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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate 

în articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii 

acestor articole sau, după caz, redacţia. 

 

BULETINUL INFORMATIV 
AL FILIALEI JUDEȚENE SIBIU A UAR 

     21 IANUARIE   



SEMNAL	1+2
EXPOZIȚII	în	CALDERON
CENTRUL	DE	CULTURĂ	ARHITECTURALĂ

de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

5	-	25	IANUARIE	2016

	 Patrimoniul	 Construit	 în	 Cartierul	
PARCUL	 SUB	 ARINI	 –	 Sibiu	 din	 proiectul	
Patrimoniul	 Construit	 –	 Sursă	 de	 Dezvoltare	
Urbană	al	Facultăţii	de	Arhitectură,	Universitatea	
SPIRU	HARET	–	Bucureşti.
Coordonatori:	3	doamne	lect.	dr.	arh.	:
-Sidonia	TEODORESCU
-Gabriela	PETRESCU
-Marilena	Doina	CIOCONEA

 EXPOZ I Ţ I E 	 DE 	 FOTOGRAF I E 	 DE 	
ARHITECTURĂ	COORDONATĂ	DE
		ARH.	GHEORGHE	IONASCU
	 Fotografiile	 au	 fost	 realizate	 cu	 prilejul	
excursiei	 organizate	 de	 Uniunea	 Arhitecţilor	 din	
România	 şi	 Asociaţia	 Culturală	 Pro-Basarabia	 şi	
Bucovina.	

PENTRU	CEI	CARE	RATAŢI	VIZITAREA,	LE	PUTEŢI	„VIZITA”	VIRTUAL	ÎN	BULETINUL	NOSTRU	VIITOR!

1 2VERNISAJ	21	ian	2016	-	16:00



SEMNAL	3

„CASE	CIRIPITE!”

de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

EXPOZIȚIE	DE	CREAȚIE
								12	IAN	-	13	FEB	2016

„CASE	CIRIPITE”	ESTE	
UN	EVENIMENT	CARE	
ADUCE	LA	UN	LOC	
INSPIRAȚIA,	CREAȚIA,	
ARHITECTURA,	
NATURA	ȘI	EDUCAȚIA.

SCOPUL	STRÂNGERII	
DE	FONDURI:	
IMPLEMENTAREA	
CURSULUI	„DE-A	
ARHITECTURA	ÎN	
ORAȘUL	MEU”,	2015-
2016.

C.A ROSETTI NR. 2-4 BUCUREȘTI, SECTOR 1, www.galateca.ro



SEMNAL	4
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

TRIENALA	DE	ARHITECTURĂ	EAST	CENTRIC
																															FUNDAȚIA	ARHITEXT	DESIGN

 Ne	 face	 plăcere	 să	 vă	 anuntam	 lansarea	 a	 celei	 de	 a	 doua	 ediții	 a	 Trienalei	 de	

Arhitectură	East	Centric,	organizată	de	Fundația	Arhitext	Design.	Lansat	în	2013,	proiectul	

cultural	își	propune	să	deschidă	porțile	pentru	o	colaborare	cât	mai	strânsă	între	arhitecţii,	

teoreticienii,	istoricii	şi	criticii	de	arhitectură	din	Europa	Centrală	şi	de	Est	şi	cei	din	întreaga	

lume.
	 Tema	ediției	din	2016	a	Trienalei	de	Arhitectură	este	Drifting,	aleasă	 în	urma	unor	

discuţii	şi	consultări	între	curatorul	expoziţiei	centrale,	poetul,	eseistul	şi	filozoful	Bogdan	

Ghiu,	echipa	curatorială	şi	echipa	de	consultanţi	a	Trienalei,	formată	din	persoane	marcante	

din	domeniul	arhitecturii	şi	din	viaţa	culturală	românească	şi	internaţională.
	 Trienala	de	Arhitectură	East	Centric	se	va	desfășura	în	perioada	15	septembrie	–	9	

octombrie	2016	și	este	structurată	pe	4	module:	Drifting	Architecture	(expoziție	tematică	

de	proiecte),	Discursuri	critice	(concurs	de	eseuri),	Premiile	Arhitext	East	Centric	(concurs	

de	proiecte)	și	Agora	Experiments	(expoziție	multimedia	și	workshop	organizat	în	baza	unui	

concurs	internațional	de	idei).
		
	 Vor	fi	alături	de	acest	eveniment	Ordinul	Arhitecţilor	din	România	–	partener	strategic	

principal,	Universitatea	de	Arhitectură	și	Urbanism	“Ion	Mincu”	şi	Universitatea	Naţională	de	

Muzică	Bucureşti	–	parteneri,	precum	şi	mulţi	alţi	colaboratori	şi	prieteni	ai	Fundaţiei	Arhitext	

design.

„Începand	cu	data	de	26	ianuarie	pe	site	,	blog	și	facebook	revista	ARHITEXT	va	prezenta	tema,	

calendarul	și	conținutul	manifestării.	 	De	asemenea	vor	fi	lansate	cele	doua	opencall-uri	:	1.	

Pentru	expoziția	tematică	și	2.	Pentru	concursurile	de	eseuri."



INFO 1
de	arh.	Mircea	Țibuleac
foto&video	de	arh.	Mircea	Țibuleac

SESIUNE	 DE	 COMUNICĂRI
PROIECTE	 CULTURALE	 FINANȚATE	 DE
UNIUNEA	 ARHITECȚILOR	 DIN	 ROMANIA
DIN	FONDUL	„TIMBRULUI	ARHITECTURII”

 Vineri, 20 noiembrie 2015, ora 

11:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al 

Uniunii Arhitecților din România, de pe strada J. L. 

Calderon, nr.48, București, s-au prezentat 

rapoartele, în fața comisiei de evaluare și a unor 

invitați, privind finalizarea proiectelor culturale 

finanțate din Fondul Timbrului Arhitecturii. Am 

reușit și în acest an să fiu prezent pentru a asista 

și, mai ales, pentru a filma aceste prezentări. 

 În cele ce urmează voi relata „filmul” 

desfășurării prezentărilor, anunțând la fiecare 

dintre ele titlul proiectului, autorul și prezentatorul 

sau prezentatorii, după caz. 

 Pentru cei care nu sunteți la curent cu procedura, calendarul, juriul etc., voi face o scurtă 

recapitulare. La data de 8 ianuarie 2015 s-a făcut, printr-un anunț public, cunoscută lansarea 

concursului de selecție de proiecte culturale, în vederea finalizării nerambursabile. S-au acordat 

finanțări nerambursabile pentru proiectele culturale de interes național care s-au derulat începând cu 

luna martie până în data de 6 noiembrie 2015.

 Plafonul maxim care a putut fi solicitat pentru un proiect a fost de 40 000 lei. Solicitantul a 

trebuit să acopere din resurse proprii ale partenerilor, sau din alte surse, minimum 10% din valoarea 

contribuției nerambursabile a UAR. 

 Beneficiarii eligibili care au putut accesa acest fond au fost din cadrul a două categorii:
a) persoane juridice de drept privat cu character non-profit care, potrivit actelor constitutive, 

desfășoară activități culturale și sociale. 
b) instituții publice care organizează activități culturale și sociale.

 Tematicile eligibile au fost:
a) Biografii de arhitecți notabili;
b) Producerea, conservarea și punerea în valoare a documentelor de arhitectură din România;
c) Monografii de clădiri monumentale;
d) Tratate, dicționare, ghiduri;



e) Acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;
f) Acțiuni de încurajare efectuate de tinerii arhitecți și membrii UAR, în vederea implicării civile în 

probleme ce țin de cadrul construit al localităților;

g) Ateliere, școli de vară, workshop-uri care implică dobândirea de către tinerii arhitecți a unor 

practice în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.

 Din cele 63 de proiecte depuse au fost eliminate două, din cauze procedurale. Au fost jurizate 

61 de proiecte din care finanțare au primit 14, în valoare de 265.000 lei.
 
 Membrii juriului au fost: arh. Nicolae LASCU, arh. Aurel BOTEZ, arh. Iuliana CIOTOIU, din 

București, arh. Liliana ROSIU, din Timișoara și arh. Vasile MITREA, din Cluj-Napoca. Ei s-au întrunit și 

în vinerea despre care vă relatez, observând rapoartele următoarelor proiecte:

ORA	11:05

 Ionel CÂNDEA și-a început discursul 

mărturisind: „sunt foarte bucuros că anul acesta 

(2015) am putut să inaugurez o serie de trei 

monografii, prima dintre ele fiind Cetatea 

Brăilei. Cea de-a doua va fi pentru anul viitor, 

2016, Cetatea ALBA, unde am avut șansa istorică 

să fac cercetări arheologice la citadelă, după 78 

de ani de la săpăturile lui Grigore Abrahian și, de 

ademenea, să reușesc să fac o încercare de 

monografie pentru Cetatea TURNU, una dintre 

primele cetăți ale Țării Românești, edificată sub 

Mircea cel Bătrân.” 

