”.
(…)
,,Poate că cititorul însetat de mărturisiri şi
dezvăluiri inedite, de opinii exprimate contondent sau
de amănunte de culise nu va fi satisfăcut de ceea ce
am aşternut în această carte. Nu pentru că astfel de
lucruri ar lipsi, ci pentru că unghiul din care am ales să
mă raportez la ele este deja cunoscut: fără exaltări inutile
sau accente revanşarde.
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Am considerat că esenţial este, mai degrabă, să lămuresc ceea ce cred şi modul în
care am reuşit să exprim, prin munca mea, valorile în spiritul cărora m-am format”.

,,Nici nu aş spune că ceea ce am scris
se apropie de o autobiografie. Este ceva mai
simplu şi, cred eu, mai nimerit pentru o
persoană care a muncit pentru interesul
public: un decupaj care să dea seama de
împlinirea mea profesională, de ideile pe care
m-am sprijinit şi de modelul de conduită pe
care mi-aş dori să-l inspire. Este, în egală
măsură, o carte despre ceea ce am făcut, dar
şi despre ceea ce cred şi vreau să fac mai
departe. Aceia care o vor deschide vor
descoperi în ea lucruri despre care nu am
vorbit niciodată, niciunde, dar sigur vor regăsi
şi ideile pe care le-am susţinut mereu şi care
au generat, în moment în care puţini se
aşteptau, schimbarea”.
(…)
,,Despre Sibiu pot să spun că este locul
din care am pornit şi, în acelaşi timp, locul la
care am revenit: nu din comoditate, ci pentru
că, trăindu-mi aici copilăria şi adolescenţa, miam dat seama că Sibiul este oraşul cu care
am cele mai multe afinităţi. Este oraşul în care
am găsit mereu acelaşi calm pe care ceilalţi lau observat şi la mine, este un oraş în care
ordinea a reprezentat o regulă nescrisă, una
pe care şi eu mi-am însuşit-o. Şi din famile, şi
de la şcoală.
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Istoria breslelor, istoria meşteşugarilor şi a cărturarilor care au ridicat Sibiul la rangul de
oraş multă vreme înfloritor şi puternic vorbesc despre valori pe care le-am preţuit, la rândul
meu: bună credinţă, bucuria de a duce un lucru până la capăt, armonia din jur.“

Aceste câteva valori pe care Klaus
IOHANNIS le enumeră mi se par obligatorii, dacă
nu pentru fiecare cetăţean, macăr ca şi condiţii
absolut necesare, chiar eliminatorii pentru a
accede la o funcţie înaltă în stat.
Vă rog să faceţi un exerciţiu de
imaginaţie, presupunând că prin absurd ele s-ar
aplica. Fără să o declaraţi nepărat public,
răspundeţi la întrebarea: câţi din puzderia de
candidaţi la preşidenţia statului nostru ar mai
rămâne în cursă?
Klaus a trecut demult această probă!
Dacă le declară, acum după 14 ani în carte, o
face pentru că îşi pemite acest lux. Faptele au
fost înaintea vorbelor!
Istoria se repetă. În anul 2000 când Klaus
IOHANNIS a candidat la funcţia de primar al
Sibiului eram întrebat ca şi acum de cunoştinţele
care ştiau că sunt prieten cu el.
Ce crezi că va face dacă va fi ales?
La acea dată, la scară mai mică ce-i drept,
contextul mizerabil din administraţia sibiană
era acelaşi cu cel de astăzi din administraţia
guvernamentală. Le răspundeam atunci aşa cum
o fac şi celor de astăzi:
Să presupunem că va fi ales şi prin absurd

nu va reuşi să schimbe nimic din balamucul
actual, care s-a instalat la nivelul statului, vom
rămâne şi în acest caz cu un câştig enorm.
Simpla lui prezenţă, emanând calităţile susnumite, contactul cu personalităţile cu care va
avea întrevederi, prezenţa lui în înaltele foruri
naţionale şi internaţionale vă asigur că va fi un
SUCCES GARANTAT!

Link foto: http://we.tl/cywOFKCqUS
Link video: http://we.tl/1qT9eDjYWM , http://we.tl/7JJR08iNyv
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FILMUL DOCUMENTAR ,,ŞANTIER ÎN LUCRU” SAU DESPRE
IAŞI, CONSTANŢA ŞI CLUJ-NAPOCA DUPĂ COMUNISM
de Natalia JIAN
Proiecţia ,,Şantier în lucru” a fost
prezentată publicului larg în cadrul ASTRA
Film Festival, marţi, 7 octombrie, la librăria
Habitus.
Filmul documentar este o sinteză a
mai multe puncte de vedere a specialiştilor
în

urbanism

şi

alte

domenii

despre

dezvoltarea oraşelor româneşti după 1989.
Pentru acest proiect în premieră,
autorii Sindy Quere, Guillaume Lebon
şi Bénédicte Vacquere au selectat trei
orașe

emblematice

pentru

spaţiul

românesc: Cluj-Napoca, Constanţa şi Iaşi.
Sunt analizate mecanismele interne ale
anarhiei din primii ani de democrație și
efectele lor asupra echilibrului ecologic,
social și urban. Viziunile urbanistice ale
generației post-comuniste sunt prezente
printr-o serie de interviuri cu actori-cheie
care „fac oraşul”.
Filmul

"Şantier

în

lucru"

este

produs de Enfin Bref Production şi Urban
Balkan Project, cu susţinerea Centrului
Naţional al Cinematografiei din regiunea Aquitaine, Institutul Cultural Român din Paris,
Kisskissbankbank şi comunele din Castillon-en-Auge si d'Amfreville.
Puteţi urmări filmul, accesând link-urile aferente fiecărei părţi:
Link partea 1: http://we.tl/ofANZXp1F1
Link partea 2: http://we.tl/WwCi1EPBRo
Link partea 3: http://we.tl/YKwcBvITPo
Link partea 4: http://we.tl/t5hiod0C7p
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,,BIJUTERIA DE INTERIOR” – O EXPOZIŢIE CU MISTER
De Natalia JIAN

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

Galeria de Artă UAP Sibiu şi M.A.E.N. au organizat vernisajul expoziţiei ,,BIJUTERIA DE
INTERIOR”, vineri, 3 octombrie 2014, de la ora 16 în Piaţa Mare nr. 12 din Sibiu.
Lucrările poartă semnătura lui Romeo MOLDOVAN, membru Filiala Sculptură din cadrul
Uniunii Artiştilor Plastici din România. Am aflat de la artist că a lucrat aproximativ 3 ani pentru
definitivarea acestor lucrări, iar sursa lui de inspiraţie a fost materialul pe care îl modelează.
Mahonul, nucul şi elemetele decorative din bronz, alamă şi aluminiu compun obiectele care au fost
expuse în cadrul acestei expoziţii.
Crezul după care se ghidează Romeo MOLDOVAN este ,,mister, joc şi iluzie optică”. Vă invit să
descoperiţi aceste valenţe în imaginile care urmează.
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PROIECTAREA CONTEXTUALĂ ÎN SATELE TRANSILVANE
DILEME,SOLUŢII,OPORTUNITĂŢI
de Natalia JIAN

