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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. 

 

NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2015  



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

 ÎNTÂLNIRILE DE-A ARHITECTURA
Arhitectura și copii: copiii noștri ne vor construi viitorul 

 Conferinţa s-a aflat la a doua ediţie, 

beneficiind de o sală primitoare şi bine dotată, 

în incinta Institutului Cervantes, aflat în centrul 

Bucureştiului, pe Bulevardul Regina Elisabeta, 

numărul 38, în sala Amfiteatru. Deschiderea 

lucrărilor şi cuvântul introductiv de bun-venit au 

fost făcute, cu drag şi multă căldură, de 

preşedinta asociaţiei de-a arhitectura, arh. 

Mina SAVA şi arh. Miruna GRIGORESCU, care

 şi-a exprimat bucuria de a fi iarăşi împreună să vorbim 

despre ce facem noi cu mare drag, dar şi ce faceţi voi cu 

mare drag.
 
 M-am simţit flatat, pentru că este o observaţie care 

redă exact ceea ce simt şi eu de trei ani, de când m-am 

implicat în activităţi ca architect voluntar

  Mina SAVA a preluat microfonul şi ne-a prezentat  

primul speaker. În continuare mă voi folosi de datele  şi 

textele din pliantul program, urmărind desfăşurarea  în 

ordine cronologică, după cum s-au perindat vorbitorii 

conferinţei în cele patru sesiuni: REŢELE, ARHITECTURA ÎN 

ŞCOLI şi ARGUMENTE.

arh.	Miruna	Grigorescu
link	foto: hNZ1AqpKvr/lt.ew//:ptth	
link	video: XsRzRSyPYQ/lt.ew//:ptth	

arh.	Mina	Sava
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 Fiecărui vorbitor o să-i dedic o pagină care va conţine date despre el şi tema prezentată, ilustrată cu 

câteva imagini. La sfârşitul fiecărei pagini o să găsiţi link-urile de unde puteţi descărca toate imaginile cât şi 

înregistrările video. Pentru înregistrările în limba engleză am adoptat un sistem de traducere simultană, care sper 

că o să-i ajute pe cei care nu cunosc această limbă.

REŢELE    10:00 - 11:25 

Ewa Struzynska este arhitect şi pictor. 

Ea are un birou de arhitectură la Paris, din anul 

1981. Este directorul programului Ahitectura 

şi copiii al Uniunii Internaţionale a 

Arhitecţilor şi fostul director al Comisiei pentru 

Cultură şi Educaţie a UNSFA. Ca director al 

programului Ahitectura şi copiii ea promovează 

educaţia de arhitectură, dezvoltă baze de date 

şi materiale didactice, organizează seminarii, 

evenimente şi ateliere şi participă la conferinţe 

şi colocvii pe această tematică. 

 Premiile Cuburile de Aur ale 

Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 

onorează persoanele şi organizaţiile care ajută 

copiii şi tinerii să înţeleagă arhitectura. 

Competitorii sunt invitaţi să prezinte activităţile 

sau produsele pe care ei le realizează pentru a 

învăţa copiii şi tinerii – de la o vârstă preşcolară 

până la 18 ani – să înţeleagă proiectarea de 

arhitectură şi procesele prin care ia naştere 

mediul nostru construit. Acest premiu are patru 

categorii: şcoli, instituţii, media scrisă şi media 

vizuală.  . 

 Uniunea Internaț ională  a  

Arh i tec ț i l o r  e s t e  o  o rgan i z a ț i e  

neguvernamentală, o federație globală a 

asociațiilor naționale ale arhitecților care îi 

sunt membre. Scopul UIA este de a uni 

arhitecții lumii, fără nicio formă de 

discriminare. UIA reprezintă acum, prin 

aceste organizații, aproape un milion trei sute 

de mii de arhitecți din întreaga lume. A fost 

fondată în Lousanne, Elveția, în 1948, și a 

crescut pentru a cuprinde organizațiile cheie 

ale arhitecților din 124 de țări și teritorii.

link	foto: qKMi3nSRZN/lt.ew//:ptth	
link	video: Zd5xdA8PD2/lt.ew//:ptth	

arh.	Ewa	Struzynska	

E w a  S T R U Z Y N S K A  -  T h e  U I A  
Architecture & Children Golden Cubes 
Awards



Suzanne de LAVAL (FR) - REBUS – Trip to 

a Better School Environment

Suzanne de Laval este doctor 
architect, cercetător consultant la 
A r k i t e k t u r a n a l y s  
www.arkitekturanalys.se, care se ocupă 
cu evaluarea mediului construit și, 
deseori, cu școlarii participanți în 
proiectele de planificare. Lucrează cu 
copiii în cercetarea privind planificarea și 
cercetarea din domeniul arhitectură și 
copii, pedagogia arhitecturii sau educația 
de arhitectură pentru școlari.

A s o c i a ț i a  S u e d e z ă  a  
Arhitecților are un grup de lucru numit 
ARKiS, Arhitectura în Școli, al cărei 
președinte este Suzanne de Laval. ARKiS 
are de asemenea o rețea națională în care 
este binevenit oricine este interesat de 
educația mediului construit: Profesori, 
arhitecți, cercetători, politicieni etc. l 

arh.	Suzanne	de	Laval

 REBUS – Trip to a Better School 
Environment/ Rebus – O călătorie 
spre un mediu școlar mai bun este un 
proiect al UE, cu 12 școli și grădinițe 
participante din Danemarca, Suedia și 
Norvegia. Scopul este de a crea un GHID 
de participare pentru copii în situațiile în 
care mediul lor școlar se schimbă. Metoda 
folosită a fost aceea de a testa modalitățile 
reale de participare a copiilor în procesul de 
proiectare, aceștia fiind implicate de la 
nivelul ideii, trecând prin design, 
schimbarea fizică a clădirii și în final în 
evaluare. Au participat copiii, profesorii, 
educatorii specializați în arhitectură, 
reprezentanții administrației școlii, 
specialiști în managementul proprietății și 
cercetători. Proiectul a avut ca rezultat un 
ghid pe care îl puteți descărca de pe site-ul 
www.rebussite.eu 

link	foto: 5M45u4Fq0M/lt.ew//:ptth	
link	video: egNdgtPd2L/lt.ew//:ptth	



Barbara FELLER (AT) – A Nationwide 
Network for Built Environment 
Education for Children and Youth

 Mag. phil, dr. phil. Barbara Feller 
a studiat istorie și pedagogie la 
Universitatea din Viena. Din anul1996 este 
director al Fundației Austriece pentru 
Arh i tectură (Arch i t ek tu r s t i f t ung  
Ö s t e r r e i c h ) ,  
www.architekturstiftung.at. Din anul 
2001 este responsabilă pentru domeniul 
arhitecturii la KulturKontakt Austria, 
www.kulturkontakt.or.at

Din anul 2010 este președintă a BINK – 
Initiative Baukulturvermittlunh für junge 
Menschen (Initiative Built Environment 
Edu ca t i o n  f o r  Young  Peop l e ) ,  
www.bink.at 

 Activități cheie: educația de 
arhitectură și mediu construit pentru copii 
și tineri; orașele și locuirea în secolele XX și 
XXI, autor și curator. 

 Prezentarea ei include o scurtă 
descriere generală a modului în care 
arhitectura este introdusă copiilor și 
tinerilor în Austria, cu un focus asupra 
beneficiilor și provocărilor date de 
existența unei rețele naționale și asupra 
obiectivelor acesteia. Cooperarea la scară 
națională a diferitelor persoane și instituții 
care lucrează în domeniul educației de 
mediu construit oferă o gamă largă de 
perspective și facilitează construcția unui 
proiect comun. 

 Schimburile din rețea îmbunătățesc 
activitatea tuturor partenerilor. Vor fi 
prezentate câteva proiecte colective: site-
ul web www.bink.at, Săptămâna 
Mișcărilor Tehnologiei technik bewegt, 
două simpozioane la Bienala de 
Arhitectură de la Veneția, noua școală de 
arhitectură și artă bilding și materialul 
didactic Baukulturkompass. 

dr.phil.	Barbara	Feller
sursă	foto:	www.alufenster.at

link	foto gIA4L1ZlDv/lt.ew//:ptth:
link	video zMZeKP7Ykg/lt.ew//:ptth:

`

http://www.kulturkontakt.or.at
http://www.bink.at


INIȚIATIVE    11:40 – 13:00 

Heba Safey Eldeen este 

conferențiar în Arhitectură, director al Casei 

de Arhitectură Egiptene, Fondul penttru 

Dezvoltare Culturală al Ministerului Culturii 

din Egipt, membru al grupului de lucru 

Arhitectura și Copiii al UIA, membru în 

Cosiliul Director al Societății Arhitecților 

Egipteni (SEA).
 

Prezentarea Architecture and 

Children in Egypt: Building Blocks for 

Life/ Arhitectura și copiii în Egipt – 

Cărămizile vieții înfățișează eforturile 

făcute pentru a introduce arhitectura 

pentru copii în Egipt, independent sau ca 

parte a educației despre mediul construit. 

Scopul este acela de a prezenta un model 

fezabil ce poate fi aplicat în programele de 

edcație școlară, dar și ca activitate 

independentă în centrele culturale pentru 

copii și tineri. 

 Prezentarea începe ilustrând 
deficiențele și  provocările cu care 
educația despre mediul construit se 
confruntă în Egipt. Urmează trecerea în 
revistă a experimentelor și eforturilo 
făcute pentru a o introduce ca domeniu 
de studiu fundamental ce are ca obiectiv 
îmbunătățirea aptitudinilor de rezolvare a 
problemelor – pe lângă multele beneficii 
ale îmbogățirii culturii arhitecturale a 
copiilor. Apoi, o discuție despre cele 
reliefate mai devreme va ajuta la 
identificarea unor pietre de hotar pentru 
dezvoltarea modelului anticipat. 

arh.	Heba	Safey	Eldeen	

link	foto 6pX07ogEmB/lt.ew//:ptth:
link	video: rHpdnix7lO/lt.ew//:ptth	

Heba SAFEY ELDEEN (EG) - Architecture 
and Children in Egypt: Building Blocks 
for Life



Magdalina RAJEVA (BG)– 
Architecture and Children 
Project in Bulgaria

Magdalena Rajeva are un master în arhitectură. 
Lucrează în biroul său de arhitectură ArchPoint Ltd în 
Sofia. Mamă a doi copii, în 2011, a co-fondat Atelierele 
de Arhitectură pentru Copii.este și Reprezentant al 
Uniunii Arhitecților din Bulgaria la grupu de lucru al UIA 
Arhitectura și Copiii din 2014.  

Atelierul de arhitectură pentru copii este o 
organizație nonprofit a cărei menire este de a inspira și 
implica emotional copiii în activități care au legătură cu 
arhitectura. A fost fondată în 2011 și este prima școală 
din Bulgaria dedicate arhitecturii și urbanismului 
adaptată pentru copii și părinții lor. 