 După o prezentare cu lux de amănunte a 

capitolelor Istorie și Reconstituire, dl. Ionel 

CÂNDEA a încheiat propunând pentru 

valorificare patru elemente: Pulberăria Nouă 

construită de turci în 1812, Accesul spectaculos 

descoperit în 2014, zidul zigzogat fortificat aflat 

în Grădina Publică și accesul pe sub acesta, având 

o scară monumentală și accesul marcat în 1836.  

beneficiar      :    Muzeul Brăilei „Carol I”
prezintă         :    Ionel CÂNDEA

link	foto:	http://we.tl/8leUnTz0gf
link	video:	http://we.tl/UKpLTHV2X8

Editarea  albumului  monografic: Ionel CÂNDEA, 
„Cetatea  Brăilei.  Istoric. Reconstituire. 
  Valorificare”



ORA	11:25

beneficiar  : Asociația Moara de Hârtie

prezintă     : Andreea MATACHE

 Proiectul a constat, de fapt, „într-o tabără 

organizată la COMANA, județul Giurgiu, dedicată 

arhitecților stagiari, cu privire la recuperarea valorică a 

meșteșugurilor tradiționale, prin arhitectură”, după cum 

am aflat, chiar de la început, din prezentarea doamnei 

Andreea MATACHE. 
 
CE ESTE VERNA-CULTURA?
 -recuperarea culturală a meșteșugurilor 

tradiționale prin activități practice, educaționale, în 

domeniul patrimoniului construit. 
 -cunoașterea practicilor vernaculare, 

specifice zonelor tradiționale și a contextului simbolic 

în care se derulau;

ȘCOALA DE VARĂ 13-22 IUNIE, COMANA, jud. Giurgiu

„Verna-cultura. Meșteșuguri tradiționale în contexte contemporane”

link	catalog:	http://we.tl/sq9rWvT2nv
link	ghid:	http://we.tl/NPy2DAFtUj



reactivarea importanței materialelor tradiționale și 

reactualizarea în practicile actuale.

CE A PROPUS VERNA-CULTURA?
 -să ofere un plus de specializare absolvenților 

de arhitectură sau a altor domenii colaterale, prin 

cunoașterea directă a materialelor și tehnicilor de 

construire vernaculară, cu o semnificativă 

sustenabilitate. 
 -VERNA-CULTURA 2015 - organizarea unei 

Școli de vară la Comana, județul Giurgiu, pentru 15 

arhitecți stagiari, pe timp de 10 zile, în care pot contribui 

la lucrări de prezentare a patrimoniului construit. 

-CE ACTIVITĂȚI A DERULAT VERNA-CULTURA?
-UNDE S-A DESFĂȘURAT VERNA-CULTURA?
-CE-AM REALIZAT LA VERNA CULTURA?
-CARE AU FOST ACTIVITĂȚILE ALTERNATIVE 

DERULATE ÎN VERNA-CULTURA?
-CARE SUNT REZULTATELE ȘCOLII DE VARĂ VERNA-

CULTURA?
-CE NE DORIM PRIN VERNA-CULTURA?

 Răspunsurile la aceste intrebări, îmbogățite cu 

explicațiile detaliate date de doamna Andreea 

MATACHE, se găsesc în imaginile foto-video menționate 

în text și în final.

 PARTICIPANȚII DIN 2015 sunt arhitecții:

1- Andrei CUMPĂNĂSOIU         9- Anastasia DAVID
2-Ioana PAGU                        10- Nicoleta IABU
3-Bogdan MIHALCEA              11- Liviu RALEA
4-Ana Maria TUDORACHE       12- Amelia GRĂJDANU
5-Mircea TURBATU                 13- Simona MIHAI
6-SZASZ - BERTALAN Eszter               
7-Nistor IACOVICI                  14- Ana HODAN            
8- Ana Maria CĂLUGĂREANU   15- Andreea POETELEA

Domnul arh. Aurel BOTEZ, președintele Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice, membru al juriului. 
La final, acesta a făcut câteva remarci.

link	poze:	http://we.tl/SbMZbluXpf
link	video:	http://we.tl/NAdRe19IQz
link	expoziție:	http://we.tl/o91WMCCoWv



ORA	11:45
„ADOPTĂ O CASĂ LA ROȘIA MONTANĂ (campania 2015)”

 Colegul Ștefan BÂLICI a început prezentarea 

declarând că „este un proiect gândit pe termen lung (...) o 
încercare de a stabili o modalitate prin care patrimoniul 
vernacular să fie salvat prin intermediul tuturor celor care 
doresc să contribuie la salvarea lui, însemnând și profesioniști 
și public, în general și cu implicarea comunității locale, 
restabilindu-se în felul acesta legăturile firești care existau în 
arhitectura tradițională, în toate etapele desfășurării unui 
șantier de arhitectură și viață socială și economică a unei 

comunități.”
 „Programul funcționează deja de patru ani și în 
fiecare an a funcționat tot mai bine, în sensul că am reușit să 
implicăm tot mai mult comunitatea locală...”
 „Titularul proiectului este Asociația Aurarilor 
„Alburnus Maior” - asociația proprietarilor din Roșia 
Montană, care nu doresc să plece și asociația ARA, pe care o 
reprezentăm noi. Este parteneră în acest proiect și 
responsabilă de partea tehnică și de implementare a lucrărilor 
propuse prin proiect.”

link	foto:	http://we.tl/t6mCTl7mVN
link	video:	http://we.tl/Y7MPty7GeY

beneficiar            : Asociația Aurarilor „Alburnus Maior”
prezintă               : arh. Ștefan BÂLICI, arh. Virgil APOSTOL



ORA	12:05
„CURS DE SPECIALIZARE ÎN REABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT”

 Prezentarea a fost susținută așa cum a fost și anunțat de domnul David 
BAXTER, European Projects Director/ HBC, Director Built Heritage 
Conservation Training Center, Banffy Castle, Bontidam Romania. Textul este în 
engleză deoarece așa a fost și prezentarea, dar care a beneficiat, prin 
amabilitatea colegului Florin BĂLTEANU, de traducere în limba română. După 
cum probabil că deja știți o parte, cu toate că am omis să o fac la începutul 
articolului, domnul arhitect BĂLTEANU este secretarul comisiei care face 
selecția proiectelor culturale, funcție dificilă, cu foarte multe obligații și 
consum de efort. Din fericire, colegul nostru face față cu brio acestei sarcini. 
 În dreapta și în paginile care urmează completate, cu cele pe care le 
puteți descărca de pe link-uri, se află pagini din pliantul și broșura din cadrul 
proiectului. Sper să fie extrem de edificatoare, mai ales dacă o să urmăriți și 
imaginile video. 

beneficiar     : Fundația Transilvania Trust
prezintă      : David BAXTER / www. heritagetraining-banffycastle.org



link	pliant:	
http://we.tl/VKcfhEo
Rbm
link	brosura:
http://we.tl/sVeMRe
MYl0



 Din fericire, la acest proiect am beneficiat, ca și la școala de vară 

VERNA-CULTURA, de materiale tipărite care mi-au ușurat munca. Le-am 

atașat și le-am urcat pe site în așa fel încât, cei care ați fost interesați de 

subiect și de prezentarea domnului BAXTER, le puteți descărca și folosi.
 
 Ca apreciere personală, și mă refer și la Școala de vară, pot spune că 

sunt inițiative extrem de bine intenționate. Din păcate sunt prea puțini cei 

care au ocazia să participe, iar timpul acordat desfășurării lor este mult prea 

scurt.
 Toți cei care au prezentat aceste subiecte sunt niște pasionați de 

arhitectură, plini de bunăvoință și entuziasm. Uniunea Arhitecților îi susține, 

dar nu este suficient. Este cazul să intervină și statul și sistemul de 

învățământ. 

link	foto:
http://we.tl/Kxs9megA1F
link	video:
http://we.tl/ldclEm0xJg



ORA	12:25

beneficiar     : Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului                                                                             
        c u l t u r a l  n a ț i o n a l  „ C A R P A T I C A ”   
prezintă        : Ionel VITOC și Oksana FLORESCU

 Proiectul a fost organizat de filiala Maramureș a Uniunii 

Arhitecților, a cărei președinte este doamna arhitect Oksana 

FLORESCU, care, împreună cu o echipă de 10 arhitecți și studenți au 

lucrat pe teren adunând un material fotografic bogat. 