În cadrul evenimentului bienal Arhitectura.6,
care are scopul de a forma publicul în spiritul valorii
arhitecturii, în data de 26 septembrie, la sediul OAR
Sibiu-Vâlcea, a avut loc dezbaterea profesională
publică – Proiectare contextuală în satele transilvane.
Arhitecţii
Eugen
VAIDA,
preşedintele
Asociaţiei Monumentum şi Alexandru GĂVOZDEA,
preşedintele Ordinului Arhitecților din România, filiala
Sibiu – Vâlcea, au adus în prim-plan problematica
avizării şi punerii în practică a propunerilor de
construcţii în mediul rural, spaţiu cu un potenţial
cultural deosebit şi prin prisma patrimoniului construit.
In numai câteva luni de la înfiinţare, Asociaţia
MONUMENTUM a făcut paşi importanţi în combaterea
procesului de intervenţie neadecvată asupra fondului
construit tradiţional din Transilvania de Sud, prin
intermediul a şapte proiecte, în mare parte derulate în
parteneriat cu Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene
pentru cultură din judeţele Sibiu, Mureş, Braşov şi Gorj
demonstrând ca parteneriatul public – privat poate fi
un model de succes în domeniul salvgardarii
patrimoniului.
Mentalitatea oamenilor din satele transilvane,
care

provin

din

pături

sociale

defavorizate,

influenţează adesea modul în care aştia se raportează
la valoarea istorică ori artistică şi potenţialul turistic al
obiectivelor din proximitatea lor, în timp ce obiceiurile
şi meseriile practicate timp de secole de saşi dispar.
Arhitectul Eugen VAIDA a subliniat această idee în
cadrul

dezbaterii,

menţionând

că

nivelul

de

conştientizare a proprietarilor de case din mediul
rural este destul de scăzut, iar de cele mai multe ori
aceştia nu ştiu ce este un arhitect şi nu cunosc
reglemetările care privesc construcţiile în zone rurale
cu un valoros patrimoniu.
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Sursa : http://asociatiamonumentum.ro/altana_429.html

Un alt aspect important al proiectării în zona
rurală din Transilvania este valorificarea specificului
acestui spaţiu, unul special faţă de restul Europei, unde
tradiţia meşteşugărească s-a păstrat, de aceea
asigurarea continuităţii acesteia prin intermediul
salvgardării patrimoniului moştenit este absolut
necesară.
După ce a prezentat mai multe fotografii
surprinse în satele săseşti, pentru a evidenţia greșelile
comise de către proprietarii acestora, Eugen VAIDA, a
subliniat cele 3 elemente specifice necesare proiectării în
mediul rural:
- panta acoperişului
- raportul plin/gol
- finisajele
După o serie de cercetări, referindu-se la
intervenţiile de restaurare ale caselor tradiţionale săseşti,
arh. Alexandru GĂVOZDEA crede că deşi lucrurile par
destul de tragice, ele se pot remedia cu destul de puţin
efort, pentru că meşterii locali, folosind materiale și
unelte tradiționale pot duce mai departe tradiţia specifică
mediului construit rural.
Un exemplu de astfel de intervenţie a fost o
gospodărie din localitatea Copşa Mare. Satul, deşi este
bine conservat, se află în aceeaşi situaţie cu majoritatea
zonelor rurale romanesti, adică sub amenintarea
distrugerilor masive produse de o modernizare
inadecvată.
Deşi păstrarea patrimoniului construit în satele
transilvane poate părea un subiect utopic în zilele
noastre, arhitecţii Eugen VAIDA şi Alexandru GĂVOZDEA
au demonstrat prin intermediul acestei dezbateri că
acest lucru este nu numai posibil, ci necesar, mai ales că
nivelul de confort personal nu este afectat.

Link foto: http://we.tl/H72cpKlLyR
Link video: http://we.tl/MgV4bAmXqM

Prezent la dezbatere, arh. Dorin BOILĂ, a acceptat
propunerea mea de a-şi exprima punctul de vedere în
legătură cu tematica proiectării contextuale în satele
transilvane, pe care îl regăsiţi în următorul articol.
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DEZBATERE LA ORDINUL ARHITECȚILOR SIBIU – 26 SEPT. 2014
de arh. Dorin BOILĂ

Unul dintre cei mai activi tineri membrii ai Ordinului sibian, arh. Eugen Vaida, a inițiat o
dezbatere foarte necesară în acest moment – cum se concep, se întocmesc, se avizează și se pun
în practică propunerile de construcții în zona rurală cu patrimoniu valoros din județul Sibiu și
vecinătate.
Managerul asociației „Monumentum”, E. Vaida, a prezentat o serie de imagini care să
contureze situația de fapt din satele cu arhitectură de influență săsească (deci central-europeană),
pornind de la greșelile curente din practica de proiectare, avizare și construcție, tocmai în areale
protejate – atît pentru valoarea urbanistic-arhitecturală a moștenirii cît și pentru valoarea peisajului
respectiv; s-a subliniat că peisajul este un dat complex, pornind de la valoarea intrinsecă a naturii
podișului transilvan, și pînă la simbioza acesteia cu peisajul agricol și cu cel construit, spre a ajunge
la ceea ce ar trebui protejat în integralitatea lui – PEISAJUL CULTURAL RURAL din Transilvania.
Alăturînd și seria de imagini pregătită de arh. Alex. Găvozdea pe aceeași tematică, s-a
desprins o primă concluzie – avem prea puține exemple pozitive de arătat și comentat din
experiența ultimilor ani în satele noastre ! Cîțiva dintre arhitecții mai în vîrstă prezenți au intervenit
în sprijinul libertății de a concepe și materializa propunerile de astăzi în zona rurală – construcții
complet noi, adaosuri sau numai renovări-restaurări.
Desigur că tema este vastă și ofertantă, ea atinge tocmai miezul mereu disputat al
proiectării în mediu protejat, adică în zonă cu valori de patrimoniu arhitectural și peisager !! Sunt
permanent prezente în asemenea dispute cele două extreme în atitudinea conceptuală: să se
prezerve cît mai mult, cu minimă pierdere de substanță originară, să se conserve alfabetul formal,
pînă la detaliu, plus tipologia urbanistică și calitatea materialelor utilizabile// sau să fie permise cît
mai multe licențe arhitecturale, cu o marcă absolut contemporană a propunerilor și deci o evaluare
prin contrast a contextului istoric…
E. Vaida și A. Găvozdea au insistat pentru păstrarea prin toate mijloacele a fondului istoric
încă viabil și construirea noului cît mai aproape de spiritul patrimoniului moștenit, inclusiv cu
materiale și unelte tradiționale și cu meșteri locali, care să fie atent îndrumați să preia tehnicile și
formele tradiționale – acestea s-au rafinat sute de ani tocmai ca răspunsuri fiabile și eficiente la
provocările acestei zone, cu clima, geografia și spiritul inter-cultural unic pentru sud-estul Europei !
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Alte concluzii de parcurs au fost următoarele:
 majoritatea investitorilor în zona rurală sunt din clasa sub-medie, cu posibilități financiare
reduse, și deci solicită materiale cît mai ieftine și forță de muncă slab calificată.
 nivelul de cultură al proiectanților și al beneficiarilor nu a ajuns nici pe departe la nivelul la
care să se poată discuta serios despre valoarea patrimoniului istoric și a peisajului cultural
rural.
 cerințele de confort trebuie să fie cele contemporane, ceea ce implică o muncă mai rafinată
a proiectantului, spre a nu ceda în valorificarea fondului istoric și a peisajului cultural.
Cum se întîmplă mereu, timpul avut la dispoziție a fost prea scurt pentru asemenea
probleme vaste și esențiale în meseria noastră! Dacă aș fi avut răgazul să-mi spun și eu părerea,
aș fi vorbit mai întîi despre antropologia actului de construire:
-