Acest atelier organizează a varietate de cluburi 
afterschool de arhitectură, participă la numeroase 
evenimente culturale și în ultimii trei ani a luat parte la 
multe proiecte în colaborare cu mai multe muzee și 
școli. Sunt dornici să stimuleze dezvoltarea unui sistem 
educational mult mai deschis și progresiv, care să fie 
relaționat cu societatea și viața de zi cu zi. 

arh.	Magdalina	Rajeva

O echipă de arhitecți și student 
a r h i t e c ț i  c o n d u c  u n  p r o g r a m  
interdiciplinar bazat pe diverse teme de 
arhitectură. În 2014, juriul Cuburilor de 
Aur le-a acordat mențiunea specială 
pentru proiectul Arhitectura pentru copii. 
www.archforchildren.com

link	foto: aULfCRtNOI/lt.ew//:ptth	
link	video: z5ixrk5nSF/lt.ew//:ptth	



Elchin ALIYEV (AZ) – 
We and Our Children

 Elchin Tofik oglu Aliyev s-a 
născut pe 18 septembrie 1967 la Baku. În 
1989 a absolvit Facultatea de Arhitectură a 
AzEBI. A fost stagiar la S.V.S.T. (Școala 
Superioară Tehnică Slovacă din Bratislava). 
Este membru al Uniunii Arhitecților din 
Azerbaijan din 1989, iar din anul 1994 este 
membru al Consiliului Director. În 1998 
Elchin Aliyev a prezentat teza sa de master 
în arhitectură. În anul 2013 a susținut 
lucrarea doctorală în arhitectură. 

 Pe parcursul activității sale 
profesionale a proiectat și realizat mai bine 
de 70 de proiecte de arhitectură și design. 
În anul 2008 lui Elchin Aliyev i-a fost 
decernată medalia de aur a Uniunii 
Arhitecților din Azerbaijan. Autor a 
zece cărți și mai mult de 40 de articole 
științifice în domeniul arhitecturii, design-
ului și planificării urbane. Astăzi Elchin 
Aliyev activează ca vice-președinte al 
Consiliului Director al Uniunii Arhitecților 
din Azerbaijan. 

 

 We and Our Children/ noi și 
copiii noștri își concentrează activitatea 
pe a asigura educație de calitate pentru 
tânăra generație, în domeniul culturii și 
perceperi i lumii prin intermediul 
arhitecturii. Acest grup de lucru, 
arhitectura și copii i, organizează 
concursuri cu tema Cel mai bun desen 
de arhitectură, precum și tururi ale unor 
monumente de arhitectură.

arh.	Elchin	Aliyev

 Elchin Aliyev a publicat cartea 
Monumente de arh i tectură d in 
Azerbaijan, destinată copiilor înre 8 și 12 
ani. Mai mult de 40 de monumente 
istorice aparținând patrimoniului tangibil 
al țării sunt prezentate în carte, cu studii 
istorice detaliate, adaptate vârstei 
copiilor. Cartea a fost prezentată și 
distribuită în trei școli gimnaziale din 
Baku. 

link	foto: kRMuxWnojP/lt.ew//:ptth	
link	video: XkGung7qP8/lt.ew//:ptth	



Tezcan KARAKUȘ CANDAN (TR) – A 
Social Project for the Future of Cities in 
Turkey: Children and Architecture

 Tezcan Karakuș Candan este 
arhitect. Ea este implicată în proiectul Copiii 
și Arhitectura din 2002, în cadrul Ordinului 
Arhitecților din Turcia. Este membru al 
grupului de lucru Arhitectura și Copiii al UIA 
din 2007. Din 2015 este președintele Filialei 
Ankara a Ordinului Arhitecților din Turcia. 

 Proiectul Copiii și Arhitectura, care a 
fost inițiat de UCTEA, Ordinul Arhitecților 
din Turcia, filiala din Ankara, în 2002, va 
împlini 14 în curând. Proiectele sale, prin 
care copiii pot experimenta conceptele de 
oraș, arhitectură, mediu, istorie și 
patrimoniu cultural, în școală și în afara ei, 
au fost realizate prin efortul a peste o sută 
de voluntarp și cu sprijinul Centrului de 
cercetare a culturii copiilor al Universității 
din Ankara, Ministerul educației naționale, 
Asociația de teatru contemporan a 
administrației din Ankara, Municipalitatea 
din Cankaya. Acest proiect și-a propus să 
meargă înainte cu idea de a construi orașe 
mai sănătoase cu ajutorul copiilor, 
contribuind la construcția unor orașe mai 
prietenoase cu copiii, deoarece viitorul va fi 
modelat de către ei. 

arh.	Tezcan	Karakuș	Candan

 Ordinul Arhitecților din Turcia a 
fost fondat în 1954 printr-o lege specială. 
Este o organ izaț ie  profes iona lă  
constituțională, însărcinată cu formularea 
de legi și reglementări referitoare la 
practica de arhitectură, în interesul public 
și în beneficiul societății în general. 

link	foto E3H1Zgi4OO/lt.ew//:ptth :
link	video: ZDj6OT7iIE/lt.ew//:ptth	



Cristina LLORENTE-ROCA (ES) 
– EmaC: Built Environment 
Education Program in Primary
 and Secondary Schools in 

 Cristina Llorente este diplomat în arhitectură 
ETSA Barcelona și absolventă a programului 
Administrația Publică: Drepturile civile și politicile 
publice al Open University of Catalonia (UOC). Este 
jumătatea emoțională a companiei, iluzia, mintea care 
funcționează perpetuu. Cristina Llorente și Pablo 
Amor sunt Arquitectives din anul 2009 și delegații la 
Grupul de Lucru al Uniunii Internaționale a Arhitecților 
Arhitectura și Copiii: o echipă puternică, implicate în 
introducerea educației despre mediul construit în 
sistemul national de educație.
 

 Arquitectives ( ) www.arquitectives.com
dă copiilor posibilitatea de a dobândi un nou mod de a 
vedea lumea, de a cunoaște mediul construit prin 
stimuli care le îmbunătățesc creativitatea, în timp ce 
promovează simțul de observație și le dezvoltă 
gândirea critică. Ei propun o introducere în cultura 
arhitecturală și urbană prin activități care le 
îmbunătățesc aptitudinile manual, le deschid 
capacitatea de a lucra în echipă, de a se organiza și 
dezvoltă valori importante cum ar fi politețea, 
perseverența, respectful față de ceilalți și față de 
mediu, responsabilitatea și autonomia. Ei organizează 
ateliere pentru copii și pentru instruirea profesorilor, 
dar și programe dedicate altor instituții culturale și 
educaționale. De asemenea, Arquitectives 
proiectează programe special pentru muzee, companii 
și asociații și sunt implicați în programe de participare 
a copiilor la guvernarea locală. 

   

arh.	Cristina	Llorente	-	Roca

 

 EMaC e înțeles ca program 
interdisciplinary, care leagă materii din 
curricula școlară de mediul construit prin 
subiectele cu care se înrudește. Acesta 
introduce concept care întăresc 
cunoștințele de matematică, fizică, istorie, 
științe, arte și le aduc în contact cu mediul 
de zi cu zi al școlarilor.  

link	foto hHQXJ5FwIT/lt.ew//:ptth :
link	video: Bs7hlkGIRe/lt.ew//:ptth	



Mia ROTH-CERINA (HR) – Built 
Environment Initiatives in 
Croatia

 Mia Roth-Cerina, doctor architect, este 
asistent la Facultatea de Arhitectură din Zagreb, 
Croația. Atât în profesia de architect, cât și în cea de 
cercetător, ea se concentrează predominant asupra 
clădirilor pentru educație. A condus programul 
Arhitectura și Copiii pentru Ordinul Arhitecților din 
Croația, fiind de asemenea delegate al programului 
omonim al UIA din anul 2010.

 Ordinul Arhitecților din Croația a fost un 
membru active al grupului de lucru Arhitectura și 
Copiii al Uniunii Internaționale a Arhitecților din 2007, 
dezvoltând continuu activități și o rețea de 
colaboratori care au ca obiectiv introducerea 
educației privind mediul construit în curriculum, 
precum și recunoașterea importanței sale politice de 
arhitectură.
 

Built Environment Education Initiatives 
in Croatia/ Inițiative în Croația în domeniul 
educației despe mediul construit este o 
prezentare care va prilejui o vedere de ansamblu 
asupra activităților recente de educație în domeniul 
mediului construit în Croația și asupra provocărilor pe 
care acestea le întâlnesc în cadrul curriculei naționale. 
S-a concentrat în special asupra programului 
interdisciplinar și inter-instituțional Eu și spatiul, în 
cadrul căruia s-au dezvoltat mai multe ateliere și s-au 
derulat mai bine de 80 dintre ele în cei cinci ani de 
când a fost înființat, implicând un număr mare de 
copii, arhitecți și profesori. Majoritatea atelierelor au 
fost derulate în școli elementare, cu obiectivul de a 
introduce ca subiecte arhitectura, planificarea, 
alfabetizarea spațială, patrimonial și participarea publică 

dr.	arh.	Mia	Roth	-	Cerina

link	foto: GhNHhl2J6y/lt.ew//:ptth	
link	video: mvDLftTXQF/lt.ew//:ptth	



Ioana CIUREA și Corina DROCAȘ (RO) – 
Orașul perceput prin joacă. De-a 
arhitectura la Centrul școlar pentru 
educație inclusivă din Cluj-Napoca

 Ioana Ciurea este absolventă de 
Arhitectură la UAUIM în 2015, își 
concentrează activitatea în domeniul 
arhitecturii și designului în cadrul Prototip 
Studio începând din 2013. Preocuparea 
pentru estetica arhitecturii și design-ul de 
obiect a prins formă din timpul studenției, 
prin participarea la concursuri și 
workshopuri de specialitate. În scopul 
perfecționării în antreprenoriatul creativ, 
Ioana a urmat un internship în Londra în 
2014. Colaborarea ca voluntar în cadrul 
programului De-a arhitectura a început în 
toamna lui 2014, din dorința implicării în 
domeniul educației de arhitectură pentru 
copii. 

Corina Drocaș este profesor 
psihopedagog gradul I, absolventă a 
Facultății de Psihologie și Științele 
Universitare Babeș-Bolyai, promoția 1998, 
lucrează, din 1998, în Centrul Școlar 
Pentru Educație Inclusivă din Cluj-Napoca 
cu copii cu dizabilități intelectuale, iar din 
2006 cu elevi cu tulburări din spectrul 
autist. Între 2000 și 2011 a coordonat mai 
multe proiecte educaționale europene tip 
Comenius, f inanțate de Comisia 
Europeană și a realizat multe alte tipuri de 
proiecte cu diverse ONG-uri.