 Aflăm din prezentarea doamnei arhitect următoarele: „cu 

toate că s-a făcut foarte mare publicitate privind această tabără, 

participanții au fost foarte puțini, iar ca tineri aproape deloc, nici 

studenți, nici stagiari. Am rămas surprinși cu privire la acest lucru, dar 

am lucrat și cu geologi, am lucrat și cu agronomi, până când ne-am dus la 

îndeplinire munca pe care ne-am propus-o.”

 Faptic, zece participanți la tabără au parcurs teritoriul a 

patru sate, de la cap la coadă, vreme de opt zile, inventariind tot 

fondul construit din localitatea Văleni, iar din Șomcuța, Șald și 

Bucium am reținut numai construcțiile care prezentau un interes 

mai mare față de tradițional. 

 „De fapt, noi asta am dorit să vedem, care este încărcarea cu 

construcții tradiționale în zona pe care o avem, fiindcă s-au făcut multe 

aprecieri și comentarii negative referitor la faptul că arhitectura noastră 

tradițională maramureșeană se distruge, ăsta este adevărul”. Cum s-a 

procedat și ce rezultate s-au obținut, puteți afla urmărind 

înregistrarea video pe care am făcut-o. 

TABĂRA DE VARĂ „ȘOMCUȚA MARE”

link	video:	http://we.tl/6fYQRRKcEh



ORA	12:45 „ E X P O Z I Ț I A  P E R M A N E N T Ă
Civilizația sătească moșneanească”

 Însoțind imaginile care prezintă istoricul restaurării Casei cu 

Blazoane de la Chiojdu, domnul arhitect, președinte al Uniunii 

Restauratorilor, a făcut câteva remarci importante, unele având 

chiar câte o referire critică privind unele prezentări anterioare.

 De exemplu:
-„sunt foarte încântat de experiențele care se fac cu studenții, dar aș fi și 

mai încântat dacă profesorii ar fi de elită. Șindrilă știe să facă toată 

lumea, dar dacă este să ascultăm un meșter care știe să facă șindrilă, va 

trebui o săptămână ca să-l înțelegeți. Deci aceste experimente care se fac 

cu studenții trebuie să aibă niște lideri profesioniști de elită”.

-„Iată șindrilarii care nu cred eu că au fost și au lucrat pe șantierele 

studențești, adică sunt niște șindrilari de elită care au patruzeci de ani de 

muncă. Nu avem timp să discutăm despre șindrilă, dar dacă colegii care 

se ocupă pun suflet în pregătirea studenților, ar vrea și ne-ar invita pe 

noi, Uniunea Restauratorilor, poate ne-am rupe din timpul nostru foarte 

limitat ca să le explicăm ce operații trebuie să facă”.

beneficiar  : Asociația Română pentru Sate și Târguri „Ecovast”
prezintă     : Călin HOINĂRESCU



 Dacă o să ascultați înregistrarea discursului domnului 

arhitect HOINĂRESCU, s-ar putea să-mi dați dreptate. Puteți „citi” în 

tonul cu care a făcut aceste afirmații că este nemulțumit de ceea ce 

se întâmplă în pregătirea tinerilor pentru a înțelege meseriile 

tradiționale. De asemenea, cred că am înțeles și faptul că se 

apelează rar sau deloc la Uniunea Restauratorilor pentru a sprijini cu 

profesioniști școlarizarea tinerilor arhitecți sau studenți.

 Pe ecran au continuat să se deruleze imagini extrem de 

sugestive care, însoțite de comentariul domnului arhitect, ne 

prezintă toate fazele restaurării, cu lux de amănunte. 

 Vreau să subliniez, în schimb, un alt aspect al prezentării. El 

ține de descrierea conceptului care a stat la baza redactării 

tipăriturilor prin care este prezentat acest monument restaurat.

PLIANTUL	CU	PATRU	PAGINI:
	http://we.tl/bajHk7UGlllink:



 Aceșt ia erau stăpânii  

pământului, voința lor a dat formă, 

nu pământul mioritic, ei erau 

stăpâni de multă vreme.”

 „ N o i  n u  v o r b i m  d e  

arhitectură țărănească! Noi vorbim 

de arhitectură moșnenească! 

Modelele,  așezările,  casele, 

bisericile, prăvăliile, toate sunt 

produse de această categorie care 

nu este aceea de proletar agricol. 

Trebuie să avem clar ideea despre ce 

este un proletar agricol și ce este 

țăranul liber. 
 Eu am simțit această stare 

de lucruri, că arhitectura noastră 

extracarpatică este o arhitectură 

produsă de o structură socială alta 

decât țăranului de tip, să zicem, 

proletar”.
 
 La finalul prezentării, 

domnul arhitect HOINĂRESCU și-

a adus din nou aminte de școlile 

de arhitectură, dând exemplu o 

teorie a lui Constantin JOJA: 

„Dacă vreți să vă apropiați de 

tradiție (foarte important!), începeți 

prin a imita, nu prin a interpreta”. 

Lucrul acesta ar trebui să-l știe 

cadrele didactice, deoarece de 

acolo ajung studenții să facă tot 

felul de bazaconii, care la urmă 

sunt livrate drept elemente ale 

tradiției arhitecturale. Începeți 

prin a imita!
 
Cu aceste cuvinte s-a încheiat 

prezentarea, pe care o puteți 

urmări accesând link-urile 

următoare:

link	broșură:	
http://we.tl/1ZhEO59KdD
link	foto:	
http://we.tl/Bf0aJV6Lzg
link	video:	



ORA	13:05

beneficiar :   Asociația Heritage
prezintă    :   Silvia Pintea OOSTVEEN

 Coordonatorii proiectului au fost arh. Silvia Pintea 

OOSTVEEN și arh. Dragoș CIOLACU. 

 Obiectivul proiectului s-a adresat concret revitalizării urbane 

în Cartierul Păcurari, blocul 474, scările A, B și C și blocul 475.

 Echipa interdisciplinară a fost formată din arhitecți 

absolvenți -membri ai UAR și studenți arhitecți, studenți peisagiști, 

artiști și sociologi.

 Foarte importantă am înțeles că a fost colaborarea și 

implicarea președintelui Asociației de Locatari, domnul Claudio 

FASOLO. 

 Etapele proiectului:

ź Documentarea in-situ privind istoria cartierului; calitatea 

spațiului public urban și a cuprins: elaborarea unui destinatar cu 

tema calitatea vieții în cartierul desemnat de primăria Iași; 

interviuri cu reprezentanți ai comunității din cartier și elaborarea 

unui raport de cercetare sociologică; realizarea unei 

documentații fotografice ca suport de analiză și elaborarea de 

propuneri de intervenție. 
ź Elaborarea unor propuneri de intervenție în zona studiată: 

elaborarea de propuneri de intervenție socio-economică (mini-

strategie la nivel de cartier); elaborarea de propuneri 

urbanistice, peisagistice la nivelul cadrului fizic.
ź Dezbateri cu comunitatea din cartier: prezentarea rezultatelor 

studiilor și a propunerilor de intervenție: identificarea 

reprezentanților comunității (reprezentanți primărie),   asociații 

ÎNTRE BLOCURI - REVITALIZARE URBANĂ ÎN CARTIERE, 
IAȘI, 2015



 Expoziția a constat în 30 
de panouri care sunt posibil de 
vizitat în expoziția organizată de 
C H I O J D U  î n  c u h n e ,  
construcție anexă a Casei cu 
Blazoane, cu rolul de punct de 
informare.

 Broșura, în concepția 
domnului arhitect HOINĂRESCU, 
„trebuie să arate turiștilor că până 
acolo (la obiectiv) mai este ceva de 
văzut, să nu se ducă pușcă să vadă o 
casă ca o ciupercă pe câmpie (...) și 
nu este sufiecient acest aspect, el 
trebuie să se integreze în traseele 
transregioanle, ca să se poată 
conecta, eventual, la ceea ce se 
cheamă traseul culturii europene”.

 Subiectul propriu-zis al 
expoziției a abordat civilizația 
rurală. Domnul arhitect ne-a 
spus: „Am auzit de civilizație 
populară, civilizație verniculară, 
nimic, nicio acoperire științifică nu 
conțin aceste două noțiuni în cazul 
nostru. Dacă vom folosi în 
continuare aceste stereotipe, nu 
vom face decât să ne păstrăm 
departe de realitate.
 Teritoriul țării noastre a 
aparț inut  în totdeauna unei  
colectivități rurale, denumiți drept 
moșneni la noi (în Muntenia), răzeși 
la modoveni, nu știu cum s-or fi 
chemat în Transilvania. 