în perioada medievală, cînd s-a conturat structura satului de colonizare săsească în
Transilvania, exista în acest proces o unitate – conceptuală, strategică și comunitară !
Satul însemna o comunitate solidară în toate domeniile, toată lumea mergea la biserică
din convingere și muncea pentru apărarea satului de invadatori. În acest mediu spiritual
s-a creat unitatea stilistică a satului saxon transilvănean și unitatea dintre cele ridicate de
mîna omului și peisajul din jur ! Nu e de mirare că, după 800 de ani de exploatație
agricolă, în zona acestor sate avem o biodiversitate a florei și faunei sălbatice între
primele în toată Europa !( de unde și o șansă formidabilă în abordarea aici nu numai a
turismului „slow”, ci și a producției ecologice sau biologice, vandabilă oriunde pe
continent !!)

-

în perioada contemporană avem o accentuată tendință centrifugă în tot ce ține de actul
de construcție-revalorificare-înlocuire: proiectanții au devenit „niște nume” și au un ego
exacerbat, iar proprietarii provin din cele mai diferite straturi etnic-culturale, se află mai
mereu în conflict cu o moștenire pe care n-o înțeleg și se lasă copleșiți de valul de
pseudo-informație al ofertei de pe piața construcțiilor…

Pornind de la această analiză de antropologie, aș fi spus că miza succesului în ducerea mai
departe a valorilor zonei noastre rurale se află la îndemîna specialiștilor (și nu a mercenarilor din
proiectare…). Lupta noastră, înainte de a cere foarte mult de la beneficiari-investitori, este să

trecem de la evidențierea ego-ului profesional, cu orice preț, la efortul de a integra moștenirea
patrimonială cu valorile contemporane într-un rezultat diferit de cel din periferiile orașelor de azi !!
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„VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI”

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

ZIUA MONDIALĂ A ARHITECTURII
Uniunea Internațională a Arhitecților celebrează din nou, pe 6 oct. 2014, Ziua Mondială a
Arhitecturii, continuînd să atragă atenția asupra importanței pe care nu numai specialiștii trebuie să o
acorde mediului construit, mediului de viață al tuturor și relației sale cu mediul natural. Anul acesta
tema aleasă este „Orașe sănătoase, orașe fericite”, o temă foarte cuprinzătoare și care merge la
rădăcina relației omului cu mediul pe care singur și-l construiește…
Dacă stăm să analizăm faptul că, în general, în lume, doar 20% dintre construcții sunt
proiectate de specialiști și executate de firme atestate (da, ați citit bine – doar o cincime !!), vedem ce
importantă este cultura generală cu elemente din domeniul arhitecturii, prin care orice om, grup sau
comunități umane pot să-și îmbunătățească nivelul de trai – cu același efort financiar și constructiv !!
Desigur, rolul arhitecților și proiectanților colaboratori în procesul complex numit astăzi „calitatea
vieții” este determinant, și în toate țările civilizate există un corp de legi care reglementează aceste
lucruri. Problema este, cel puțin în țările în curs de dezvoltare, cît de mult se respectă aceste legi și cît
de mult a intrat în conștiința populației sentimentul unei ordini comunitare asumate !! Cei care pleacă
din aceste țări în celelalte, găsesc acolo tocmai ordinea și disciplina în construcții, în respectarea
patrimoniului și a sănătății mediului, pe care sunt chemați să le respecte dacă vor să se integreze
societății-gazdă…
Revenind la tema urbană de anul acesta, vreau să vă prezint cazul orașului Sebeș (jud. Alba),
unde, la cca 32 000 locuitori, funcționează cam 1300 de firme de toate calibrele ! Primele 20 dintre ele
dau 63% din bugetul orașului, a cărui primărie are un program activ de facilități pentru orice investitor
în perimetrul sebeșean (Daimler-Mercedes cu piese auto/ Kronospan cu produse din lemn/ firme de
producție de mobilă,hîrtie, textile,industrie alimentară, servicii diverse).
Evident că în aceste condiții șomajul a ajuns la doar 2% din populația aptă de muncă, procent care
include probabil cazurile patologice…Legat de primul atribut din tema noastră, Sebeșul are însă o mare
problemă: poluarea aerului cu formaldehidă de la fabrica de prelucrarea lemnului…
Fericirea grupurilor umane adunate în orașe a devenit azi mai ușor de cuantificat și se fac tot
felul de clasamente, funcție de cîștigurile salariale, nivelul prețurilor, calitatea serviciilor, calitatea
aer/apă/vegetație, situația zonelor de agrement, etc. Prima oară cînd s-a încercat stabilirea unor
parametri arhitecturali ca suport pentru „sănătate și fericire” în localități a fost în Europa, după primul
război mondial, cînd se căutau mijloace de a caza populații relocate, abuzate psihic, în marea
conflagrație.
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Sculptorul Le Corbusier (reciclat autodidact în proiectant) a prezentat așa-zisul „Oraș radios”,
care, într-o variantă, trebuia să radă tot centrul Parisului și să-l transforme într-un cîmp vegetal
implantat cu zgîrie-nori !!! Cîteva dintre principiile de construire a unor orașe „sănătoase și fericite”,
statuate de stîngismul filozofard din Occident, s-au regăsit în Charta de la Atena (1933), unde, sub
umbrela unor idei umaniste, se instaurează de fapt dictatura funcționalismului în dauna realelor
AMENITĂȚI URBANE … Era epoca euforiei mașinismului, cînd se proiecta numai pentru șoferi, iar
modelul suprem de locuință era „mașina de locuit” !! Din această perspectivă putem vedea astăzi cît de
înapoiați sunt unii primari (inclusiv al capitalei României !), care obligă consilierii să adopte proiecte
faraonice, artere auto supra-largi ce taie orașele, cam la nivelul anilor *30 ai secolului trecut…
Aici este locul să amintim de propunerile urbanistice aflate la celălalt capăt al scalei – celebrul
exemplu al cartierului Poundbury, extensia vestică a orășelului Dorchester din sudul Angliei (19932008), unde, conform principiilor promovate de arh. Leon Krier, în consonanță cu filosofia Prințului
Charles de Wales, s-au preluat formele urbane tradiționale pentru orașele cu cîteva zeci de mii de
locuitori, pînă la detaliul de arhitectură, respectînd tipul de vecinătate, de artere rutiere și pietonale,
spații de contact social și amestecul de funcțiuni care susțin viața specifică unei comunități ! S-a contat
pe experiența seculară a vieții în asemenea spații urbane, dovedită că a generat de cele mai multe ori
CONFORTUL SOCIAL tradus în SPAȚII MENTALE ce asigură fericirea locuitorilor !!! Și ca argument final
asupra succesului acestei operații urbane, s-a dovedit că presiunea cumpărătorilor de locuințe și spații
în acest cartier a fost mult mai mare decît la orice alte „inginerii imobiliare” din zonă, în care
sistematizarea este minimalistă, clădirile sunt neutre stilistic și spațiile sociale sunt rezultat al speculei
cu terenul…
Iată și cîteva concluzii preliminare:
1. viața unui om obișnuit este mai bună în orașe cu populație sub 100 000 locuitori.
2. comunitatea urbană este cu atît mai mulțumită și prosperă cu cît are de suportat mai puțini
asistați social și infractori.
3. fericirea este mai deplină în comunitățile unde, pe lîngă oportunitățile economice funcționale,
există o viață culturală și spirituală bogată ! De remarcat că viața culturală a unui oraș nu poate
fi o serie de manifestări de import, în care locuitorii sunt simplii spectatori-consumatori, ci ei,
locuitorii, trebuie să fie generatori de fapte și trăiri culturale - în permanentă raportare la tradiția
și patrimoniul local și, mai ales, la CREDINȚA ÎN DUMNEZEU !!
Altfel nu se poate vorbi de împlinire prin cultură și spirit, deci fericirea ca
fapt