 

arh.	Ioana	Ciurea	și	arh.	Corina	Drocaș

Prezentarea Orașul perceput prin joacă. De-
a arhitectura la Centrul Școlar pentru educație 
inclusivă a rezumat experiența din perspectiva 
arhitectului și a profesorului terapeut în cadrul 
Programului De-a arhitectura desfășurat în anul școlar 
2014-2015 alături de copii cu cerințe educative 
speciale. Cum se poate face util un program de educație 
pentru spațiul construit în câștigarea autonomiei 
personale a acestor elevi și pentru o mai bună integrare 
a lor în societate? Rolul creativității și al imaginației 
copiilor în înțelegerea mai profundă a nevoilor spațiilor 
contemporane și variantele de adaptare a programei 
De-a arhitectura pentru copii cu CES au fost prezentate. link	foto: fHL4JoBXcj/lt.ew//:ptth	

link	video: an7W0Dkigk/lt.ew//:ptth	



ARGUMENTE   15:30 - 17:00 

 Hannes Hubrich este absolvent 
al Școlii de Arhitectură și Construcții din 
Weimar, Germania. Lucrează ca 
cercetător și practică profesia în domeniul 
locuințelor. În 2001 a fost fondat un curs 
interdisciplinar Comunicând arhitectura 
copiilor la Universitatea Bauhaus din 
Weimar, unde a predat până în 2013. Este 
membru fondator, în 1999, și co-director, 
între 2007-2014, al grupului de lucru al 
UIA Arhitectura și Copiii. Până în 2013 este 
vicepreședintele Ordinului Arhitecților din 
Thuringia, acum membru al consiliului 
aces tu ia .  Organ i zează  per iod i c  
simpozionul internațional de educație a 
mediului construit pentru copii la 
Universitatea Bauhaus din Weimar.   

În legătură cu prezentarea sa, 
Hannes Hubrich a declarat că arhitectura 
ca și mediu construit – adică clădiri, sate 
orașe, metropole și peisaje – este cadrul 
pentru toate activitățile și interacțiunile 
oamenilor. Arhitectura implică o gamă 
largă de discipline, de la matematică la 
arta plastică, de la istorie la sociologie, de 
la muzică la tehnologii. Din această cauză 
arhitectura este o ideală materie de 
studiu. 

Hannes HUBRICH (DE) - Architecture is 
a Perfect Matter for Learning

arh.	Hannes	Hubrich

  Copiii, în școală, pot obține cel mai 
important impuls pentru un comportament 
adecvat în mediu construit. Această sarcină 
necesită însă profesori care au cunoștințe 
specifice și înțeleg arhitectura. În 
Germania, el afirmă că a obținut rezultate 
efective după ce a introdus noțiuni de 
mediu construit în pregătirea inițială și în 
cea continuă a profesorilor de școală 
primară și secundară. O strânsă cooperare 
între arhitecți, organizațiile lor și institutele 
de pregătire ale prefoserilor, școli și 
profesorii bine pregătți în acest domeniu, 
este cheia succesului. 

link	foto: Npm2NgO0YX/lt.ew//:ptth	
link	video: dSg1VA9AS9/lt.ew//:ptth	



Raluca IACOB-POP (RO) –  De la 
practice la politici – cum creștem 
domeniul culturii în educație

 Raluca Iacob este coordonatorul 
proiectului Susține cultura în educație și co-
fondator al Asociației MetruCub – resurse 
pentru cultură. Din 2007 colaborează 
constant cu organizații culturale în calitate 
de manager cultural, consultant pentru 
atragerea de fonduri nerambursabile, 
cercetător și facilitator cultural. Scrie 
ocazional despre politici culturale, 
planif icarea fonduri lor europene, 
transparență și bună guvernare.
 

 Asociația MetruCub a fost 
înființată cu scopul de a funcționa ca o 
platform de întâlnire, dezbatere și expertiză 
pentru profesioniștii din domeniul cultural-
artistic. Misiunea organizației este de a 
contribui la dezvoltarea sectorului cultural 
și la buna guvernare în domeniul culturii.

 Raluca Iacob a af i rmat în 
prezentarea sa că practicile culturale cu o 
dimensiune educational sunt din ce în ce 
mai numeroase, însă politicile publice sunt 
relative deconectate de la această 
dinamică. 

 Cum putem, din societatea civilă, 
contribui la punerea în valoare a 
organizațiilor și exemplelor positive din 
acest domeniu, pentru a da impulsul pentru 
susținerea publică necesară pentru 
dezvoltarea de activități și proiecte 
valoroase în continuare? Aceasta e 
întrebarea pe care Raluca Iacob o pune 
pentru a întări următoarea afirmație: 
Proiectul Susține Cultura în Educație 
propune operatorilor culturali și școlilor din 
România dezvoltarea unei rețele de 
profesioniști și organizații și a unor resurse 
despre practice și politici publice în 
domeniu. 

arh.	Raluca	Iacob-Pop

link	foto: tPDIeNe1x8/lt.ew//:ptth	
link	video: lubsbGuxKv/lt.ew//:ptth	



Carolina PIZZARO (CR) – I Want a Happy City 

 Carolina Pizzaro este arhitect, absolventă a Universității de Arhitectură și a Universității de 

Științe și Arte din Costa Rica, muzeograf, scenograf și producător de activități culturale. Este fost 

membru al Consiliului Colegiului Arhitecților din Costa Rica (2014-2016) și în porezent este 

coordonator al Comisiei Spațiul Construit și Copiii din Costa Rica și director DIAR Group (Design 

Industrial și Arhitectură).

  
 Comisia Spațiul Construit și Copii din Costa Rica este compusă din cinci arhitecți și a 

luat ființă acum șapte ani și ține de Grupul de Lucru Arhitectura și Copiii al UIA. Principalul obiectiv al 

comisiei este să lucreze constant pentru o mai bună educare și instruire a copiilor și tineretului, ca o 

nevoie urgentă de a transmite cunoștințe de arhitectură, urbanism și mediu. 

 Proiectul I Want a Happy City/ Vreau un oraș fericit a fost dezvoltat în 20 de școli din 

cartierele vulnerabile din San Jose. Au avut loc următoarele activități: teatru de păpuși – O 

cumunitate pentru toți - , atelier de dialog cu copiii, atelier artistic pentru copii din ciclul doi de 

învățământ și, o lună mai târziu, membrii s-au întors în orașul propus, care a fost construit cu 

materiale reciclate și în cooperare cu profesori care predau diferite materii. 

link	foto: IWiFAGkbYK/lt.ew//:ptth	
link	video 48Y4CfU1s4/lt.ew//:ptth :



 La final, după tentative reușită de a 

comunica în direct tocmai cu Costa Rica, de 

unde ne-a vorbit Caroline Pizarro, Miruna a 

primit întăriri și a început oficiile de încheiere 

a lucrărilor conferinței. Microfonul a fost luat 

preluat de Vera MARIN și ea membru 

fondator al asociației De-a arhitectura.

 Ultimul cuvânt din partea celor care 

au participat la eveniment a fost al colegei 

noastre din Brașov, care a mulțumit celor 

șase arhitecte care au avut inspirația și 

curajul în 2015 să pună în practică acest 

program educational. Florile destinate lor au 

fost invitatelor la conferințe. 

 Ve r a  a  î n c h e i a t  s p u n â n d :  

„…varietatea de idei și de strategii este 

foarte mare și orice moment, cum e acesta, 

care ne aduce împreună ca sa vedem cum se 

fac lucrurile acestea și în alte părți, ne dp 

curaj și energie ca să putem continua. 

Trebuie să ne asociem  și cu alte categorii de 

cultură și artă, pentru că doar împreună o să 

creștem numărul de ore din program (de 

învătământ) pentru mai multă educație de 

cultură”.

arh.	Miruna	Grigorescu	și	Vera	Marin

arh.	Vera	Marin

 Cu această imagine de grup din care fac parte majoritatea dintre speakeri, organizatori și 
apropiați ai programului, închei relatarea despre acest eveniment și vă invit să citiți  comunicatul aici
de presă dat de asociația De-a arhitecura.

http://de-a-arhitectura.ro/de-a-arhitectura-talks-editia-a-ii-a/


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

MASA� 	ROTUNDA�
Vineri	6	noiembrie,	ora	10:30
Institutul	Național	al	Patrimoniului

										RESTAURATORI	ROMÂNI.		ION	D.	TRA AJ NESCU	
(1875-1964)	arhitect,	restaurator,	profesor,	publicist

Mai bine mai târziu decât niciodată, spune un vechi 

proverb. Zic asta pentru că, din păcate, redactăm acest 

articol mai târziu decât ne-am fi dorit, deoarece Natalia Jian, 

redactorul buletinului, a plecat din țară definitiv și eu abia 

acum am găsit o soluție pentru continuarea editării lui.

 
 În dimineața zilei cu pricina, profitând de o zi însorită 

de toamnă, am pornit pe jos în căutarea adresei str. Prof. 

Zossima Demarat nr. 8, unde urma să se țină evenimentul. 

Mărturisesc că nu a fost ușor și rezerva de timp pe care mi-

am lăsat-o  s-a dovedit  a fi salutară. Am ajuns chiar mai 

repede, având timp să îndrept obiectivul aparatului spre 

câteva detalii interesante ale clădirii în care își are sediul 

Institutul Național al Patrimoniului. Din păcate, pe lângă 

detaliile frumoase, am dat peste niște intervenții ale unor 

meșteri contemporani. Poate șocul nu ar fi fost așa de mare, 

dacă nu m-aș fi aflat în fața unui sediu al Institutului Național
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al Patrimoniului. Eram invitați tocmai să celebrăm un 

remarcabil arhitect și restaurator, îndrăgostit de 

monumente. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu cred că 

acestor înaintași nu le este bine acolo unde sunt și se 

răsucesc în mormânt, cum se spune în popor. Aceste 

intervenții „minore”, ca să nu le numesc de-a dreptul 

criminale, erau făcute pe o clădire la care arhitectul, în 

vremea construirii ei, s-a străduit și s-a îngrijit de fiecare 

detaliu.

 Am fost în parte ușurat, mai târziu, când într-o pauză, 

am aflat de la un coleg care lucrează acolo, că ei au moștenit 

acel dezastru. Sper că dr. arh. Radu Petre Năstase, 

managerul I.N.P  va lua măsurile care se impun pentru 

înlăturarea acestei situații jenante în care este pus 

Institutul.



 Cititorii noștri cred că-și mai amintesc că am relatat 

despre un asemenea subiect cu ceva timp în urmă, când 

participam, de acea dată, la un eveniment într-o clădire 

istorică aparținând nici mai mult nici mai puțin decât 

Academiei Române.

 Închei această paranteză atrăgând atenția, dacă 

mai este necesar, că este în zadar să ne plângem de 

dezastrul din jurul nostru, dacă nu facem un efort, oricât de 

minuscul, pentru a da și un exemplu personal. 