 În acest moment am plăcerea, dominată de o oarecare 

emoție și curiozitate, de a ține în mână cartea. O voi „răsfoi” în 

fața ochilor voștri încercând să rețin câteva date care să vă 

lămurească cum a luat naștere, de ce a fost tradusă, ce ați putea 

citi în cele șapte capitole și câteva dintre considerațiile asupra 

lucrării pe care le găsiți în POSTFAȚA semnată de coordonatorul 

traducerii, doamna conf. univ. dr. Magda TEODORESCU. 

 Din nota despre traducere am reținut că: „Această 

traducere, prima integrală în limba română a Celor Șapte Lămpi ale 

Arhitecturii, a fost făcută după ediția de Opere complete, volumul VIII.”

 Din CUVÂNT ÎNAINTE am reținut răspunsul unui artist 

plastic când a fost întrebat de scriitor cum reușește să îmbine 

perfecțiunea desenului cu splendoarea culorii, acesta a răspuns: 

„să știi ce trebuie să faci și chiar să faci acel lucru”.

AFORISMUL 1: „Poate ne dăm întotdeauna seama de ceea ce 

este bine, dar nu întotdeauna de ceea ce este posibil”.

 Am mai remarcat următorul pasaj:

 „Îmi pare rău că tot ceea ce este valabil în organizarea socială 

nu este mai puțin valabil în arta de a fi prin excelență politică a 

Arhitecturii. De multă vreme nutresc convingerea că pentru progresul ei 

este necesar un efort hotărât de a extrage din masa confuză a 

fragmentelor de tradiții și dogme care au devenit împovărătoare pe 

parcursul practicii imperfecte sau restrictive, acele principii înalte a 

ceea ce este corect, aplicabile oricărui stadiu sau stil al său. Unind 

elementele tehnice cu imaginația, la fel de fundamental cum omenirea 

leagă trupul de suflet, apare  aceeași predispoziție pentru un echilibru

ORA	13:45  CĂRȚI  FUNDAMENTALE PENTRU ARHITECȚI
„CELE ȘAPTE LĂMPI ALE ARHITECTURII” - JOHN RUSKIN

beneficiar :   Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
prezintă    :   Magda TEODORESCU și Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU
beneficiar :   Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
prezintă    :   Magda TEODORESCU și Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU



link	foto:	http://we.tl/s34dvAIvln
l 	http://we.tl/4eyZXC6tOsink	video:

de locatari, rezidenți); organizarea unor dezbateri de prezentare 

și analiză a propunerilor de intervenție.

 Urmează a fi realizate:
ź  Amenajarea cu resurse minimale a spațiilor.
ź  O broșură on-line a proiectului.

 În concluzie:

 Pentru proiectul Între blocuri - revitalizare urbană, Iași 

2015 - PĂCURARI, prezența persoanelor active majoritare 
(35 ani) au interes pentru:

-crearea și dezvoltarea zonelor verzi
-crearea spațiilor de recreere
-crearea spațiilor pentru practicarea sporturilor recreactive 

 Pe acest teren, echipa de proiectare a propus amplasarea 

unui mobilier urban - bănci și coșuri de gunoi - mese de șah, 

aparate de fitness exterior dispuse pe un paviment din dale 

înierbate.

 Compoziția planimetrică este centrală, dezvoltată în jurul 

meselor de șah pe un traseu pietonal perimetral. Materialele 

folosite sunt comune și pe cât mai posibil naturale -lemn, piatră - 

dar și metal pentru a descuraja vandalizarea.

 Ansamblul se completează cu o amenajare peisageră. Ce 

specii de plante a propus echipa de proiect le puteți admira 

accesând imaginile foto și video atașate prezentării.

 Proiectul poate fi replicat atât în alte cartiere cu locuințe 

colective din Iași, cât și în alte centre urbane din țară. 



   
 CAPITOLUL 5 - LAMPA VIEȚII

AFORISMUL 24: „Finisajul perfect caracterizează în aceeași      

   măsură arhitectura de foarte bună calitate și 

   pictura de foarte bună calitate”.

 „Lordul Lindsay a observat pe bună dreptate și a formulat foarte 

limpede, faptul că maiștrii italieni cei mai buni au fost și cei mai atenți la 

execuție și că stabilitatea și finisajul zidăriei mozaicului sau a altor 

lucrări s-au aflat întotdeauna în armonie perfectă cu aparenta 

imprecizie cu care marii maeștrii s-au aplecat asupra detaliilor, atât de 

disprețuite de noi ceilalți. 

 Nu numai că accept total și reafirm acest aspect de maximă 

importanță, dar aș continua să insist asupra finisajului foarte delicat la 

locul potrivit ca o caracteristică a tuturor școlilor de arhitectură de 

prim rang, cum și a celor de pictură. În altă ordine de idei, în măsura în 

care finisajul perfect ține de o artă dusă la perfecțiune, un finisaj care 

evoluează ține de o artă în evoluție și nu cred că s-ar putea detecta un 

semn fatal de insensibilitate sau lipsă de reacție care să se instaleze într-

o artă neevaluată, cu excepția faptului că a fost luată prin surprindere 

de propria execuție și că lucrarea a luat-o înaintea concepției. 

 Chiar și în acest caz, când sunt de acord cu finisajul total la locul 

potrivit ca atribut al unei școli foarte evoluate, trebuie să-mi rezerv 

dreptul de a răspunde în felul meu la două întrebări extrem de 

importante: Ce este finisajul? Care îi este locul potrivit?”.

 CAPITOLUL 6 - LAMPA MEMORIEI

AFORISMUL 27: „Trebuie să facem arhitectură istorică și să o  

   păstrăm  ca atare”.

 „Arhitectura trebuie privită cu maximă seriozitate ca 

întruchipare a unui spirit unificator sacru și ca zeitate protectoare. 

Putem trăi fără ea, putem să o venerăm, dar nu putem să ne amintim 

nimic fără ea. Cât de rece este istoria, cât de lipsite de viață sunt 

imaginile prin comparație cu ceea ce scrie o națiune vie și cu ceea ce 



fragil, care înclină în favoarea preponderenței structurii constructive 

față de puritatea și simplitatea părții reflexive”.

 Pentru a descoperi restul textului din CUVÂNT ÎNAINTE 

găsiți fotocopiate paginile AICI.

 În continuare voi reproduce citate alese din cele șapte 

capitole, din care sper că o să reușiti să vă faceți o impresie 

despre cartea a cărui traducere a făcut obiectul proiectului 

cultural cu același titlu. 

 CAPITOLUL 1 - LAMPA SACRIFICIULUI

 „Arhitectura este arta care aranjează și împodobește în așa fel 

edificiile ridicate de om pentru diverse scopuri, încât vederea lor 

contribuie la sănătatea lor mentală, îi dă putere și îi produce plăcere.”
 AFORISMUL 4: „Arhitectura își propune să exercite un efect 

asupra gândirii umane, nefiind doar un serviciu la dispoziția corpului 

uman”.

 „Ei bine, în primul rând, trebuie să definim lor această Lampă 

sau Spirit al Sacrificiului. Am spus deja că el ne îndeamnă să oferim 

lucruri de preț doar pentru că sunt prețioase, nu pentru că sunt utile sau 

necesare. Acesta este spiritul care, de exemplu, dintre două sculpturi în 

marmură, la fel de frumoase, de potrivite și de durabile, o va alege pe 

cea mai scumpă, pentru că este astfel, și din două tipuri de decorație la 

fel de impresionante, o va alege pe cea mai elaborată, pentru că este 

astfel, pentru că în aceeași sferă prezintă o valoare materială și 

spirituală mai mare. Așadar, aceasta este definiția cea mai puțin 

gândită și înflăcărată, probabil descrisă mai puțin negativ ca fiind 

opusă sentimentului preponderent al timpurilor moderne animat de 

dorinșa de a obține cele mai bune rezultate la costul cel mai redus”.

 CAPITOLUL 2 - LAMPA ADEVĂRULUI

 „Violările adevărului, care dezonorează atât poezia, cât și 

pictura, se reduce, astfel, în mare parte, la modul de trasare a fiecărui 

subiect. În arhitectură însă este posibilă o altă violare mai puțin subtilă 

și mai demnă de dispreț - o falsitate fățișă a exprimării naturii 

materialului sau a cantității de muncă. Și aceasta este greșită în 

adevăratul sens al cuvântului și, ca orice delict moral, merită pe deplin 

dezaprobarea noastră;

http://we.tl/9UioN7MMHw


nu face cinste nici arhitecților, nici popoarelor, fiind mereu un semn al 

înjosirii specifice a artelor”. 

 CAPITOLUL 3 - LAMPA PUTERII

 „Întorcându-ne astfel la amintirile despre acele opere 

arhitectonice care ne-au impresionat în modul cel mai plăcut, vom 

constata că, în general, ele se împart în două categorii mari: una 

caracterizată prin distincție și delicatețe aparte, spre care revenim cu 

un simțământ e tandră admirație, iar cealaltă, printr-o măreție severă, 

de cel mai multe ori misterioasă, pe care ne-o amintim cu o venerație 

absolută, asemenea aceleia simțite în prezența și sub acțiunea unei 

mari Puteri Spirituale”.