sufletesc!

Subliniez

acest

aspect

primordial

pentru

că

astăzi

orice

document

european/internațional caută să-l ocolească într-adins…
arh. Dorin Boilă.
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Bienala Naţională de Arhitectură, ediţia a XI-a, 2014
14 octombrie 2014
18:00 - 20:00 / Conferinţa „Patrimoniu comemorativ”. Organizator UAUIM / DITACP
Institutul Italian de Cultură Vito Grasso , Aleea Alexandru nr. 41
15 octombrie 2014
17:00 - 20:30 / Festivitate de deschidere a expoziţiei-concurs „Bienala Naţională de Arhitectură,
ediţia a XI-a, Bucureşti, 2014” (BNA2014)
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” , str. Academiei 18-20
16 octombrie 2014
17:00 - 21:00 / Gala decernării premiilor BNA2014, Recepţie în onoarea premianţilor
Teatrul Naţional Bucureşti , bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
17 octombrie 2014
17:00 - 19:30 / Prezentare nominalizări şi premii (I): Arhitectura patrimoniului cultural
Conferinţa prof. Stefano D’Avino, Roma
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor) , str. Academiei 18-20
20 octombrie 2014
17:00 - 19:30 / Conferinţă: „Imaginea spaţiului public” / proiecţie film, Premiile Revistei
Urbanismul
Institutul Francez (Sala Elvire Popesco) , bd. Dacia nr. 77
21 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Conferinţă: România 100+ „Arhitectura, patrimoniul şi peisajul cultural”.
Organizator Observatorul Urban
Institutul Francez (Sala Elvire Popesco) , bd. Dacia nr. 77
22 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Conferinţă: „Vă plac spaţiile publice?”. Organizator: Revista URBANISMUL
Muzeul Naţional al Ţăranului Român (Sala Club) , şos. Kiseleff nr. 3
23 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Conferinţă: România 100+ „Contribuţia arhitecturii „private” la identitatea
spaţiului public”. Organizator: Revista ARHITEXT
Institutul Cultural Român , Aleea Alexandru nr. 38
24 octombrie 2014
16:00 - 19:00 / Conferinţă: România 100+ „Fizionomia României prin arhitectura dotărilor
publice”. Organizator: Revista ARHITECTURA
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Institutul Cultural Român , Aleea Alexandru nr. 38
27 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Prezentare nominalizări şi premii (II):
Arhitectura locuinţei
Ahitectura spaţiului public şi urbanismul
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor) , str. Academiei 18-20
28 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Prezentare

nominalizări

şi

premii

(III):

Arhitectura

spaţiului

interior

Conferinţă: „The Art of Working”, Luc Kamperman
Luc Kamperman este partener în Veldhoen+Company, o firmă olandeză de consultanţă care a
elaborat conceptul Activity Based Working (ABW) la începutul anilor 90. Preocuparea centrală a
lui Luc este tranziţia spre un stil de muncă al viitorului mai eficient. În 2008 Luc a fondat
sucursale în Australia la Sydney şi Noua Zeelandă, după ce a oferit consultanţă proiectului
Macquarie Bank Shelley Street din Australia. Din 2013 Luc s-a reîntors la Amsterdam. În prezent
lucrează împreună cu PwC din Olanda şi dezvoltă strategii pentru Sainsbury în Marea Britanie. El
crede cu tărie că logica te poate duce din punctul A până în punctul B, dar imaginaţia te poate
duce oriunde.
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor) , str. Academiei 18-20
29 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Prezentare nominalizări şi premii (IV): Arhitectura dotărilor comunitare si de
producţie
Publicaţii de arhitectură
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor) , str. Academiei 18-20
30 octombrie 2014
17:00 - 20:00 / Gala de închidere şi prezentarea Catalogului Expoziţiei Concurs BNA 2014
Vernisaj MUZEUL UAUIM
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Sala Frescelor) , str. Academiei 18-20