 Noi, Uniunea Arhitecților, am făcut un efort 

remarcabil, atât cât ne-am putut permite, ca sediile 

preluate de noi să devină un exemplu pozitiv de intervenție 

pe un monument istoric.

 Revenind la subiectul articolului, voi reproduce din 

fișa biografică aflată în mapa evenimentului.

 „Ion D. Trajanescu (30 mai 1875, Bu uc rești – feb. 

1964, București) Absolvent al Școlii de Arhitectură a 

Arhitecților Români și a secției de arhitectură a Școlii 

de Belle Arte din București, Ion D.Tra aj nescu obține 

diploma de arhitect în anul 1903.

 În perioada 1909-1924 activează în cadrul 

Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor 

Istorice. Din activitatea sa de restaurator, se pot reține 

intervențiile asupra mănăstirilor Hurezi, Bistrița, 

Govora, Dintr-un Lemn, Mamu, Stănești, Brâncoveni. 

 În paralel, activează ca arhitect consultant al 

Societății Comunale de Locuințe Ieftine (1919-1915). 

După proiectele sale se realizează parcelări cu locuințe 

individuale, în cartierele Clucerului, Tei, Drumul Sării, 

Belvedere – C.A.M., Floreasca, Mihail Cornea, Steaua 

Română, C.F.R., Grant R.M.S., Cazarmei, Ana Davila 

ș.a.
 
 În perioada 1913-1920 este profesor onorific, iar 

în perioada 1924-1940 profesor universitar la 

Academia de Arhitectură din București, titular al 

Catedrei de Construcții și Perspectivă.
AFIȘUL EXPOZIȚIEI



 În continuare, după ce v-am familiarizat cu subiectul 

articolului, ținând cont că participăm la o masă rotundă , o să 

dau cuvântul, rând pe rând, celor care au vorbit despre 

personalitatea profesională, umană și artistică a arhitectului 

Ion D. Trajenescu.

 Cuvântul de deschidere a fost ținut de doamna 

arhitect Anca Filip, coordonatorul echipei, care a lucrat la 

acest proiect cultural, finanțat de Uniunea Arhitecților 

din România, din fondul Timbrului de Arhitectură. La 

inițiativa ei am ținut un moment de reculegere pentru 

victimele din Clubul Colectiv, mai ales că printre victime se 

numărau și arhitecți. Unul dintrei ei, Nicoleta BALDOVIN, în 

vârstă de 25 de ani, absolventă a două facultăți, Drept și 

Istorie, a activat chiar în incinta clădirii unde ne aflam. 

Dumnezeu să-i odihnească!

 Proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI a fost 

inițiat anul trecut de Institutul Național al Patrimoniului, 

având ca scop omagierea activității marilor restauratori 

români, care au activat în cadrul Comisiei Monumentelor 

Istorice. Cu această ocazie a fost valorificat bogatul fond 

documentar aflat în cadrul arhivei I.N.P., care conține fondul 

Comisiunii Monumentelor Istorice și cel al Direcției 

Monumentelor Istorice. 

 Mijloacele prin care se face valorificarea constau într-

un site, expoziții, mese rotunde și editarea unor DVD-uri. 

 Anul trecut a fost omagiat arhitectul Horia Teodoru, 

proiect a cărui expoziție a devenit itinerantă și despre care 

am amintit cu ocazia vizitării ei la Alba Iulia, când a avut loc 

întâlnirea președinților de filiale UAR cu președinta Uniunii 

Arhitecților din România, doamna dr. arh. Viorica CUREA. 

(vezi buletinul nostru informativ din 4 iunie 2015).

arh.	Josef	Kovacs	și	arh.	Anca	Filip



PANOURILE	EXPOZIȚIEI

link	panouri:

 

 Promoter al unei arhitecturi inspirate din vechea 

artă românească, proiectează Palatul Ligii Culturale 

Române, catedralele din Timișoara, Turda și Tecuci, 

biserica Madona – Dudu din Craiova (împreună cu arh. 

Sterie Becu), bisericile Sf. Spiridon – Spirea Veche, Sf. 

Dumitru – Colentina, Sf. Apostoli Petru și Pavel – 

Belvedere, Cărămidarii de Jos (împreună cu arh. Duiliu 

Marcu), toate în București.

 Desfășoară o bogată activitate publicistă în 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 

revistele Arhitectura, Artele Frumoase, Urbanismul. 

Este autorul unui curs universitar de perspectivă liniară. 

 Pentru a cinsti memoria lui Ion D. Tra aj nescu, 

Institutul Național al Patrimoniului continuă ciclul de 

proiecte culturale Restauratori români, inițiat anul 

trecut printr-un proiect dedicat arhitectului Horia 

Teodoru. Proiectul actual, intitulat Restauratori români: 

arhitectul Ion D. Tra aj nescu – 140 de ani de la naștere, își 

propune să omagieze și să difuzeze bogata și complexa 

activitate desfășurată de Ion D. Tra aj nescu, ca arhitect, 

restaurator, publicit și profesor”.

 Pentru lămuriri suplimentare puteți da click  sau aici

pe varianta și mai completă și actualizată, la adresa 

www.trajenescu.ro.

MhjwFCO7sN/lt.ew//:ptth	

http://we.tl/jvf5fYBTNx


 Inițial, mărturisește doamna arhitect Anca Filip, a 

crezut că majoritatea proiectului va fi ocupată de activitatea 

de restaurator a arhitectului Ion D. Tra aj nescu. 

 Pe parcurs, în perioada de documentare, am 

descoperit că la fel de importantă a fost și activitatea lui de 

arhitect proiectant, poate chiar mai importantă, precum și 

cea de publicist și de profesor la Universitatea de Arhitectură 

„Ion Mincu”. În consecință, proiectul din acest an încearcă 

să surprindă întreaga activitate a arhitectului, complexitatea 

ei, surprinzând toate domeniile principale ale activității sale.

 Timp de 15 ani, Ion D. Tra aj nescu a activat în 

compartimentul tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, 

avându-i colegi, încă de la înființare lui, pe arhitecții Nicolae  

Ghica Budești și Gheorghe Lupu. 

 În 1909 participă la un concurs organizat de nou 

înființata Societate pentru Locuințe Ieftine din 

București, unde reușește să se impună propunând niște 

partiuri de locuințe individuale în stil tradițional românesc, 

cum le numește chiar el. 

 Ca și profesor a actualei Universități de Arhitectură 

„Ion Mincu”, la catedra de construcții și perspectivă, a 

realizat un manual de perspectivă lineară admirabil desenat. 

A fost la fel de talentat ca Horia Teodoru, omagiat anul 

trecut la a 120-a aniversare.

 Este membru fondator la revista Arhitectura, de 

asemenea publică foarte mult în Buletinele Comisiunii 

Monumentelor Istorice. Înființează, împreună cu arhitectul 

Stadie Ciortan, revista Artele Frumoase, unde publică 

frecvent.
 

 Revenind la activitatea de arhitect proiectant, este 

menționată proiectarea multor biserici, cum ar fi Catedrala 

din Tecuci, la care a semnat documentații, având onorabila 

vârstă de 83 de ani.



 Dintre proiectele civile au fost menționate Liga 

Culturală română, intervenție pe planurile arhitectului 

Duiliu Marcu pentru Crematoriul Uman „Cenușa”, realizând 

decorațiile la Pavilionul Central și totodată este autorul 

Columbarului și a parcului din ansamblul crematoriului. La 

acest capitol au fost amintite și parcelările din ansamblul 

Grand Belvedere, monument istoric, a locuințelor și a 

bisericii aflate în acest ansamblu. 

 La Fabrica de Țigarete proiectează uzina 

electrică, ateliere și face decorațiile pentru celălalte 

corpuri. În continuarea prezentării, d-na arhitect Anca Filip 

dă cuvântul d-lui arh. Gheorghe SION , care a prezentat 

activitatea de restaurator a lui Ion D. Tra aj nescu. 

 În preambul, dl. arh. Sion menționează faptul că Ion 

D. Tra aj nescu a fost un foarte bun desenator, fapt care se 

putea vedea prin imaginile derulate pe ecran. Acesta 

precizează faptul că activitatea lui s-a desfășurat cu 

precădere în Muntenia, județele Vâlcea, Olt, Dâmbovița și 

Argeș. Din 1907, de când s-a angajat la Serviciul Tehnic al  

Comisiunii Monumentelor Istorice, până în 1924, cât a 

lucrat aici, activitatea lui s-a concentrat mai mult în zona 

restaurării. Cu toate acestea, activitatea de restaurator nu 

este așa de dezvoltată, în comparație cu a altora care au 

lucrat la Comisiune încă de la începuturile ei, până când 

aceasta a ființat. A avut o pasiune deosebită pentru 

Mânăstirea Horezu. 

 În timpul prezentării, pe ecran se derulau imagini 

din proiecte, desenele de releveu, schițe cu detalii de o 

admirabilă perfecțiune, care este greu de imaginat că ar 

mai putea fi repetate în timpurile noastre. 
 Puteți urmări afirmațiile d-nei arh. Filip și a d-lui arh. 

Sion pe		link: Z5rbaG26Ts/lt.ew//:ptth 

 A fost invitat la cuvânt, pentru a ne prezenta 

documentele din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, 

care se referă la munca și opera arhitectului Ion 

D.Trajenescu, dl. Alin SAIDAC –istoric. 



 Înainte de a rezuma spusele d-luin SAIDAC, nu mă pot abține să nu vă rețin atenția, pe această 

întreagă pagină, cu minunatele imagini care s-au derulat pe ecran în timpul discursului antevorbitorului. 

Restul imaginilor le puteți accesa pe link-ul foto de la sfârșitul articolului, precum și în fișierul foto 

din DVD.



 Prezentarea d-lui Alin SAIDAC a început cu un 

citat demn de a ilustra viziunea și dăruirea arhitecților 

acelor vremuri, bine pregătiți și gata să folosească toate 

mijloacele pentru salvarea patrimoniului. În lucrarea sa din 

1913, Mitropolia din București, Ion D.Tra aj nescu spunea:

„Este timpul să atragem atențiunea celor care se ocupă 

de sistematizarea orașului, ori înfrumusețarea lui, ca în 

noile tendințe de  continui refaceri să ocrotească vechile 

noastre  monumente de care sunt strâns legate istoria, 

arta și credința strămoșească”.

 Sunt gânduri demne de amintirea mentorului său, 

arh. Ion Mincu, care trecuse în neființă în 1912. În memoria 

acestuia, Ion D.Tra aj nescu îi dedică o lucrare din care aflăm 

următoarul citat: „Memoriei maistrului meu, arhitectul 

Ion Mincu, adâncă admirație și recunoștință aceluia 

care, cercetând monumentele strămoșești, a reînviat 

arta trecutului, chemând-o spre o nouă viață”.