 „Pentru că tot ce este în arhitectură frumos și bun, imită 

formele naturale, și ceea ce nu derivă în acest chip, ci depinde de 

comparația și controlul exercitate de gândirea omului pentru a-și 

dobâni demnitatea, devine expresia puterii acelei minți și dobândește 

sublim proporțional cu puterea exprimată”.

 „Despre compoziție și invenție s-a scris mult, dar în van, după 

părerea mea; pentru că nu-i poți învăța pe oameni să compună și să 

inventeze, de aceea, despre aceste elemente cu adevărat superioare ale 

Puterii în arhitectură, nu voi vorbi și nici despre acea limitare a 

imitației formelor naturale care conferă demnitate celor mai încărcate 

opere din marile perioade. Despre această limitare voi spune câteva 

cuvinte în capitolul următor, insistând acum doar asupra concluziei, la 

fel de utilă și certă, că măreția clădirilor depinde mai mult de greutatea 

și vigoarea volumelor sale decât de orice alt atribut al aspectului lor - 

volum de orice fel, al consistenței, al luminii, al culorii, nu doar de 

suma simplă a acestora, ci de amploarea lor, nu a luminii fragmentate, 

nu a întunericului risipit, nu a greutății divizate, ci a pieței masive, a 

luminii solare simple, a umbrei înstelate”.

 CAPITOLUL 4 - LAMPA FRUMOSULUI

 „Nu vreau să afirm că orice compoziție fericită a liniilor este 

suferată în mod direct de un obiect natural, ci faptul că toate liniile 

 



liniile frumoase sunt adaptări a celor mai obișnuite din creația 

exterioară că, proporțional cu bogăția asociativă, asemănarea cu 

formele naturii, ca tip și ghid, trebuie să fie aproximate cât mai mult și 

văzute cât mai limpede, și că dincolo de un anumit punct, și la un nivel 

foarte scăzut, omul nu poate progresa în inventarea frumosului, fără să 

imite direct formele naturale (...)

  De aici rezultă o regulă generală, de o importanță deosebită 

pentru zilele noastre, regula bunului simț - aceea de a nu decora lucruri 

care aparțin scopurilor vieții active și ocupaționale. Decorează doar 

acolo unde te poți odihni, acolo unde nu te odihnești, frumosul este 

interzis. Nu trebuie să amesteci ornamentul cu afacerile; așa cum nu 

amesteci nici jocul. Muncește mai întâi, și apoi odihnește-te. Muncește 

mai întâi și apoi contemplă, dar nu folosi brăzdare aurite în smalțul 

grinzii. Nu bate cu umblaciuri sculptate, și nici nu pune bazoreliefuri la 

pietrele de hotar. Ce?! Va veni întrebarea, avem noi acest obicei? 

Întocmai - mereu și pretutindeni. (...)

 Atunci va veni întrebarea: nu cumva frumosul trebuie căutat în 

formele pe care pe asociem vieții noastre cotidiene? Da, dacă o facem 

consecvent și în locuri în care pot fi văzute cu calm. Dar nu, dacă veți 

folosi forma frumoasă doar ca pe o masă pentru a acoperi stări reale și 

moduri de utilizare ale obiectelor, sau pentru a o pune în spații destinate 

muncii. Puneți-o în salon, nu în atelier puneți-o pe un mobilier casnic, nu 

pe uneltele meseriei. Toți oamenii simt ceea ce se cuvine într-o asemenea 

situație, numai de-ar folosi și ar pune în aplicare acest simțământ; orice 

om știe unde și când frumosul îi creează o plăcere, numai de l-ar cere 

când se întâmplă și să nu accepte să i se impună atunci când nu-l dorește. 

(...) Problema unei decorații impunătoare, externe sau interne, depinde 

în întregime de condițiile date de un calm potențial. Ceea ce a dus la 

ornamentarea bogată a străzilor venețiene a fost un sentiment înțelept 

pentru că nu există vreun loc de repaus, cum este cel din gondolă”.



   
poartă în sine marmura neviciată” - câte pagini de documente am 

putea scturi deseori, cercetând câteva pietre râmase una peste alta!”.

 „În ce privește clădirile domestice, opiniile de acest fel, ce stau 

în puterea și în sufletul omului, trebuie să fie întotdeauna rezervate; 

totuși, nu mă pot abține să nu mă gândesc că oamenii ale căror case 

sunt construite să dureze doar o generație poartă în sine un semn 

malefic. 
 Există o sfințenie în casa omului cinstit, una care nu poate fi 

reînnoită în fiecare locuință ce se ridică pe ruinele ei - și cred că, în 

general, oamenii cinstiți simt acest lucru și că, după ce și-au petrecut 

viața fericiți și onorabil, s-ar întrista, la sfârșitul ei, la gândul că locul 

căminului lor pământesc, care le-a fost martor și a părut să le fie 

alături, luând parte la gloria, bucuria sau suferința lor - că acesta, cu 

toate mărturiile pe care le-a strâns, cu toate lucrurile materiale pe care 

le-a iubit, pe care le-a stăpânit, și asupra cărora și-a lăsar amprenta - 

vor fi măturate imediat ce li s-a făcut loc în mormânt, că nimeni nu le va 

respecta, că nimeni nu la va privi cu afecțiune, că fiii lor nu vor extrage 

nimic bun din ele, că, deși în biserică se află un monument, pentru toate 

acestea nu există niciun monument al afecțiunii în căminul și în casa 

lor, că tot ceea ce au îndrăgit vreodată este disprețuit, iar locurile care 

le-au adăpostit ți le-au oferit tihnă, sfârșesc în țărână. 

 Spun că un om cinstit s-ar teme de asta, și mai mult, un fiu onest, 

un descendent nobil s-ar teme să facă un asemenea lucru casei tatălui 

său. Spun că, dacă oamenii ar trăi ca adevărați oameni, casele le-ar fi  

temple - temple pe care n-am îndrăzni să le atingem și care ne-ar sfinți 

prin faptul că ne permit să le locuim”.

 CAPITOLUL 7 - LAMPA OBEDIENȚEI

 „Ținând seama de ceea ce am remarcat anterior atât de des în 

legătură cu Arhitectura, influența ei constantă asupra emoțiilor vieții 

cotidiene și realismul conținut prin opoziție cu cele două arte surori 

care, prin comparație, sunt doar ilustrări ale poveștilor și viselor, ar 

trebui să ne așteptăm, în prealabil, să descoperim că vigoarea și 

acțiunea ei depind de legi mai severe decât ale acestora, că 

permisivitatea pe care ele o acordă mecanismelor gândirii, ei îi va fi 

refuzată și că pentru a-și afirma relațiile pe care le are cu tot ceea ce 



   
este universal important pentru om, ea va exprima, prin supunere 

maiestuoasă, o anume asemăcare cu acele lucruri de care depind 

fericirea socială și puterea omului. 

 De aceea, am putea trage concluzia, fără a ne plasa sub lumina 

experienței, că Arhitectura nu a putut înflori decât în momentele în care 

s-a supus unei legi naționale la fel de stricte și scrupulos autoritare ca 

legile care reglementează religia, statul și relațiile sociale; ba chiar 

mult mai autoritare decât acestea, pentru că nu doar puteau exercita 

mai multă constrângere asupra unui conținut mai pasiv, dar și aveam 

nevoie de mai multă presiune , fiind tipul cel mai pur nu al unei legi 

anume, și nici al alteia, ci al autorității comune tuturor. 

 În această problemă, totuși, experiența are o voce mai 

puternică decât rațiunea. Dacă, urmărind evoluția arhitecturii, am 

sesiza o singură condiție diferită și generală în același timp, dacă din 

sânul contra-dovezilor succesului ce însoțesc accidentele de caracter 

și circumstanță am putea trage vreo concluzie, singura constantă și 

incontestabilă, este că arhitectura unei națiuni este notabilă doar 

atunci când este tot atât de universală și stabilă ca limba, și când 

diferențele provinciale de stil nu reprezintă mai mult decât o varietate 

dialectică.  (...) de la bordei la palat, de la capelă la bazilică, de la 

gardul grădinii la zidul de fortăreaţă, fiecare element şi trăsătură a 

arhitecturii naţionale să fie la fel de comună şi acceptată deschis ca 

limba sau moneda ei“. 