Accesul se face pe bază de invitaţii transmise de organizatori!
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CASE DIN BALOŢI DE PAIE ŞI LOCUINŢE PASIVE, LA CONFERINŢA
"CONSTRUCŢII SUSTENABILE ŞI EFICIENŢĂ ENERGETICĂ" DE LA SFÂNTU
GHEORGHE
Cele mai noi tendinţe în domeniul construcţiilor sustenabile
şi eficienţei energetice vor fi prezentate luna viitoare la Sfântu
Gheorghe, în cadrul celei de-a treia conferinţe de profil organizate
de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Covasna, la care sunt
invitaţi specialişti din ţară şi străinătate. Anul acesta organizatorii
vor pune accent pe casele pasive din punct de vedere energetic,
precum şi pe materialele de construcţii ecologice cum ar fi baloţii
de paie.
Preşedintele CCI Covasna, Edler Andras, a declarat că pe
zi ce trece există un interes tot mai mare pentru găsirea
modalităţilor de reducere a costurilor energiei, iar acesta este unul
dintre principalele motive pentru care a decis să organizeze aceste conferinţe anuale la Sfântu Gheorghe.
"Dacă la primele două ediţii am interpretat noţiunile de bază ale sustenabilităţii, mai ales în construcţii, anul
acesta dorim să exemplificăm tot ceea ce este reprezentativ în acest domeniu, intrând în amănunte: să
arătăm soluţiile, materialele cele mai eficiente în arhitectură, instalaţiile, materialele construcţiilor de toate
felurile (...) Vor fi prezentate studii de caz, idei care au prins viaţă în sate şi oraşe. Nu ne ferim însă să
privim şi dintr-o perspectivă mai largă domeniul, să urmărim trendurile europene de pe piaţa energetică", a
afirmat Edler Andras.
Printre invitaţii conferinţei programate pe 16 octombrie se numără ministrului Mediului, Korodi
Attila, care va prezenta tendinţele politicii energetice a României şi specialişti care vor prezenta materiale de
construcţie naturale, particularităţile proiectării caselor pasive şi surse de finanţare pentru construirea
acestor clădiri.
La ediţiile anterioare, specialişti veniţi din Ungaria au vorbit despre case cu acoperişuri verzi, adică
acoperite cu vegetaţie, eficienţa granulelor de sticlă ca alternativă la izolarea termică, despre
fotobioreactoarele cu alge, precum şi despre reutilizarea aşa-zisei "ape gri", provenită de la duşuri, spălarea
vaselor sau a rufelor care poate fi filtrată şi reutilizată la toalete. AGERPRES

Turnul Sfatului
PRIMĂRIA PREGĂTEȘTE CEA MAI SCUMPĂ REABILITARE DE IMOBIL
13 milioane de lei, fără TVA, este valoarea aproximată a
lucrărilor de reabilitare a imobilului situat în Piața Mică, la
numărul 22, una dintre cele mai importante clădiri
monument-istoric ale orașului.
Aici se află și Sala frescă, unde poate fi văzută cea mai veche
pictură murală laică (anul 1631) din Transilvania.
Contractul de demolare, reconstrucție și reabilitare este prevăzut să aibă o durată de aproape trei ani (32 de
luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor) și va fi atribuit în urma unei proceduri de achiziție
publică în care deschiderea ofertelor este programată pentru sfârșitul lunii noiembrie a acestui an.
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Imobilul aflat în proprietatea municipiului Sibiu are o suprafață construită de aproape 650 de mp, la parter
și etaj suprafața desfășurată fiind de aproape 1.300 de mp, iar dacă luăm în calcul și subsolul se ajunge la o
suprafață de aproape 2000 de mp. După ce birourile Domeniului Public au fost mutate în această primăvară
de aici, singura încăpere căreia îi mai este atribuită vreo folosință este Sala Frescă, administrată de Muzeul
Brukenthal. Imobilul ”se află într-o stare avansată de degradare și, parțial, în colaps”, se arată în Memoriul
general al lucrării, întocmit de Specialist Consulting, din București. Potrivit acestui document, în ciuda
aspectului aparent îngrijit, clădirea este în pericol a se prăbuși cu totul, după ce o parte din latura vestică sa prăbușit deja. ”Grădina este acum o pădurice tânără, un crâng, care maschează faptul că aici este un fel
de groapă de gunoi. În spate, corpul nordic al casei, lipsit complet de tencuială, domină zona. Terenul este
instabil, iar sentimentul este că totul va cădea, aluneca, prăbuşi în orice minut. Construcţia are nevoie
urgentă de măsuri de salvare, sunt necesare lucrări ample de reabilitare, dar totul trebuie început cu
consolidarea întregului corp din spatele imobilului”, se menționează în Memoriul general al lucrării.
Un corp va fi reconstruit
Imobilul este compus din trei corpuri, dintre care cel situat înspre Podul Minciunilor (corpul A, în formă de L)
este cel mai afectat, aici fiind preconizate cele mai ample lucrări de demolare și reconstruire. Aripa de vest
va fi demolată și reconstruită în întregime, se arată în documentația procedurii de achiziție. ”Pentru că zona
nu a fost eliberată de materialele rezultate din demolare, încă nu a fost accesibilă pentru expertiză.
Expertiza de rezistență ne va indica dacă pentru construcția nouă poate fi utilizată fundația rămasă, dacă
solul de fundare este sănătos, dacă părți din vechea construcție mai pot fi utilizate. Pentru aceasta se va
face o suplimentare de proiect, care va include toate elementele rezultate din expertiza de rezistență. Orice
porțiune de clădire care se va reface va păstra identitatea celei demolate”, se arată în caietul de sarcini
referitor la partea de arhitectură întocmit de Specialist Consulting. Potrivit acestui document, toate piesele
din lemn ale imobilului din Piața Mică ”se tratează biocid (atât împotriva ciupercilor, cât și împotriva
insectelor) și ignifug și se conservă”. Vor fi înlocuite doar acele elemente din lemn care nu mai corespund
exigențelor din construcții.
În cadrul proiectului de reabilitare sunt proiectate și recompartimentări ale încăperilor cu pereți ușori,
clădirea urmând să fie folosită ca spații de birouri. Garanția solicitată pentru lucrările efectuate este de cinci
ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

”În curtea interioară se văd clar dimensiunile dezastrului şi că această casă este în curs de
auto-demolare. Pereţi fisuraţi, jumătate din corpul vestic prăbuşit complet de la etaj până la
subsol, tencuială căzută, urme de foste instalaţii electrice de pe vremea când aici erau locuinţe,
scocuri orientate în aşa fel ca apa se scurge pe pereţi, bucăţi de piatră profilată pe jos, totul
dându-ne impresia că ne aflăm în curtea unui depozit părăsit”, memoriu SC Specialist Consulting
SRL.
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/27303/primaria-pregateste-cea-mai-scumpa-reabilitare-de-imobil.html
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Turnul Sfatului

CASELE AU SUFLET
de arh. Dorin BOILĂ
Din nou merită să prezentăm ceea ce au reușit, prin creativitate
și multă muncă alături de grupuri de specialiști sau de comunități
întregi, niște oameni care își iubesc țara și neamul – Asociația
MONUMENTUM – președinte arh. Eugen Vaida, cu baza în județul Sibiu,
dar cu activitate în întreaga noastră țară !