 În arhivele Comisiunii au fost găsite: referate, note, 

antemăsurători, devize corespondență, ordine de șantier, 

condiții speciale și norme. Acestea sunt prezente în 

dosarele și arhivele istorice de care s-a ocupat I.D. 

Trajenescu.

 Sunt enumerate principalele lucrări cu prezentarea 

măsurilor luate, lucrărilor și a valorii acestora cum ar fi 

Mânăstirea Hurezu, lucrarea lui de suflet, Sărăcinești jud. 

Vâlcea (1894), urmând să reia lucrările în 1919-1920, 

Schitul Stănești-Vâlcea, Mânăstirea Tismana jud. Gorj, 

Schitul Lainici jud. Gorj, Schitul Cornet, Biserica din 

Feredeșoiu.

 Între anii 1916-1919, arh. Ion D.Trajenescu s-a 

rezumat numai la lucrările din regiunea Oltenia. Este 

prezent la: Brâncoveanu, Potlogi, Popești Vlașca, Negoiești 

– Ilfov. Supraveghează lucrările de restaurare la Paraclisul 

Episcopiei din R. Vâlcea (1912 – 1914).



 

 Îl regăsim în 1914 la Mânăstirea Brâncoveni. După 

1919 îl întâlnim la Burdujeni-Tudoreni, la Episcopia din Huș, 

Mitropolia Veche din Iași, Vaslui. În Muntenia are de 

asemenea câteva lucrări, în Câmpulung Muscel, București.

 La toate aceste obiective, vorbitorul a făcut și scurte 

enumerări ale lucrărilor executate sau propuse de I.D. 

Trajenescu.

 În concluzie, el spune că „studiind documentele 

din arhivă putem să ne facem o părere despre activitatea 

lui I.D.Tra aj nescu în slujba monumentelor istorice, 

descoperind în el un adevărat profesionist, un om activ 

care s-a achitat cu brio de misiunea sa de arhitect, de 

iubitor de frumos, aducând pe această cale o contribuție 

importantă a ceea ce s-a numit perioada de început a 

restaurării românești”.

 Despre activitatea de proiectant și, în special, de cea 

legată de bisericile proiectate și construite de Ion D. 

Tranjenescu, ne-a vorbit dl. arh. Iosef KOVACS. La rândul 

său remarcă imensul respect pe care arhitectul Trajenescu 

l-a păstrat până la adânci bătrâneți profesorului și 

mentorului său, Ion Mincu, pe care l-a pomenit în 

numeroase lucrări sau ori de câte ori a existat 

oportunitatea oferită de vreo aniversare a acestuia. 

 Este remarcat faptul că I.D.Tra aj nescu este un 

susținător al stilului neoromânesc și a arhitecturii 

autohtone care s-a încheiat odată cu stingerea domniilor 

pământene. 

 Arhitectul afirmă: „Neclintita credință că stilul 

românesc, fiind la începutul formațiunii lui, va trece cu 

arh.	Josef	Kovacs,	arh.	Anca	Filip,	arh.	
Radu		Petre	Năstase

arh.	Josef	Kovacs

arh.	Josef	Kovacs,	arh.	Anca	Filip



pași repezi prin bazele dezvoltării lui treptate până va 

atinge culmile demne de riguroasa lor obârșie. În modul 

acesta vom da orașelor noastre un caracter propriu 

național, iar străinul ce ne va vizita va simți că se află 

într-o țară conștientă de trecutul său, urzindu-și viitorul 

prin propriile ei puteri”.

 Prezentarea lăcașelor de cult proiectate de Ion 

D.Tra aj nescu demarează cu biserica cu hramul Sfinții 

Voievozi din satul Scorțeni, jud. Bacău, monument istoric. 

Urmează catedrala de la Brăila, proiect nerealizat, în care se 

remarcă o formulă plastică inspirată atât din arhitectura 

moldovenească, cât și din cea muntenească, formulă pe 

care o va aplica la majoritatea lucrărilor sale.  
 

 Enumerarea continuă fiind prezentată, de exemplu, 

Biserica Cărămidarii de Jos, proiect întocmit împreună cu 

arhitectul Duiliu MARCU și inginerul Aurel DENEȘ 

(1930); Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-

Călărași; Biserica Sfântul Mihail și Gavril - TURDA; Catedrala 

Sf. Gheorghe – TIMIȘOARA, care a devenit bine cunoscută 

contemporanilor noștri datorită evenimentelor care au avut 

loc acolo, în decembrie 1989; Catedrala din TECUCI, care 

urmează a fi prezentată de vorbitorul următor. 

 Este remarcată, în afirmațiile d-lui arh. Josef 

KOVACS, preocuparea deosebită pe care a avut-o arh. 

I.D.Trajenescu pentru amenajarea spațiilor ce înconjurau 

edificiile sale. 

Biserica	din	Scorțeni



 Spre sfârșitul prezentării avem ocazia să adunăm 

proiectul executat pentru Concursul care a fost dat pentru 

Catedrala de la Odessa, în 1942, dând prin acesta o replică 

proiectului său de la Timișoara. 

 Cu proiectul PROPATRIA, denumire cu care a 

intrat în acest concurs, arhitectul I.D.Trajenescu rămâne 

consecvet concepțiilor sale pe care le afirmă în articolul 

Arhitectura Națională față de Stilul Modern din revista 

Urbanismul, în 1932: „Arta modernă nu are patrie, e 

internațională, e aceeași pretutindeni, de la zgârie-norii 

americani până la modesta locuință de lucrător, 

colectivă sau individuală. Paralelipipedele masive, 

alăturate sau suprapuse de goluri dreptunghiulare 

culcate sau în picioare ce trădează anatomia scheletului 

său de oțel sau de fier și beton, înfruntă înălțimile cu 

capul gol, fără pălăria sau căciula cerută de climatele 

pământului”.
 De unde reiese că a fost un critic vehement al 

acoperișurilor în terasă. 

 „Arta națională are patria sa, e cosmică, 

conservatoare, sute de ani își tot adaugă patrimoniului 

său strămoșesc câte-o parte din munca, gândire, din 

sufletul generațiilor succesive, potrivindu-și mersul și 

viața după cursul vremii în care se află. Și ea își pleacă 

urechea asupra chemării timpului, adaptează noile 

procedee de lucru, își schimbă paianta de lemn în 

paiantă de oțel sau beton armat și ea cată în sus, spre 

înălțimi neobișnuite,la strămoșii ei. Încă nu se leapădă 

de datină. Haina cea nouă și-o croiește tot după cea 

veche, cu mici potriveli după viața de astăzi, iar 

creștetul și-l acoperă cu învelitori de șită. Olană sau 

fier, pentru că iarna viscolește în țara ei, iar vara 

dogorește”.

 Cu acest citat minunat, expresiv 

și plin de umor, dl. arhitect Josef 

KOVACS își încheie prezentarea de 

peste douăzeci de minute interesante, 

o prezentare interesantă și plină de 

exemple deosebite, din munca de 

proiectare pe care Ion D.Trajenescu a 

dedicat-o lăcașelor de cult. 
  
 O puteți descărca de pe link-ul:

arh.	Josef	Kovacs	și	audiența

.

ak98l5nDYs/lt.ew//:ptth



 Despre activitatea publicistică ne-a vorbit dna dr. 

arheolog Daniela Mihai, director al direcției Proiecte – 

Patrimoniul din I.N.P. În discursul său pune un accent 

deosebit pe însușirile patriotice ale arh. Ion D.Tra aj nescu și 

pe faptul că este un susținător îndârjit al stilului neo 

românesc, promovându-l pe toate căile posibile, atât în 

calitate de profesor, arhitect practician, cât și în întreaga sa 

muncă de restaurare. 

 Acesta încheie discursul cu credința că: „Institutul 

Național al Patrimoniului are foarte multă capacitate 

încă și substanță și forță de-a mai face asemenea 

proiecte”.

 Dl. Viorel BURLACU, publicist din Tecuci, a vorbit 

despre o podoabă a localității, un monument de credință și 

unire, a cărui piatră de temelie a fost pusă în 1938. Este 

vorba de Catedrala proiectată de Ion D.Trajenescu, a cărei 

finanțare a abordat o metodă asemănătoare cu cea a 

Ateneului Român. A fost scos cu timbru de valoarea al unei 

cărămizi. Cu fonduri au contribuit și câteva personalități din 

localitate. 

 După schimbarea regimului, în 1947, a fost în pericol 

de a se fi schimbat destinația acesteia. Ne este semnalat 

faptul că Ion D.Trajenescu a ținut o legătură foarte strânsă 

cu acest obiectiv, fapt demonstrat de devizele întocmite de el 

în 1967, când avea deja vârsta onorabilă de 87 de ani. 

Arhitectul s-a preocupat în mod deosebit și de amenajarea 

spațiului adiacent bisericii, care însuma 800 mp, nu doar 

peisagistic și propunând construcții care să găzduiască o 

serie de activități complementare bisericii. 

 Toate aceste amănunte susținute cu documente 

găsite în arhive, domnia sa le-a strâns într-o broșură 

dedicată acestui monument deosebit de valoros. 

dr.	arheolog	Daniela	Mihai

Catedrala	Tecuci



 La finalul prezentărilor programate și a discuțiilor 

libere este invitat să-și exprime părerea dl arh. RADU 

PETRE NĂSTASE – managerul Institutului Național 

al Patrimoniului.  

 El recunoaște valoarea acestui proiect mai ales 

pentru faptul că aduce în atenția noastră personalitățile 

unor arhitecți care au creat școli de arhitectură și, 

respectiv, de restaurare, având o dragoste pentru meserie 

pe care, din păcate, nu o vom găsi la generațiile următoare. 

Remarcă faptul că ruptura dintre generații s-a produs deja 

în 1930, dacă este să luăm în considerare părerea pe care o 

avea arh. Ion D.Trajenescu despre arhitectura modernă. 

 În final, au mai luat cuvântul dl arh. Dan IONESCU, 

detaliind relația lui Trajenescu cu arh. Berechet, dl Dan 

MATEI – directorul Direcției Patrimoniului Digital – care a 

aflat cu surprindere că a existat pe atunci o societate care 

părea să fie precursoarea ANL-ului de astăzi și că Concursul 

pentru Catedrale din Odessa părea să spună că ea urma să 

fie anexată României. 