 Cu acest citat închei prezentarea volumului, nu înainte de 

a vă invita să citiţi şi postfaţa intitulată EPOCA RUSKINIANA ŞI 

ADVERSARII EI, scrisă de doamna conf. univ. dr. Magda 

TEODORESCU + coordonatoarea traducerii, dând click  AICI.

link	foto:	http://we.tl/7CsuHuEiRU link	video:	http://we.tl/OJH18ZBF8n

http://we.tl/feGDuErwg3


   

 Cu scuze pentru absența președintelui și cu circumstanțe 

atenuante pentru faptul că a reușit, ca trezorier, să facă o 

economie la transport, cuplând prezentarea cu ședința comisiei 

de cenzori, doamna arhitect și-a început prezentarea.

 Revistei i s-a aprobat o finanțare de 20 000 lei, din care au 

primit avans 12 000 lei, cheltuind numai 1650, datorită unor 

probleme cu tipografia.

 Ne-au fost prezentate două exemplare de lucru ale 

numerelor 21 și 22 din 2015, anunțându-ne că mai urmează să 

apară un număr dublu 23-24, având ca temă materialele 

prezentate la primul forum regional de la Bacău, în iunie 2015.

 S-a lămurit și problema distribuției revistei, filiala noastră 

fiind dată ca exemplu. Din păcate, am aflat că nu există variantă 

online a revistei. În lipsa unei prezentări pe ecran, cum am fost 

obișnuiți de celelalte echipe, a rămas în sarcina comisiei de 

evaluare să cerceteze cele două exemplare de lucru. 

link	video:	http://we.tl/DzzQMd95UQ

ORA	14:05
REVISTA REPERE

beneficiar :   Asociația Arhitecților Iași
prezintă    :   Rodica BULIGA, trezorierul filialei UAR Iași



   

 Vă mărturisesc sincer că această prezentare o fac cu 

emoție deoarece sunt implicat emoțional, mai mult decât la 

oricare dintre evenimentele care includ activitatea noastră, a 

arhitecților. 

 A fost „dragoste la prima vedere” sau mai bine spus la 

primul contact cu acest proiect magnific. S-a întâmplat în 2011 și 

2012, la manifestările sibiene Huet-Urban, care aveau ca 

intenție redarea unui spațiu public în folosul locuitorilor Zonei 

Istorice. 

 Pe parcursul acelor zile am remarcat prezența unor 

ateliere dedicate activităților practice în care copiii erau atrași să-

și manifeste imaginația și înclinațiile plastice, prin pictură și 

modelaj. La standul asociației De-a arhitectura, copiii pictau 

machete de case și pe materialele de construcție erau 

familiarizați cu mediul construit, scara și proporții și materialele 

de construcție din care acestea se construiesc cu adevărat.

 Apariția acestui program mi-a atras atenția și am căutat 

să aflu  cât mai multe despre proiect. 

ORA	14:25 D E - A  A R H I T E C T U R A
Formarea îndrumătorilor 2015

beneficiar :   Asociația De-a arhitectura
prezintă    :   Claudia PAMFIL și Vera MARCU
beneficiar :   Asociația De-a arhitectura
prezintă    :   Claudia PAMFIL și Vera MARCU
beneficiar :   Asociația De-a arhitectura
prezintă    :   Claudia PAMFIL și Vera MARCU



   
 În acest mod, ne-am unit forțele cu Ordinul Arhitecților, 

care a sprijinit proiectul încă din 2011, prin Filiala OAR București, 

cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și o serie 

de finanțatori privați care au realizat, de asemenea, că pregătirea 

copiilor, viitorii cetățeni de mâine, este o misiune importantă și 

trebuie luată în serio, investind din ce în ce mai mult în acest 

scop.

 Voi relata din prezentare câteva date importante, 

invitându-vă să descărcați imaginile pe care le-am filmat pentru o 

cât mai completă informare și, mai ales, să remarcați patosul și 

dăruirea cu care Claudia PAMFIL a vorbit asistenței. 

 De-a Arhitectura - Formarea Îndrumătorilor 2015 

a avut ca scop dezvoltarea capacităților de predare-învățare în 

aria curriculară interactivă și trandisciplinară De-a Arhitectura 

- educație pentru arhitectură și mediul construit, abiliutarea în 

proiectarea și coordonarea optimă a activităților educative de tip 

non-formal și în utilizarea metodelor moderne și tehnicilor de 

învățare experențială și învățare prin proiect, pentru cei ce vor 

deveni îndrumători de-a arhotectura în 6 regiuni: arhtecții, 

studenții în anii terminali la arhitectură sau urbanism și 

personalul didactic din învățământul preuniversitar - perechile de 

îndrumători pentru clasele de elevi înscrise pentru anul școlar 

2015 - 2016. 

 Atelierele de pregătire s-au ținut pe parcursul a două zile, 

sudând și pregătind tandemurile arhitectvoluntar - învățător, în 

4-5 sep 2015, în București 1, Timișoara, Constanța, Cluj-Napoca 

și Sibiu, iar în 11012 sep 2015 în București 2, Brașov și Iași.

 Ca și ilustrație a acestei pagini am apelat la arhiva mea 

foto și am ales din imaginile culese la cursul regional care a avut 

loc la Sibiu în luna septembrie 2015, finanțat și el prin acest 

proiect și de care am relatat pe larg în Buletinul Informativ din 18 

septembrie 2015 (vezi arhiva www.uarsibiu.ro). 

link	foto:	http://we.tl/LItRG2XBLZ
link	video:	http://we.tl/urHfs3tUpG



   
 Am aflat că în sfârșit breasla noastră a hotărât să ia 

atitudine și să-și pregătească viitorii parteneri, generațiile de 

mâine cu care să realizeze împreună un mediu construit de 

calitate. Am aflat că șase tinere arhitecte și mame au pus la 

cale un plan de bătaie lungă. Am aflat și că ele se numesc Mina 

SAVA, Claudia PAMFIL, Vera MARCU, Eliza YOKINA, Miruna 

GRIGORESCU și Corina CROITORU. Nu a durat prea mult și m-

am alăturat acestui grup ca voluntar, în lumea voluntarilor  

animați de pasiune și dragostea pentru o cauză, nu este greu 

să se facă o asemenea legătură.

 În acest moment revin la prezentatoarele noastre, 

Claudia PAMFIL și Vera MARCU cu care, în septembie 2013, am 

avut enorma plăcere să mă întâlnesc la cursul de formare a 

îndrumătorilor, exact subiectul proiectului prezentat de 

aceleași neobosite și entuziasmate fondatoare responsabile cu 

instruirea voluntarilor. Nu mi se pare o misiune grea ca privind 

imaginile care însoțesc textul meu, să realizați că ce vă relatez 

eu acum este un adevăr incontestabil.

 Sunt în al treilea an de predare la clasă a modulului „De-

a arhitectura în orașul meu”. Întâmplarea face ca, cu nici o oră 

înainte de a așterne aceste rânduri pe hârtie, mă aflam în 

clasă, în fața elevilor mei din clasa a IV-a. Energia pozitivă cu 

care ei m-au încărcat îmi ușurează misiunea relatării pe care o 

fac. 

 Am avut șansa ca și un număr însemnat de colegi din 

Senatul Uniunii Arhitecților să intre în rezonanță cu emoția 

mea, fapt care a dus la înscrierea acestui program, încă de 

acum trei ani, în preocupările noastre strategice. Mulțumesc în 

mod special doamnei președinte dr. arh. Viorica CUREA și 

colegilor din Senat pentru că au intuit, la fel mai mine, 

vaqloarea deosebită a acestui proiect și, mai ales, efectele lui 

pe termen lung.



   

 Tehnic vorbind, ne este prezentată o lucrare, album pot să-l 

numesc, bilingv (română-engleză), cu o aleasă ținută tipografică, 

executat la Exclusiv Prod. Am volumul în mână și din această cauză 

mă bucur să profit de propunerea pe care fundația ARHITEXT ne-o 

face în colecția Cărțile Arhitext, prin care face cunoscute 

publicului larg studiile cercetătorilor români, fie legate de spațiul 

românesc, fie cele care analizează particularitățile arhitecturii 

internaționale, precum ne precizează Andrei Răzvan VOINEA în 

CUVÂNT ÎNAINTE.  

 Autorii sunt Teodor Octavian GHEORGHIU și Smaranda 

Maria BICA, despre care aflăm, din cuvântul înainte, că respectă 

standardele academice de compunere a unui text istoriografic și că 

scrisul lor este o conversație subtilă cu cititorul, pe alocuri cu note 

personale, fără ca autorii să renunțe la analiza lucidă, impersonală 

a convenției istoriografice.