Ce este extraordinar e faptul că din această asociație, care activează pentru
salvarea patrimoniului uman și material, mai ales din zona rurală a României,
fac parte numeroși specialiști din țară și din întreaga Europă, ceea ce asigură o conlucrare rar întâlnită
între forțe intelectuale și administrative din toate straturile societății. Este modul cel mai potrivit de a
mobiliza efort spiritual, dar și fizic și financiar, într-o perioadă de mari lipsuri și bulversări…
Asociația a organizat la Sibiu o prezentare a ultimelor realizări și o lansare complexă de
programe care să sprijine ideea SALVGARDĂRII ARHITECTURII TRADIȚIONALE DIN ROMÂNIA. În
engleză numele proiectului este mai specific: „Carpathian Villages Preservation Project”, marcând
preocuparea de a salva și eficientiza comunitățile rurale din arealul carpatin, un adevărat brand al țării
românești, am putea spune mascat în mod vinovat de toate guvernările de până acum! Au fost câteva
puncte esențiale în desfășurarea acestei întâlniri, care a strâns împreună autorități județene și
guvernamentale, specialiști din toate domeniile conexe patrimoniului, arhitecți-șefi, primari și
viceprimari, vectori importanți din mass-media:
- Rapoarte de colaborare ale fundației engleze GlobalHeritageFund și ale Fundațiilor Prințului de Wales
-- prin dl. J. Staniforth, care este și Înalt Reprezentant al Guvernului Român ptr. Dezvoltare Durabilă și
care a dat citire mesajului Prințului Charles pentru acest amplu proiect de salvare a mediului construit
rural – inclusiv prin participarea ARTTA, „The Anglo-Romanian Trust for Traditional Architecture”.
- Prezentarea Proiectului de salvgardare a patrimoniului rural, care se realizează ca un parteneriat între
ONG-urile de specialitate, instituțiile statului și administrațiile locale din Transilvania, oferindu-se ca un
model ce să poată fi preluat și în alte zone ale țării.
- Lansarea „Creditului special pentru case tradiționale”, de către Banca Comercială Română în
parteneriat cu Asoc. Monumentum.
- Prezentarea campaniei naționale „Salvează România Frumoasă – Casele au suflet !”, derulată de către
PRO-TV, reportaje vizionate până acum de peste 12 milioane de telespectatori din întreaga țară.
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- Lansarea cărții „Casa țărănească săsească din Transilvania – ghid pentru restaurarea caselor
vechi”, de arh. german Jan Huelsemann, cel mai complet compendiu pentru salvarea acestui
patrimoniu unic al Europei, rămas în grija unor proprietari, administratori și specialiști majoritari
români…
Mi s-a confirmat și de această dată valoarea uriașă a acestui tip de inițiative, pentru că prea des
constat cum mulți din această țară (dar și vizitatori străini) descoperă cu uimire că există așezări
multicentenare, bogate spiritual, că există aici IDENTITATE și un fertil GENIUS LOCI, deci specific
sudului Transilvaniei, că mai sunt germeni activi ai comunităților rurale – deși atâtea fenomene
destructurante și anti-culturale au atacat aceste comunități începând cu anul 1945!
S-a discutat competent, și cu acoperire în mii de zile-muncă pentru salvarea și restaurarea fondului
construit din sate, despre moralitate în preluarea și transmiterea patrimoniului – ca să salvezi, să
duci mai departe construcțiile vechi, este obligatoriu să le înțelegi, să fii în dialog cu spiritul acestui
patrimoniu urbanistic și arhitectural !!

S-a demonstrat că este esențial să se asigure integrarea

întregului fond valoros în VIAȚA ECONOMICĂ a comunității, pentru că protecția cea mai eficientă
se realizează în contextul prezervării unui sistem social-economic de tip tradițional, nu de tip
industrial-intensiv-invaziv! Agro-zootehnia organică, ferită de chimicale, energia obținută din biomasă și stațiile de epurare bio sunt domenii economice de avangardă, pe potriva secolului 21 toate celelalte, care ar distruge PEISAJUL CULTURAL din zonă, sunt depășite, demodate și antiprogres !!
La mijloace și soluții practice, s-a prezentat inițiativa Consiliului Județean de a sprijini realizarea unor Centre
culturale-economice pe cele 5 zone etno-culturale majore – Mărginimea Sibiului / Țara Oltului / Valea
Târnavelor / Valea Hârtibaciului / Valea Secașelor. Pentru schimbarea obligatorie de mentalitate în satele
noastre au pledat și autorii campaniei de la PRO-TV și Caroline Fernolend (din Viscri), vice-președinta Mihai
Eminescu Trust România, arătând că oamenii pot fi convinși să renunțe la stricarea stilului caselor
tradiționale, la modificări ce dăunează construcțiilor și locuitorilor, și să adopte metodele sănătoase pentru
prelungirea vieții și frumuseții caselor vechi, șurilor și anexelor specifice, care pot primi o viață nouă, dotări
perfect contemporane, dar într-un ambient cu suflet, cu istorie și valoare !!
Vorbind despre legile incomplete sau greșite care gestionează patrimoniul rural, arhitectul-șef al județului
Mureș prezenta diferențele de abordare pentru acordarea amenzilor sau altor pedepse la țară, în zone de
protecție, sau pentru fapte penale de alt ordin. Și se întreba: oare distrugerea unui obiect de patrimoniu de
categoria A nu prezintă PERICOL SOCIAL?

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/27290/casele-au-suflet.html
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De-a Arhitectura - educaţie pentru arhitectură şi mediul construit
Formarea îndrumătorilor -2014

Activitatea este derulată în cadrul proiectului cultural “De-a arhitectura – formarea
îndrumătorilor 2014” beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România
din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2014”.

Începem anul şcolar 2014-2015 mai bine pregătiţi ca oricând
Formarea îndrumătorilor de-a arhitectura 2014