 La final dna arh. Anca FILIP, coordonatoarea 

proiectului, prezintă mapa și DVD-ul proiectului, după care 

îi invită pe cei prezenți să viziteze expoziția.

link	foto	personale: 8T88Dz0iF9/lt.ew//:ptth	
link	video	ultima	parte: 3o2hjwoxvh/lt.ew//:ptth	
link	documentații	DVD: MsLNdY0KNt/lt.ew//:ptth	

NOTĂ: Pentru cei care ratează descărcarea imaginilor în 
cele 6 zile, timp în care rămân postate, este bine de știut că 
ne poate constacta personal, sau în anul următor, după 
luna martie, le găsește arhivate și predate la Biblioteca 
UAR, str. Calderon, nr. 48, București. 

arh.	Radu	Năstase,	arh.	Aurel	Botez

arh.	Josef	Kovacs	(cu	camera),	arh,	Anca	Filip,	
arh.	Radu	Petre	Năstase

arh.	Dan	Matei






Dragi colegi,


Uniunea Arhitecţilor din România și Ministerul Culturii, 


vă invită luni, 14 decembrie 2015, ora 19.00 

la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean Louis Calderon nr. 48 

la o întâlnire profesională având ca temă: 
Concursul naţional de arhitectură pentru pavilioanele României la cea 
de-a 15-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia - 2016 #
Sunteţi aşteptaţi toţi cei interesaţi de acest concurs. #
Subiectele abordate vor fi: #

•	
prezentarea membrilor juriului de concurs  
•	
prezentarea Pavilionului de la Giardini, după renovare – arh. Attila Kim 
•	
întâlnirea cu unul dintre membrii juriului din ediţiile anterioare – arh. Ana 

Maria Zahariade 
•	
întâlnirea cu unul dintre câştigătorii ediţiei anterioare – arh. Emil Ivănescu 
•	
lansarea unei platforme online (pe site-ul www.uarconcursuri.org) prin care 

se poate face înscrierea în concurs 
•	
detalii privind constituirea „Clubului Bienalei de la Veneţia” #

(Înscrierea online nu este obligatorie şi nu condiționează participarea 
la concurs. Ea va permite oganizatorilor estimarea participanților, a 
spaţiilor necesare jurizării şi expoziţiei finale a concursului).  
 
Înregistrarea audio şi video, însoţită de o scurtă sinteză a discuţiilor 
întâlnirii, va fi postată pe pagina concursului spre informarea tuturor 
celor interesaţi. #
Vă aşteptăm! #
arh. Mircea Ochinciuc 
vicepreşedinte UAR

0744 426 077	                      secretariat@uarconcursuri.org                  www.uarconcursuri.org

T E L E F O N 	       E - M A I L                                       U R L              

http://www.uarconcursuri.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
Admin
INVITAȚIE



                               UNIUNEA ARHITECŢILOR din ROMÂNIA        
filiala euroregională Sud – Vest OLTENIA 

CENTRUL DE CULTURĂ URBANĂ al UAR  Sud – Vest OLTENIA                                       

După un an de pauză, UAR, filiala 
euroregională Sud-Vest Oltenia, în colaborare cu Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Dolj a revenit, în data de 
18.11.2015, în faţa craiovenilor, cu o manifestare socio-
culturală dedicată arhitecţilor şi oamenilor de cultură, 
membri ai ANUC, dar şi a celorlalte persoane interesate de 
noile mişcări din arhitectură. Numită La sfârşit de an, 
această manifestare a avut ca scop impunerea unei tradiţii 
asemănătoare cu cea a balului arhitecţilor olteni, aflată 
deja la a 14-a ediţie.

În cadrul evenimentului s-au desfăşurat expoziţii care i-au avut în vizor pe arhitecţii Florin 
Georgescu şi Ştefan Sertis („Pictura arhitectului Florin Georgescu”; „Colecţionarul şi restauratorul 
arhitect Ştefam Sertis”), conferinţe şi un moment aniversar comemorativ, dedicat arhitecţilor şi 
personalităţilor din Oltenia.

și

Vernisajul s-a ţinut în sala de expoziţii a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Dolj, din Craiova. În cadrul simpozionului au fost invitaţi să îşi prezinte lucrările 
scrise arhitecţi din Oltenia, dar şi din Bucureşti. 

Rezeanu Paul, prof. univ. dr., cercetător ştiinţific la filiala din Craiova a Academiei Române, membru 
UAP, expert de artă modernă românească, membru ICOM-UNESCO, Paris, decorat cu Ordinul „Meritul 
Cultural”, în grad de ofiţer şi cetăţean de onoare al oraşului Craiova şi-a prezentat lucrarea „Arhitecţi 
francezi la Craiova”. 

Voia Viorel, arhitect, responsabil direct al Centrului Craiovei după 1977, autor al numeroase proiecte 
în diferite judeţe ale ţării a vorbit despre „Marele arhitect OCTAV DOICESCU, într-o sinteză a strălucirilor 
profesionale, umane, civile, morale”. 

Manifestarea socio-culturală „La 
sfârșit de an”



Pavel Popescu, arhitect, atestat M.C.C., inspector O.N.M.I., preşedinte al filialei euroregionale 
Sud–Vest OLTENIA a U.A.R., membru al Senatului U.A.R. a prezentat expoziţia „S.O.S. SALVATI CULELE 
ROMANIEI ”, a dezvoltat subiectul acţiunilor întreprinse până acum şi stadiul în care acestea se află. 

       

arh. Daniela BUDU, arh. Mihaela IANOVCIC, realizator TVR 3 Anca 

TOGHE, cameraman Mihai MURARETU, arh. Adriana MORARI, arh. Albu 

Sebastian, arh. Viorel VOIA, arh. Georgeta VOIA, arh. Pavel POPESCU, fiica 

arhitectului Florin GORANESCU, prof.univ.dr., dir.muz.arta Craiova, 

expert, atestat MCC, Paul REZEANU, arh. Lila IONESCU

arh. Albu Sebastian, arh. Viorel VOIA, arh. Pavel POPESCU, fiica arhitectului Florin GORANESCU

arh. Lila IONESCU, arh. Bogdana POLIZU, 

arh.  Mihaela BALASOIU, 

arh. Cristian PetreCIOMU, arh. Tudor RAGALIE, arh. 

Mihaela BESTELEU, arh. Olivia CAPRUCIU, dr. George 

MARGHIOALA 

Negoescu Alin, doctor arhitect din 
Bucureşti a prezentat un rezumat al lucrării 
sale de doctorat, intitulată „Arhitectul 
Octav Doicescu”. 



 În data de 27.11.2015, la „Casa Artelor” din Cluj-Napoca, prof. dr. arhitect Sorin Vasilescu a 

ținut o conferință  despre , în cadrul căreia a avut loc și o „Arhitectură în România interbelică”

expoziție a lucrării , realizată de acesta, dar și o expoziție de lucrări a peste 16 arhitecți, lucrări Colajul

care au avut în vedere, în special, perioada cea mai prolifică din punct de vedere al orientărilor în 

arhitectura românească, perioada interbelică. 

Printre numele acestor arhitecți, majoritatea bucureșteni, s-au numărat Horia Creangă, Marcel 

Iancu, Haralambie Georgescu, Duiliu Marcu, Petru Antonescu și Nicolae Cucu. În cadrul conferinței s-a 

vorbit despre influențele străine din arhitectura românească în acea perioadă, despre o depășire a 

formelor neoclasice, plus alte elemente care au ajutat la evidențierea importanței arhitecturii și culturii 

din acea perioadă.

  Proiectul a fost finanțat de Fundația Culturală „Carpatica” din Cluj-Napoca și Universitatea de 

Arhitectură „Ion Mincu” din București.

Arhitectura în România interbelică



O comoară de patrimoniu nu prea 
cunoscută

de	la	ing.	Dan	GHELASE	

Castelul regal de vânătoare de la Lăpuşna - cât te 
costă să fii rege pentru o zi ?

	 Cantonul	 forestier	 Lăpușna	 nu	 a	 atras	
mult	timp	atenția	localnicilor	din	apropiere	sau	a	
vizitatorilor	 și	 foarte	puțini	 reușesc	să	asocieze	
acest	 nume	 cu	 ceva.	 Totuși,	 cei	 interesați	 de	
pădure	 și	 comorile	 ei	 au	 a�lat	 despre	 acest	 loc	
insu�icient	 cunoscut,	 chiar	 dacă	 foarte	 bine	
valori�icat.	
	 I�n	 perioada	 monarhiei,	 vânătoarea	 era	
sportul	nobil	al	capetelor	ın̂coronate,	iar	Munții	
Gurghiului	 i-au	 atras	 atenția	 regelui	 Ferdinand,	
așa	 că	 ı̂n	 1933,	 la	 inițiativa	 sa,	 conacul	 de	
vanatoare	s-a	�inalizat	și	avea	sa	aparțina	familiei	
regale	până	ın̂	1949.

	 După	1949,	cabanele	regilor	Carol	al	II-lea	
și	 Mihai	 I-au	 trecut,	 după	 cum	 se	 aștepta,	 sub	
administrarea	 Ceaușeșt i lor, 	 punându-se	
seches t ru 	 pe 	 ı̂ n t reg 	 domeniu l , 	 pentru	
recuperarea	pagubelor	aduse	statului	de	Regele	
Carol	al	II-lea.	Atfel,	a	devenit	loc	de	ın̂tâlnire	al	
marilor	 lideri	 comuniști	 ai	 vremii.	 Ulterior,	
castelul	 a	 fost	 privatizat	 de	 SC	Grand	 SA	Târgu	
Mureș.	Acțiunea	de	revendicare	ın̂aintată	ın̂că	din	
2006	de	prințul	Paul	Philippe	al	României	a	fost	
respinsă	 de	 Tribunalul	 Mureș,	 astfel	 că	 ın̂treg	
domeniul,	compus	din	6	clădiri	cu	23	de	camere,	o	
casă	de	vânătoare	cu	12	camere	și	teren	forestier	
de	 4,4	 hectare	 rămâne	 astazi	 ı̂n	 gestiunea	
aceleiași	societăti	private.

Castelul	Regal	de	Vânătoare	din	Lăpușna

	 Stilul	ın̂	care	acesta	a	fost	proiectat	este	foarte	
similar	cu	cel	al	castele	lor	Peleș,	Pelișor	sau	Bran,	iar	
asta	 se	datorează	 faptului	 că	 toate	poartă	 semnătura	
aceluiași	 arhitect,	Carol	 	 Liman,	 care	 a	 evidențiat	 la	
toate	atmosfera	regală.	I�n	timpul	domniei	lui	Carol	al	II-
lea,	 oaspeți	 de	 seamă	 precum	principesa	Mărioara,	
regele	Alexandru	al	Iugoslavei	sau	regina	Maria	se	
opreau	să	petrecă	aici	câteva	zile,	de	mai	multe	ori	pe	an.