 Mai aflăm, în continuare, că BICA și GHEORGHIU propun o 

cercetare originală, bazată pe analiza hărților și planurilor vechi, a 

numeroase documente medievale și a literaturii secundare. De 

altfel, dialogul permanent cu alți cercetători ai domeniului reflectă 

atât aspectul pentru munca de cercetare a colegilor, cât și o critică 

atentă a studiilor acestora, în ciuda faptului (menționat și de autori) 

„că multă literatură de specialitate refuză cu încăpățânare luarea în 

considerare a unor metode propuse de alte categorii de 

profesioniști și concluzii ale acestora”. 

 În continuare voi dezvălui câteva date personale ale 

autorilor, alese din 

ORA	14:45 R E S T I T U Ț I I :                   .
ORAȘE LA ÎNCEPUTURILE EVULUI MEDIU ROMÂNESC

beneficiar :   Fundația Arhitext design
prezintă    :   arh. Ionuț BUTU



   

autorilor, alese din Curriculum Vitae al fiecăruia. Aceste date, 

precum și textele cuvântului înainte și acel al justificării studiului, 

le puteți descărca dând click AICI. 

 TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU este arhitect 

absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București, 

în anul 1973, după care, până în 1982, este asistent universitar la 

secția Arhitectură a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din 

Timișoara, după care, până în 1990, este arhitect proiectant în 

București și Buzău. În toamna lui 1990 se întoarce la Timișoara, 

unde va ocupa postul de șef de lucrări la Școala de Arhitectură, 

acum Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității 

Politehnica din Timișoara. Din 1998 este profesor universitar, 

susținând cursuri atât la Timișoara, cât și la Cluj-Napoca.  Timp 

de mai bine de 15 ani este președinte de comisie de diplome și 

disertații, iar din 2007 este abilitat să conducă doctorate. 

 SMARANDA MARIA BICA este tot arhitect și ea 

absolvind în 1975 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. Din 1975 

până în 1977 a lucrat la Întreprinderea METROUL, din 1977 până 

în 1978 la IPROTIM-Timișoara și pentru scurt timp la GIGEL, din 

același oraș, în calitate de arhitect proiectant. Din 1997 își începe 

cariera universitară. Din 2006 devine profesor universitar, 

susținând cursuri din domeniile: Istoria Arhitecturii, Peisagistică, 

Ecologie și Ergonomie și cursuri de Masterat la specializările de 

Urbanism, Ergoinginerie, Mobilier și Amenajări Interioare. Este 

abilitată să conducă doctorate din 2010.  

 Opțiunea de a publica o lucrare bilingvă este motivată de 

modesta reflectare în literatura de istorie urbanistică 

internațională, a realităților medievale din spațiul românesc. 
 După încheierea prezentării au avut loc două luări de 

cuvânt, prima a domnului prof. arh. dr. Vasile MITREA din Cluj-

Napoca, membru al comisiei de selecție a proiectelor culturale, 

care a remarcat inițiativele saluatre pe hare domnul arh. Arpad 

ZACHI, coordonator al colecției și editor, le are începând cu 

aceste monografii; cu cel de a aduce interesul internațional 

pentru preocupările arhitecturii și urbanismului din Europa 

Centrală, prin editarea și în limba engleză a cărților din colecția 

Cărțile Arhitext. 

 Doamna arhitect Monica LOTREANU, redactorul șef al 

revistei Arhitectura, și-a exprimat părerea că toată munca ce este 

înglobată în aceste lucrări, ar fi bine să fie la dispoziția unui număr 

mai mare de interesați, prin oferirea unor variante online. 
 Răspunsul domnului arhitect Ionuț BUTU a fost negativ. 

Există, a spus el, o arhivă digitală care este pusă la dispoziția celor 

care vor să studieze. 

link	foto:	
http://we.tl/9LzkzKbUzA
link	video:	
http://we.tl/hUztees8TF



   

 Am plăcerea să prezint un „recitivis”, dacă ar fi să mă 

folosesc de un termen des întâlnit în domeniul pe care domnul 

arhitect MITRIC-CIUPE l-a cercetat. Cu aproximativ doi ani în urmă 

am avut ocazia să asist la un simpozion unde domnul arhitect își 

prezenta cartea ARHITECȚI ROMÂNI ȘI DETENȚIA POLITICĂ 

1944-1964, ocazie cu care am semnalat-o prin articolul inclus în 

Buletinul nostru Informativ, redactat la acea dată. Cu ocazia 

acestei cercetări a descoperit o serie întreagă de arhitecți valoroși 

de pe a căror amintire s-a decis să se ridice vălul uitării. 

  Acesta este și cazul arhitectului Ion CĂPȘUNEANU, a cărui 

parcurs profesional este prezentat în imaginea de mai sus. 

 În cercetarea sa autorul s-a folosit de un album de familie, 

cu fotografii ale lucrărilor lui, iar pentru lucrările din București și de 

pe Litoral a folosit, cât s-a putut, arhivele primăriei. 

  Pe ecran s-au derulat imagini ale unor lucrări diverse și 

chiar interesante, din care am remarcat o propunere pentru 

Hotelul REX din Mamaia și alt caz în care este prezentată casa din 

București, proiectată de CĂPȘUNEANU, dar locuită de zeci de ani 

de arhitectul Constantin JOJA, alt arhitect care a fost la rândul lui 

inclus, cunoscându-se la Canal. Veți afla o mulțume de alte detalii 

interesante descărcând imaginile foto și video pe care le-am făcut 

la prezentare.

link	foto:	http://we.tl/kX25pxyTXc
link	video:	http://we.tl/DsWC7QvDph

ORA	15:05 ARHITECTUL ION CAPSUNEANU                  .
CERCETARE MONOGRAFICĂ

beneficiar :   Asociația Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale
prezintă    :   dr.arh. Vlad Mitric-Ciupe



   

 Acest proiect a făcut obiectul prezentării mele, într-un 

articol amplu de 13 pagini, având ca subiect MASA ROTUNDĂ și 

vernisarea expoziției, vineri, 6 noiembrie 2015, la Institutul 

Național al Patrimoniului. Dacă doriți să recitiți articolul, îl găsiți pe 

www.uarsibiu.ro, în arhiva buletinelor informative. 

 Dacă doriți să urmăriți în plus și prezentarea doamnei Anca 

FILIP, de la sesiunea de prezentări ale proiectelor culturale, dați 

click AICI. 

ORA	15:25 RESTAURATORI ROMÂNI                  .
Arhitectul Ion D. Trajenescu - 140 ani

beneficiar :  Institutul Național al Patrimoniului
prezintă    :   arh. Anca FILIP

http://www.uarsibiu.ro,


   

 Proiectul se află la a doua ediție care, sub această formă, a demarat în 2014, tot cu sprijinul 

Uniunii Arhitecților. El face parte dintr-o inițiativă mai amplă care a pornit în 2006. Activitatea în sine s-a 

desfășurat aproape continuu, în principal pe bază de voluntariat și cu ajutorul studenților aflați în 

practică. 

 Începând cu 2009, arhiva se află în format electronic online, pe site-ul dedicat acestei arhive. 

Arhiva s-a format în decenii, începând cu primii ani ai secolului XX, ajungând la circa 1300 relevee, care 

însumnează aproximativ 15000 pagini. Până în prezent, colectivul angajat în această activitate a reușit 

să facă dispinibile online 475 relevee, însemnând 330-340 de planșe. 

 Activitatea de până acum s-a îndreptat în două direcții principale:
-îmbogățirea și optimizarea arhivei online
-acțiuni de promivare a acestei arhive. 

 Unul dintre instrumentele de promovare este un catalog tipărit, care conține o tradiție mai 

veche, demarată de Emil PANGRATI, susținut de Grigore IONESCU, în anii 1960-1970, prin publicarea a 

14 numere ale Documentelor de Arhitectură din România. Din 2014 colectivul  implicat în proiect a 

reluat publicarea Documentelor de Arhitectură, preluând imaginea, grafica și structura publicațiilor 

anterioare, în ideea de a se lega inclusiv vizual de tradiția înaintașilor. Spre deosebire de perioada când 

Grigore IONESCU „scoatea în lume” aceste documente prin cataloage, activitatea prezentă se bazează 

pe site, folosind cataloagele numai ca instrument de promovare. 

 Tema este susținută și de o expoziție care a fost montată în holul Universității de Arhitectură 

„Ion Mincu”. Continuarea prezentării o găsiți și alte amănunte pe site-ul  AICI www.relevee.uauim.ro

ORA	15:45 C A M E R A  C U  R E L E V E E                   .
Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM

beneficiar :  Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
prezintă    :   Irina CALOTĂ

http://we.tl/Azfs1Qa1wK
http://www.relevee.uauim.ro


   

ORA	16:05 MONUMENTE UITATE                   .
Descoperă patrimoniul prin fotografie

beneficiar :  Asociația ARCHE...................................................
prezintă    :  Raluca BĂRBULESCU și Irina LECA

link	foto:		http://we.tl/cn6JOHnEsS
link	video:	http://we.tl/qlNnaHjk5s

 Rezultatele etapei 2015:

-254 de ansambluri necercetate în articolele Institului Naţional al 
Patrimoniului, localizate în judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa Năsăud, 
Braşov, Caraş Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, 
Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş. Din acestea, pentru 156 au fost 
găsite şi digitizate informaţiile din arhiva INP. 