2600 de copii din 101 clase din şcolile din România au început în această săptămână cursul opţional „de-a
arhitectura în oraşul meu”, conceput de Asociaţia „de-a arhitectura” şi adus copiilor cu ajutorul arhitecţilor
voluntari şi învăţătorilor claselor a III-a şi a IV-a care şi-au asumat curajos sarcina – şi privilegiul – de a-i
introduce pe cei mici în viaţa oraşelor pe care le locuim: vreme de un an şcolar, o oră pe săptămână, ei vor preda
noţiuni de arhitectură şi mediu construit prin joc şi activităţi practice, pentru a planta seminţele creşterii unor
buni cetăţeni, care îşi cunosc şi preţuiesc oraşul, care ştiu că stă în puterea lor să îl schimbe spre mai bine.
Uniunea Arhitecţilor din România a făcut posibil, prin proiectul „De-a Arhitectura – formarea îndrumătorilor
2014”, proiect finanţat din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, ca echipele de îndrumători să fie pregătite pentru a
colabora pe parcursul anului şcolar, pentru a transmite cunoştinţele arhitectului voluntar prin intermediul
metodelor învăţătorului. Un asemenea parteneriat a pornit aşadar cu dreptul, în urma participării la atelierele
de formare a îndrumătorilor „de-a arhitectura” a 173 de arhitecţi şi învăţători, care şi-au petrecut câte trei zile
pentru a cunoaşte conţinutul cursului, pentru a înţelege cum se vor putea folosi de setul de metode şi
instrumente de învăţare pus la dispoziţie de curs şi, mai ales, pentru a începe o colaborare frumoasă, în
beneficiul copiilor, cu coechipierul împreună cu care fiecare va preda. Totul s-a petrecut în cadrul a 8 ateliere de
formare desfăşurate la Bucureşti şi Timişoara (câte două ateliere) şi la Sibiu, Cluj Napoca, Constanţa şi Bacău
(câte un atelier).
Componenta de formare, condusă în cadrul asociaţiei noastre de Claudia Pamfil, dincolo de misiunea sa esenţială
de a-i pregăti pe cei care ajung în faţa copiilor, a reuşit anul acesta să constituie o echipă de arhitecţi şi învăţători
care au susţinut cu dedicaţie, energie şi competenţă cele 8 ateliere de formare din această toamnă. Formatorii au
fost pregătiţi la rândul lor în cadrul aceluiaşi proiect finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România, în luna iulie,
la Braşov.
Fiecare dintre echipele regionale responsabile de atelierele de formare s-a mobilizat exemplar:
La Timişoara, arh. Oana Simionescu şi prof. Felicia Cristina Popovici au susţinut, două weekend-uri la
rând, cele două ateliere de formare pentru participanţi din Timişoara, Arad, Giroc.
La Bucureşti, arh. Monica Popescu şi arh. Miruna Grigorescu au susţinut două ateliere, cu participanţi
din Bucureşti, Craiova, Câmpulung Muscel şi Târgu Mureş.
La Bacău s-a desfăşurat atelierul dedicat primelor clase din zona Moldovei înscrise în programul de-a
arhitectura. Participanţi din Bacău, Iaşi şi Neamţ au beneficiat de energia formatorilor de-a arhitectura,
prof. Carmina Vakulovski, arh. Adriana Comănici şi arh. Deea Mihălţan.
În Constanţa atelierul a fost susţinut de arh. Corina Croitoru şi prof. Carmina Vakulovski.
În Sibiu, alături de participanţii din Sibiu, Sfântu Gheorghe şi Braşov, au fost arh. Iulia Nistor, arh. Anca
Bordean, arh. Carmen Şandru şi prof. Elena Săliştean.
În Cluj Napoca atelierul a fost susţinut de arh. Iulia Pătru şi prof. Gianina Vanca.
Proiectul a mai beneficiat şi de sprijinul OAR Timiş, care a suportat cheltuielile cu tipăritul materialelor pentru
atelierele de la Timişoara, de sprijinul membrilor De-a Arhitectura prin punerea la dispoziţie a echipamentelor
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necesare şi a următorilor susţinători care au găzduit atelierele în propriile spaţii: Bucureşti – Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”- Facultatea de Arhitectură de Interior şi Casa Corpului Didactic Bucureşti,
Timişoara – Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Politehnice din Timişoara, Cluj
Napoca – S.C. Planwerk S.R.L., Sibiu – Şcoala nr.4 Sibiu, Constanţa – Şcoala 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa, Bacău
– Şcoala „Mihai Sadoveanu” Bacău.
Pe parcursul atelierelor a fost subliniată contribuţia definitorie a Uniunii Arhitecţilor din România, prin
finanţarea acordată proiectului cultural “De-a arhitectura - formarea îndrumătorilor 2014” din Fondul „Timbrul
Arhitecturii” în anul 2014.
Noi credem că finanţarea programului de formare de anul acesta de către una dintre organizaţiile prestigioase
ale breslei arhitecţilor este un mesaj foarte important. Astfel, Uniunea Arhitecţilor din România sesizează
dorinţa arhitecţilor de a ieşi să lucreze în cetate, în mijlocul comunităţilor din care fac parte şi îi sprijină prin
intermediul acestui proiect. Dincolo de activitatea instituţională, a arhitecţilor pentru arhitecţi în sensul
îmbunătăţirii practicii profesionale şi de prezervarea şi promovarea valorilor arhitecturale şi urbanistice,
Uniunea Arhitecţilor face acest pas către îmbogăţirea identităţii comunitare la nivelul celor mai deschişi
locuitori ai oraşelor noastre, copiii. Suntem bucuroşi şi recunoscători să fim parte din acest proces.
Vă dorim un an şcolar excelent!
Echipa „de-a arhitectura”
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PALATUL APOLLO DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI ORADEA,
REABILITAT DE PRIMĂRIE

Faţadele Palatului Apollo din centrul istoric al municipiului Oradea, imobil aflat într-o stare
avansată de degradare, vor fi reabilitate din bugetul local, urmând ca proprietarii să-şi achite cotele
etapizat dintr-un credit acordat de primărie, cu dobândă subvenţionată. Consilierii municipali au
aprobat marţi o hotărâre de consiliu ce prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
reabilitarea faţadei şi acoperişului Palatului Apollo.
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Anca Sas, a declarat, pentru AGERPRES, că s-a luat
decizia de a propune consiliului local această reabilitare deoarece proprietatea mixtă din palat
îngreunează întreţinerea faţadelor şi a acoperişului, care nu au mai beneficiat de reparaţii capitale
de foarte mulţi ani. "Vrem să schimbăm faţa centrului istoric al oraşului, de aceea ne axăm pe
reabilitarea clădirilor monument din zona centrală a municipiului Oradea. Palatul Apollo are o
valoare mare, conţine foarte multe elemente arhitecturale, de aceea este şi valoarea foarte mare.
Dacă vom avea şi acest palat reabilitat, putem spune că avem deja câteva clădiri frumoase în
centru, pe care le-am reabilitat", a afirmat Anca Sas.
Valoarea estimată a investiţiei este de 2.537.255 de lei fără TVA, iar durata de realizare este
de 18 luni. Administraţia Imobiliară Oradea a propus reabilitarea faţadei clădirii pe cheltuiala AIO,
urmând să facă toate demersurile pentru organizarea licitaţiei pentru lucrări. Proprietarii din clădire
îşi vor achita cotele ce le revin, timp de mai mulţi ani, dintr-un credit acordat de primărie, cu
dobândă zero. Primăria Oradea continuă astfel programul multianual pentru realizarea lucrărilor de
protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în ansamblul urban
Centrul istoric Oradea. Pentru a veni în sprijinul populaţiei, primăria întocmeşte, pe cheltuiala sa,
proiectele tehnice de reabilitare, obţine autorizaţia de construcţia, fără ca proprietarii să mai
plătească taxele aferente, acordă împrumuturi pe o perioadă de cinci ani pentru care plătesc doar
rata inflaţiei, fără dobânzile suplimentare, şi asigură cofinanţarea în proporţie de până la 20% a
acestor lucrări.
Oradea are un patrimoniu arhitectural excepţional, construit în anii 1900, de valoare
europeană. În prezent, prin strădaniile primăriei şi ale proprietarilor pot fi admirate câteva clădiri
precum Palatul Vulturul Negru, Palatul Greco-Catolic, Palatul Astoria, Complexul Ursulinelor, Palatul
Episcopiei Ortodoxe, Palatul Moskovits, Casa Kovacs, Palatul BNR. AGERPRES
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ORDINUL ARHITECŢILOR PUNE ÎN VALOARE, CULTURAL, O CLĂDIRE
SECESSION DIN ORADEA, UNICAT ÎN ARHITECTURA EUROPEANĂ