Poză	de	grup	cu	trofeele,	în	fața	castelului	Lăpușna	
(de	la	dreapta	la	stanga:	Carol	al	II-lea,	regele	Alexandru	
al	Iugoslaviei,	principesa	Mărioara	a	României)

FOTO:	Revista	Carpații	Sursa	foto:	Adevarul

	 Totul	este	construit	din	lemn	masiv	de	mo	

lid,	iar	sculpturile	sunt	perfect	păstrate	de	90	de	

ani,	fără	nicio	zgârietură.	Vitraliile	sunt	originale,	

singurul	care	lipsește	�iind	cel	cu	ın̂semnele	Casei	

Regale.	 Pe	 holul	 principal	 de	 laintrare	 se	 a�lă	

trofeul	 împușcat	 de	 Ceaușescu	 la	 Tulgheș	

(Harghita),	ın̂	23	septembrie	1966.



Holul	intrării



 La	masa	din	sufrageria	mare	au	stat	și	au	mâncat	toți	regii	și	presedinții	de	state	aduși	de	casa	regală,	
ori	de	comuniști.	Sobele	de	teracotă	sunt	unicate,	comandate	la	Viena,	iar	geamurile	duble	sunt	din	sticlă	
făcută	manual,	dovada	�iind	bulele	de	aer	care	se	vad	prin	ele.	Candelabrele,	feroneria,toate	sunt	făcute	din	
�ier	forjat,	lucrat	manual,	comandat	la	meșteri	locali.



	 La	etaj	se	a�lă	camerele	regale,	cu	simbolurile	coroanei	și	mobilier	sculptat	manual	ın̂	molid	masiv,	cu	
detalii	si	minuțiozitate,	care	nu	mai	pot	�i	reproduse	ın̂	ziua	de	azi.	Lavița	din	dormitorul	reginei	Maria	era	
folosită	pentru	a-i	calma	acesteia	durerile	de	spate.	

Dormitorul regelui



Dormitorul	reginei



 I�n	sala	de	jocuri	de	la	parterul	castelului	a	fost	construită	o	masa	de	șah	pentru	a-i	face	pe	plac	lui	
Mihail	Sadoveanu,	apropiat	al	casei	regale	și	ım̂pătimit	al	jocului	minț	ii.	Masa	cu	pucuri	de	lemn	(un	joc	
rusesc	"suba")	a	fost	comandată	pentru	distracția	Elenei	Ceaușescu.



Masa	de	șah	din	sala	de	jocuri



Suba	Elenei	Ceausescu

 Cabanele	se	ın̂chiriază	grupurilor,	preferabil	integral.	Dacă	un	cuplu	ıș̂i	dorește	să	petreacă	o	singură	
noapte	ın̂	dormitorul	regal,	nemai�iind	altcineva	cazat	ın̂	aceeași	perioadă	și	dacă	mai	este	și	pe	timp	de	
iarnă,	 se	 obține	 cu	 greu	 o	 con�irmare.	 Să	 ın̂călzești	 ın̂treaga	 cabană	 pentru	 o	 singură	 cameră	 nu	 este	
rentabil,	astfel	decizia	conducerii	este	de	ın̂țeles.	I�n	orice	caz,	locația	e	preferată	de	grupuri	ın̂	căutare	de	
liniște	și	de	aer	puternic	ozonat	sau	de	corporatiști	veniți	pentru	teambuildinguri.	Mâncarea	se	aduce	de	la	
Târgu	Mureș,	așa	că	serviciile	de	catering	sunt	rezervate	mai	degrabă	turiștilor	străini.	Bineın̂țeles,	există	și	
posibilitatea	de	a-ți	vâna	(la	propriu)	hrana,	dacă	dispui	de	cele	necesare	–	bani,	puști,autorizație	-	.	
	 Cabana	nu	se	ocupă	și	de	organizarea	sesiunilor	de	vânătoare,	acestea	se	plănuiesc	separat,	cu	cei	ce	
la	ocolul	silvic.



Vedere	de	pe	balconul	camerei	regelui



	 Castelul	regal	de	vânătoare	nu	este	o	cazare	oarecare.	Accesibil	ca	preț,	impune	o	conduită	și	cere	un	
respect.
Nu	dispui	de	dotări	moderne	și	mobilierul	poate	nu-ți	 inspiră	acel	sentiment	de	intimitate	sau	căldură	
romantică,	dar	nu	e	necesar.	Aici	stai	ca	sa	respiri	aerul	princiar	care	se	regăsește	ın̂	�iecare	piesă	originală	
care	te	ın̂conjoară.	Intri	pe	aceeași	ușă,	calci	pe	același	covor,	mănânci	la	aceeași	masă,	stai	pe	aceleași	fotolii,	
dormi	ın̂	același	pat	și	mergi	ın̂	aceeași	baie	pe	care	au	folosit-o	regi,	prinți,	președinți	și	șe�i	de	stat.	Este	
locul	unde	vii	ca	să	te	simți	rege	și	ca	să-ți	imaginezi	o	transpunere	ın̂	viața	interbelică.	Locul	acesta	ıț̂i	oferă	
experiența	formidabilă	a	unei	șederi	ın̂tr-un	muzeu	regal.	Cât	te	costă	să	�ii	rege	pentru	o	zi?	50	de	euro	daca	
ıț̂i	dorești	ın̂tregul	dormitorul	regal.
	 Aici	vin	mulți	 străini,	curioși	 ın̂	vizite	organizate	de	pensiunile	din	Covasna	sau	rătăciți	pe	cont	
propriu,	asemeni	nouă.	Vin	cu	trăsurile,	cu	Jeep-urile	sau	cu	elicopterele.



Castelul	Regal	de	Vânătoare	din	Lăpușna

 Fondul	 de	 vânătoare	 al	 munților	 Gurghiului	 este	 unul	 dintre	 cele	 mai	 bune	 din	 țară,	 aici	 �iind	

ım̂pușcati	 cei	mai	 valoroși	 cerbi	 din	România.	 I�n	 aceeași	 zonă	 se	mai	 găsește	cabana	de	 vânătoare	 a	

prințului	Dimitrie	Sturdza.	Fiind	zona	frecventată	de	personalități	din	ın̂treaga	lume,	numele	de	"Valea	

Regilor"	pare	destul	de	justi�icat.

	 I�n	zonă	se	mai	pot	vizita	ruinele	cetății	Gurghiului,	ridicată	ın̂	Evul	Mediu	pe	rămășițele	unui	castru	

român,	fostă	reședință	a	unor	principi	transilvăneni.	Cetatea	a	fost	distrusă	ın̂	1708,	iar	pietrele	provenite	ın̂	

urma	asediului	 au	devenit	 temelie	pentru	castelul	 feudal	Rakoczi-Bornemisza,	 a�lat	 la	 poalele	 fostei	

cetăți.



 Bisericuța	de	lemn	Sf.Nicolae,	prin	a	cărei	curte	se	ajunge	la	castelul	regal,	a	fost	ridicată	ın̂	1779,	
�iind	cumpărată	ın̂	1939	din	satul	Comori	de	Carol	al	II-lea	și	transformată	ın̂	loc	de	ın̂chinăciune	pentru	
familia	regală.	Am	�i	vrut	să	vedem	picturile	originale,	ın̂	stil	naiv,	păstrate	ın̂	interior	din	sec.	al	XVIII-lea,	
ın̂să,	cum	preotul	nu	mai	era	de	gasit,	ușa	a	rămas	ın̂chisă.



Biserica	Sfântul	Nicolae	–	intrare

Biserica	Sfântul	Nicolae

 Sunt	 circa	 70	 km	 din	Târgu	 Mureș	 până	 in	

Lăpușna	iar	ca	să	ajungi,	pe	drumul	ın̂spre	Regin,	faci	

dreapta	spre	Ibănești	–	data	viitoare	când	cumperi	de	

la	supermarket	brânză	de	Ibănești,	o	să	ıț̂i	amintești	ce	

drum	lung	a	bătut	până	să	ajungă	ın̂	farfuria	ta.	Când	

șoseaua	 se	 termină	 brusc	 și	 intri	 pe	 un	 forestier	

interminabil	(DJ153C),	o	să	știi	că	ești	pe	drumul	cel	

bun.	Cei	14	km	până	ın̂	Lăpușna	ıț̂i	zguduie	su�letul	(și	

nu	numai)	și-ți	testează	suspensiile.	Bineințeles,	dacă	

vii	 cu	mașina	de	 teren,	 pentru	 tine	 va	 �i	 o	plimbare	

plăcuta	printre	sate	pitorești,	poieni	pline	de	ghiocei	și	

camioane	ın̂cărcate	cu	lemnele	patriei.	
	 Când	 ajungi	 la	 cabanele	 Ocolului	 Silvic	

Gurghiu/Cabana	de	vanatoare	Lăpușna,	 te	poți	opri.	

Lângă	este	intrarea	ın̂	Mânăstirea	Sf.Nicolae.	Lipită	de	

gardul	mânăstirii,	este	o	potecă	care	duce	spre	un	mic	

pod	de	lemn,	peste	râu.	Trebuie	să	pășești	cu	ın̂credere	

deoarece	te	va	duce	ın̂	curtea	castelului	regal.	Câinii	

sunt	 legați,	 sunt	pașnici,	 iar	dacă	 latră,	 e	 semn	bun;	

acționează	ca	sonerie	la	ușa	gazdelor.	Asta	a	fost,	de	

fapt,	și	strategia	pe	care	am	aplicat-o	pentru	a	atrage	

atenția	 cuiva,	 altfel	 degeaba	 bați	 la porțile fiecărei 

cabane, șansele ca cineva să te aude sunt foarte slabe.



Cărarea	spre	curtea	castelului

 Nu	există	program	de	vizită	și	nici	taxă	de	intrare;	nu	poți	anunța	din	timp	și	nu-ți	garantează	nimeni	

că	ıî	vei	găsi	acasă	sau	că	te	vor	auzi	mișunând	prin	ogradă.	Cu	cât	ai	mai	multă	răbdare	și	faci	mai	multă	

gălăgie,	 cu	 atât	 mai	 bine.	 Rezervările	 se	 fac	 prin	 Hotelul	 din	 Târgu	 Mureș,	 care	 a	 cumpărat	 și	 care	

administrează	 domeniul.	 I�n	 �iecare	 joi,	 familia	 care	 ın̂grijește	 locația	 sună	 la	 hotel	 pentru	 a	 lua	 lista	

rezervărilor	din	perioada	următoare.	Funcționează	pe	principiul	„don’t	call	us,	we’ll	call	you"	nu	de	alta,	dar	

semnal	nu	există	ın̂	zonă,	deci	este	pur	noroc	dacă	prinzi	gazdele	acasă	și	ıț̂i	deschid	ușile.	



EVENIMENT



EVENIMENT



de	arh.	Dorin	BOILĂ

RESTRUCTURAREA	PATRIMONIULUI
CONFERINȚELE	O.A.R.	DE	 LA	CLUJ	 –	
ZIUA	HABITATULUI	-2015

 

 Voi prezenta aici și al treilea episod al acestor dezbateri profesionale din octombrie, de la Cluj-

Napoca, pentru că tot ce s-a discutat are un impact direct asupra procesului de conservare-renovare-

restructurare a patrimoniului construit de la noi, indiferent de vechimea lui.