 - 1 sondaj, prin care s-a urmărit aflarea părerii publicului larg cu referire 
la necesitatea conservării patrimoniului cultural construit, în speţă a 
conacelor, precum şi dorinţa lor de implicare în acest proces. 

- 1 modul de crowdsoursing ce facilitează primirea, stocarea şi selectarea 
informaţiei venite de la public

-19 pagini de monument au fost actualizate cu texte cuprinzând 
informaţii istrico-arhitecturale. Actualizarea platformei a constat şi în 
realizarea unor corecturi la nivelul informaţiei deja existente pe site. 

-Promovarea proiectului prin:

8 articole în presa scrisă şi online

1 emisiune televizată

7 participări la evenimente culturale în ţară

1 eveniment ce a marcat finalul proiectului

 Cu aceste concluzii referitoare la ultimul proiecte finanţat de 
Uniunea Arhitecturii din România, închei relatarea mea de la evenimentul 
care a avut loc vineri, 20 noiembrie 2015, la Centrul de Cultură 
Arhitecturală al UAR. 



   
VIZITA LA ROMA - expoziție surpriză!

 Surpriza a fost pentru mine deoarece organizatorul excursiei, dl. ar. Traian POPESCU, TONI, 
cum îl cunosc colegii de generație, foarte bun organizator și ghid, împreună cu doamna președinte 
Viorica CUREA au convocat o întâlnire joia, ca de obicei, în Calderon, în luna septembrie 2015, în care, 
cu participanții la excursie au savurat, pe baza imaginilor făcute de mine și de Sofia POPESCU, soția lui 
TONI, clipele minunate petrecute la ROMA în 6 zile. 
 Raportajul îl fac pentru cei care s-au întrebat, la prezentarea proiectelor, ce este cu ramele 
albastre și pentru cei care vor să facă și ei o excursie imaginară, descărcând pozele celor 6 zile. 

ZIUA	1:	CAZAREA

ZIUA	2:	FORI	IMPERIALI

ZIUA	3:	VILLA	BORGHESE

LINK:	http://we.tl/YkkpiuYjE3

LINK:	http://we.tl/nbMouMhVyM

LINK:	http://we.tl/VQp5cNxVik

LINK:	http://we.tl/gKz1tAs6KQ

LINK:	http://we.tl/qZCKybCPLZ

LINK:	http://we.tl/0TM60McYAn

ZIUA	4:	VATICAN

ZIUA	5:	PRIN	ROMA,	VILLA	MEDICI

ZIUA	6:	PRIN	ROMA,	COLOSEUM



INFO 2
de	arh.	Mircea	Țibuleac

Ș E D I N Ț Ă 	 D E 	 S E N A T
UNIUNEA	ARHITECȚILOR	DIN	ROMÂNIA

 Este deja o tradiţie ca în ultima lună a 

anului să ne întâlnim într-o şedinţă de Senat, 

care este plină de tensiune, dar şi de emoţie 

pozitivă, una peste alta, ele se compensează şi 

toate se sfârşesc cu bine, ne îmbrăţişăm, ne 

felicităm şi ne dorim să ne revedem sănătoşi în 

anul care urmează şi pe care, bine înţeles, ne 

dorim să fie tot mai bun, lucru care, de la o 

anumită vârstă, începe să devină o utopie. 

 Revenind la subiectul reportajului, o să 

anunţ pe scurt care a fost ordinea de zi:

1. Informarea Preşedintelui UAR

2. Raportul cenzorilor pe trimestrul III 2015

3. Avizarea propunerilor de Buget pentru anul 
2016
4. Propunerea Strategiei UAR

5. Avizarea propunerilor Comisiei Culturale 
pentru Bugetul 2016

6.Informarea preşedinte lu i  Comis ie i  
Organizatorice

7. Propuneri pentru Statut UAR 2016

8. Informarea Comisiei Sociale

9. Informare privind punerea în exploatare a 
vilei UAR din Sinaia

10. Raportul de activitate a compartimentului 
Patrimoniu

11. Aprobarea dosarelor de înscriere în UAR

12. Diverse

 Nu o să continui până nu lămuresc, ca să 
nu se înţeleagă greşit despre ce este vorba 

SILVIA	MĂLDĂRESCU MILIȚA	SIONMIRCEA	ȚIBULEAC

NICOLAE	LASCU PAVEL	POPESCU	 PETER	DERER



când am amintit la început de existenţa unor 

tensiuni. În ordinea de zi, aţi observat că s-a 

pus în discuţie bugetul, mai corect spus 

bugetele deoarece, având două surse de 

venit, Uniunea funcţionează având la baza 

finanţării două bugete. Este vorba de bugetul 

de venituri şi cheltuieli care are ca sursă 

cotizaţiile membrilor şi cel de al doilea care 

este alimentat prin taxa timbrului de 

arhitectură. 

 Pentru cine nu ştie încă, cele două 

surse de venit nu pot fi amestecate deoarece 

Timbrul Arhitecturii are la bază o lege care 

reglementează modul special cum poate fi 

cheltuită o sumă provenită din această taxă. 

Este şi logic, dacă ne gândim, deoarece 

comunitatea, cu ocazia activităţii unui arhitect 

sau artist, este dispusă să plătească o sumă, 

dar bineînţeles că aceasta trebuie să se 

constituie cu un sprijin pentru activităţi 

sociale, în ajutarea membrilor ajunşi în 

suferinţă, de regulă la vârste înaintate când 

nu-şi mai pot exercita profesia sau activităţi 

culturale care înseamnă proiecte prin care au 

rezultate benefice pentru întreaga societate 

civilă.

 Tensiunile sunt generate de voinţa 

fiecărui compartiment de a realiza cât mai 

mult, ficare fiind convins că domeniul de care 

se ocupă este foarte important şi faptul că 

veniturile nu permit decât o cheltuială cu 

măsură, măsură care pe an ce trece, devine 

tot mai mică, din cauze obiective, pe care 

fiecare le ştim foarte bine.

 Revenind la desfăşurarea şedinţei 

vreau să semnalez faptul că am avut invitat un 

oaspete care ne-a făcut plăcere deoarece 

venea din partea Universităţii de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu",  care a devenit un 

partener foarte important al Uniunii Arhitecţilor şi 

dacă stau bine să mă gândesc nu a existat 

eveniment  important la Universitatea să lipsească 

şi de multe ori să devină chiar şi gazdă. 

 Pentru cei care primiţi şi citiţi buletinul 

nostru, toate aceste evenimente au fost relatate de 

fiecare dată. Cel de care vă vorbesc este dl. prof. dr. 

arh. Tiberiu FLORESCU, decanul Facultaţii de 

Urbanism al UAUIM. 



 Dl. arhitect FLORESCU a fost mandatat 

de dl. prof. dr. arh. Emil BARBU POPESCU, 

preşedintele consiliului de administraţie al 

UAUIA, care nu a putut fi prezent, dar care a 

ţinut să ne transmită că Universitatea şi în 

continuare va fi un partener de nădejde al 

Uniunii Arhitecturii.

 După acest moment important, doamna 

Preşedinte a dorit să ne facă o surpriză plăcută 

povestind şi arătându-ne declaraţia şi înscrisul 

care i-au fost înmânate cu ocazia ceremoniei 

care a avut loc la Palatul COTROCENI, joi - 5 

Octombrie 2015. 

 Pentru cine nu ştie încă, repet că Uniunea 

Arhitecţilor din România a fost decorată cu 

Ordinul „Meritul Cultural", în grad de Ofiţer, 

Categoria I „Arhitectură", prin decret 

prezidenţial, cu prilejul aniversării a 20 de ani de 

la constituirea Alianţei Naţionale a Uniunilor 

de Creatori din România, în semn de înaltă 

preţuire pentru prestigioasa activitate pusă în 

slujba promovării creaţiei în domeniile specifice: 

literar, cinematografic, muzical, al artelor 

plastice şi virtual şi al arhitecturii, urbanismului 

şi salvgardării patrimoniului construit.

 Acest moment semnificativ în istoria 

recentă a ANUC reprezintă şi un moment valoros 

pentru palmaresul Uniunii.

Photo	copyright:	Alex	Miesik,	Agerpress

IONEL	VITOC
MARILENA	RIGA-FEREU

EUGENIU	PĂNESCU
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