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) - filiala Bihor organizează, în perioada 311 octombrie, o suită de evenimente în grădina unui reprezentativ monument de arhitectură
secession din Oradea, Vila Darvas-La Roche, unicat în Europa, a declarat Angela Lupşea, consilier
juridic al OAR Bihor.
"Arhitecţii bihoreni doresc astfel să atragă atenţia publicului orădean şi nu numai, precum şi
autorităţilor asupra importanţei administrării unui monument istoric şi a posibilităţilor de organizare a
unor evenimente culturale atât în spaţiile interioare, cât şi în cele ce 'privesc' către domeniul public", a
precizat Angela Lupşea.
Organizatorii vor oferi orădenilor interesaţi mai multe seri arhitecturale, conferinţe, lecturi şi
dezbateri despre arhitectură şi urbanism, tur de arhitectură cu bicicleta prin Oradea.
Implicarea arhitecţilor în acest proiect de "activare urbană" numit Grădina Darvas-La Roche
poate fi privită, a menţionat Angela Lupşea, ca "o mână de ajutor" acordată autorităţilor prin reducerea
costurilor de consultanţă sau în proiectele de reabilitare, ca un sprijin al specialiştilor arhitecţi atestaţi
de Ministerul Culturii în realizarea proiectelor pentru clădirile monument istoric.
Vila Darvas-La Roche, din str. Iosif Vulcan nr. 11, cu accesul în grădină din str. Libertăţii, este
doar parţial în proprietatea municipalităţii, etajul fiind încă în domeniu privat, dar aflat în instanţă.
Primarul a afirmat, de mai multe ori, că este un obiectiv al administraţiei de a depune un proiect de
restaurare pentru acest imobil, drept pentru care municipalitatea are intenţia de a achiziţiona
proprietăţile de la etajul I. "Ar fi o premieră în România, când autorităţile se implică în această manieră
de a redobândi spaţii dintr-un monument istoric în vederea restaurării şi punerii în valoare a acestui
monument, unul dintre cele mai reprezentative al artei 1900 din Oradea", a declarat Angela Lupşea.

Vila Darvas-La Roche a fost construită în intervalul 1911-1912 de arhitecţii Laszlo şi Jozsef
Vago, vila având valoare de unicat la scara arhitecturii europene, fiind remarcabilă datorită
compoziţiei spaţiale foarte moderne şi datorită unor excepţionale detalii decorative. Vila a fost
proiectată în directă legătură cu o curte interioară, compusă etajat conform conceptului modern al
"oraşului-grădină". Oradea este primul oraş din România în Reţeaua oraşelor Art Nouveau,
organizaţie cu membri din 16 ţări. Dacă Vila unicat Darvas-La Roche va intra în patrimoniul
administraţiei ar putea să atragă spre Oradea foarte mulţi specialişti din oraşele membre în această
reţea cum ar fi Viena, Budapesta, Barcelona, Bruxelles, Glasgow ori Helsinki. AGERPRES
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CENTRUL ISTORIC AL AGNITEI VA FI RESTAURAT CU FONDURI UE
Centrul istoric al oraşului Agnita (judeţul Sibiu) va fi restaurat până la finalul anului
viitor, cu peste 24 de milioane de lei, bani europeni, în cadrul proiectului 'Agnita Medievală restaurarea centrului istoric şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în vederea creşterii
atractivităţii turistice a oraşului Agnita', conform unui comunicat remis de către ADR Centru.
Prin contractul de finanţare nerambursabilă semnat marţi, de către reprezentanţii oraşului Agnita şi
ai ADR Centru, se alocă suma de 17,88 milioane lei fonduri din partea Uniunii Europene şi a
Guvernului României, restul sumei, până la 24,13 milioane de lei, urmând să fie asigurat de
autorităţile agniţene. Centrul istoric din Agnita cuprinde 17 clădiri de patrimoniu cultural, un muzeu
şi o biserică evanghelică fortificată.
Proiectul îşi propune valorificarea potenţialului turistic şi protejarea identităţii culturale şi
naturale a zonei, atât pentru populaţia din oraş, cât şi din judeţ şi pentru turiştii ce poposesc în
zonă. Lucrările de reabilitare ale proiectului presupun amenajarea Pieţei Republicii, a Pieţei
Bisericii, reabilitarea pasarelei şi a rampelor de acces, precum şi a străzilor Mihai Viteazu, 1
Decembrie, Aurel Vlaicu şi Strada Nouă. Tot din bugetul proiectului, beneficiarul prevede
executarea de lucrări de restaurare a ansamblului Bisericii Evanghelice fortificate, precum şi lucrări
de restaurare şi dotare a Muzeului de Istorie 'Valea Hârtibaciului'.
'Dezvoltarea turismului în Agnita reprezintă un pas în plus făcut în direcţia dezvoltării
durabile a oraşului şi a satelor învecinate. Agnita este singura localitate urbană pe o rază de 40
kilometri, fiind astfel un pol de dezvoltare pentru localităţile învecinate. Prin acest proiect, Primăria
oraşului Agnita se află la cel de-al doilea contract de finanţare nerambursabilă realizat prin fonduri
Regio. Primul proiect, cu o valoare totală de peste 25 milioane lei, a alocat fonduri pentru refacerea
arterei principale din oraş. Proiectul semnat azi (marţi-nr.) se alătură celorlalte proiecte finanţate
prin programul Regio pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural al Regiunii Centru. Prin
cele 8 contracte de finanţare nerambursabilă semnate până în prezent, investim 32,63 milioane
euro fonduri nerambursabile pentru restaurarea unor obiective turistice cum sunt Cetatea de la
Râşnov sau din Alba Iulia, Cetatea din Târgu Mureş, Muzeul Astra din Sibiu şi alte 18 biserici
fortificate din Regiunea Centru', a declarat Simion Creţu, director general al ADR Centru.
Deşi mai sunt un număr de 14 proiecte incluse în lista de rezervă a acestui domeniu,
bugetul total disponibil a fost supracontractat la 128 %. Prin cele 18,28 milioane euro decontate
autorităţilor publice locale, gradul de absorbţie la acestui domeniu a ajuns la 67,92 %,
menţionează sursa citată. AGERPRES
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ!
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