Dialogul organizat de președintele OAR, arh. Ș. Țigănaș, cu arh. Șerban Sturdza și arh. Szabolcs 

Guttmann s-a dorit o rezumare a tuturor celor prezentate și o concluzie a dezbaterilor cu publicul. De la 

început s-a afirmat că în acest proces al restaurărilor, cel mai laborios și mai subtil dintre toate cele din 

domeniul arhitecturii și construcțiilor, inovație înseamnă să introduci elementul novator ÎN CONȘTIENȚĂ 

ȘI ÎN CONȘTIINȚĂ ! Adică inversul ignoranței, prostului-gust și ocolirii legităților...

S-a subliniat apăsat că marea majoritate a construcțiilor istorice din România sunt la nivel 

european, nu există nici o diferență de medie cantitate și calitate în nici o regiune a țării față de orice altă 

regiune din Uniunea Europeană. Deși, evident, există marea diferență a modului în care este gestionat 

patrimoniul – înțelegerea valorii sale de către localnici, acoperirea domeniului cu legislație 

corespunzătoare, profesionalismul intervențiilor urbanistice și de detaliu, de la studiile preliminare pînă 

la meșterii care pun în operă proiectul!
 
 O altă idee-cadru a dezbaterii a fost necesitatea de a combate demolarea ca metodă de lucru în 

cazul obiectelor de patrimoniu!! Trebuie structurat un proiect, în orice situație, care să evite în cel mai 

înalt grad posibil, pierderea de substanță istorică, de artefacte și detalii originare - care, odată distruse, 

nu se mai pot reface decît sub formă de pastișe, din materiale sau adjuvante contemporane. În acest 

context, arhitectul, ajutat de colaboratorii din disciplinele conexe, trebuie să lucreze (și să fie sprijinit de 

toți proprietarii, investitorii, avizatorii) ca un detectiv, pentru a descoperi toate stratele istorice așezate 

pe pereții și planșeele casei, pentru a afla cum a judecat în trecut meșterul – cu mintea lui, cu inima lui !!

Sunt necesare toate acestea pentru că e vorba de a salva un detaliu, o casă, un cartier, un sat sau 

un oraș întreg ! Și bine i se spune salvare, pentru că altfel se pierde atîta istorie și atîta efort uman, fizic și 

spiritual, încît se poate ajunge chiar la contestarea unor episoade istorice și chiar la DE-LEGITIMAREA 

DE POSESIUNE, cum s-a întîmplat de atîtea ori tocmai pe meleagurile țărilor române !! Iată miza și 

răspunderea istoricilor, arheologilor, arhitecților, topografilor, restauratorilor și, împreună cu ei, a 

avizatorilor în aceste situații de lucru asupra obiectelor de patrimoniu !!

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ



 Arh. Șerban Sturdza a ridicat una dintre marile dileme din România de azi: el sublinia că 

problema este managerul localității, administrația – rămasă cu 40 de ani în urmă ! „Avem prea mulți 

conducători care nu știu să conducă, deci cangrena trebuie discutată pe față, cu nume și prenume” !! 

Tot aici s-a vorbit despre faptul că în ultimele decenii, pe plan internațional s-a rafinat legislația și s-a 

ajuns la conceptele de PEISAJ CULTURAL / PEISAJ ANTROPIC / PEISAJ IMATERIAL (DE SĂRBĂTOARE, 

GASTRONOMIC), etc. Aceste concepte primordial spirituale, care definesc cel mai cuprinzător faptul 

de civilizație specific european, trebuie inserate în proiectele noastre – peisajul specific al unui loc / sit / 

zonă protejată, se poate prezerva în satele și orașele României, pentru corecta inserție a noastră în 

Europa !! Mai ales în contextul nefavorabil în care se încearcă inginerii sociale cu colonizări de populații 

alogene, în care se favorizează migrația cadrelor superioare și a creierelor tinere și talentate numai 

spre anumite țări, etc.
 Cum bine spunea arh. Guttmann: „Nu există patrimoniu / nu există oraș – fără existența 

arhitectului!”
 Iar arh. Ș. Sturdza a evidențiat faptul că „astăzi nu mai există teren gol, pe care să faci ceva total 

nou și independent !!”  În sensul că aproape tot teritoriul este acum antropizat, chiar dacă nu neapărat 

construit – sunt zonele agricole-viticole-silvice, traseele de transporturi, zonele de extracție a 

resurselor minerale, etc... Dar cel mai important, pentru că civilizațiile au în spate un parcurs istoric, tot 

teritoriul este în fond marcat de peisajul antropic și, mai general, de peisajul cultural – pe care unele 

popoare l-au fasonat în mii de ani de locuire și relație agro-industrială cu terenul.
 
 În cadrul aceluiaș demers, Sturdza spunea că, de fapt, „cel mai important este să te simți liber – 

ca proiectant în orașul condus de adversari !!”

                                                                    



VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

de	arh.	Dorin	BOILĂ

PATRIMONIU	–		CONSERVARE,	
RECONVERSIE,	INOVARE
(	de	Ziua	Mondială	a	Habitatului		-	
5.10.	2015)

- partea	I	-

	 Acesta	a	fost	titlul	Conferințelor	„ARCHITECTURE"	de	anul	acesta,	organizate	sub	egida	�ilialei	OAR	

Transilvania	din	Cluj.	Ca	și	ın̂	anii	precedenți,	un	program	dens,	care	deschide	trei	săptămın̂i	de	evenimente	

legate	de	breasla	și	rolul	social	al	arhitecților,	a	fost	prilejul	de	a	asculta	prelegeri	despre	ultimele	realizări	ın̂	

materie,	 de	 a	 lua	 contact	 cu	 partenerii	 procesului	 urban	 și	 arhitectural	 și	 de	 a	 ne	 ın̂tıl̂ni	 ın̂tre	 noi,	

profesioniștii	care	practicăm	meseria	–	ın̂	proiectare,	ın̂vățămın̂t,	cercetare	și	administrație.
	
	 Deși	se	discută	mai	rar	participarea	complexă,	 ın̂tr-un	sistem	dinamic,	a	 tuturor	partenerilor	 ın̂	

procesul	de	gestionare,	generare	a	noului	sau	regenerare	a	vechiului	ın̂	urbanism	și	arhitectură,	ın̂	aceste	

ı̂ntı̂lniri	 se	 dezbate	 importanța	 bene�iciarului	 (dialogul	 său	 cı̂t	 mai	 fertil	 cu	 proiectantul),	 rolul	

investitorului	 ın̂	 operațiile	 mai	 mari,	 rolurile	 partenerilor	 din	 echipa	 de	 proiectare,	 din	 echipele	 de	

construcție	și	mentenanță,	pın̂ă	la	importanța	de	prim	rang	a	comunității	locale	(ın̂	cartierele	urbane	sau	la	

sate)	 pentru	 corecta	 utilizare	 a	 patrimoniului	 construit,	 �ie	 că	 se	 compune	din	monumente	 clasate	 ca	

istorice,	�ie	că	este	vorba	de	un	ansamblu	cu	valoare	urbanistică	(peisaj	urban,	peisaj	cultural,etc.),	chiar	

dacă	nu	e	pe	lista	monumentelor	clasate.

	 Președintele	OAR	pe	țară,	arh.	Șerban	Țigănaș,	a	spus	ın̂	cuvın̂tul	de	deschidere	că	suntem	interesați	

chiar	 și	 de	 modul	 cum	 breasla	 este	 percepută	 din	 exterior,	 de	 către	 virtualii	 clienți	 sau	 de	

bene�iciarii/utilizatorii	cotidieni	ai	spațiilor	urbanistice/arhitecturale	–	despre	acești	locuitori	ai	spațiilor	

realizate	ın̂	straturi	de	sute	de	ani,	neinteresați	neapărat	de	fenomenul	arhitectural,	Ș.	Țigănaș	spunea	că	,	

deși	cunosc	bine	termenul	de	„arhitectură",	noțiunea	ın̂	sine	este	foarte	străină	omului	de	rın̂ d,	chiar	bine	

școlit	!	De	aici	pornesc	și	majoritatea	problemelor	care	apar	cın̂d	acești	oameni	ajung	ın̂	poziții	de	decizie,	

tocmai	ın̂	relație	cu	imensele	s�idări	din	orașele	de	azi	!

	 O	altă	conferențiară	a	fost	Caroline	Fernolend,	săsoaica	din	Viscri	(jud.	Brașov),	care,	respingın̂d	

ideea	de	a	emigra	ın̂ 	Germania,	de	a	părăsi	satul	natal	tocmai	cın̂ d	el	a	ın̂ ceput	să	aibă	nevoie	disperată	de	

ajutorul	nativilor	săi,	a	ajuns	să	�ie	femeia	cea	mai	curajoasă	din	comunitățile	noastre	rurale,	pornind	o	luptă	

aproape	 imposibilă	 ın̂	 anii	 *90	de	a	dezvolta	 satul	prin	REVITALIZAREA	COMUNITA� ȚII	 !!	 Și	neobosită,	

ın̂cearcă	să-i	lămurească	pe	toți	că	cea	mai	sigură	sursă	de	dezvoltare,	mai	ales	ın̂	satele	noastre	de	azi,	este	

legătura	 comunității	 cu	 patrimoniul	material	 și	 imaterial	 pe	 care	 l-a	 primit	 ca	moștenire	 !!	 Proiectele	

inspirate	de	echipa	ei,	a�late	și	sub	egida	„Mihai	Eminescu	Trust"	(Fundațiile	Prințului	de	Wales),	sunt	I�N-

PRIN-PENTRU	comunitate.



	 S-a lucrat pın̂ă acum în 49 de sate din centrul și sudul Transilvaniei, cel mai avansat concept �iind „

Satul de sine-stătător”, prin care se ajută întreaga localitate, cu toate etniile ei, pornind de la experiența 

vecinătăților săsești – munca în clacă/ atunci cın̂d e nevoie / prin lucrări mici, de întreținere periodică. Se 

organizează și cursuri de formare a unor meseriași locali, spre a se ajunge la responsabilizare prin î

n�iințarea de mici �irme individuale, pe meserii, cu piața specializată asigurată – această întreținere a 

milioane de obiecte și construcții tradiționale, din sutele de sate cu patrimoniu medieval !! Evident că în 

Transilvania de sud, majoritatea candidaților în acest moment sunt maghiarii și țiganii, dar Caroline a 

obținut rezultate uimitoare tocmai cu aceștia din urmă – solicitın̂du-le să încerce reluarea vechilor 

meșteșuguri practicate pın̂ă în 1990 alături de meșterii sași...

	 A fost o muncă enormă să-i convingă pe toți consătenii din Viscri; acum, aceeași campanie de 

lămurire se duce în Alma Vii, sat al comunei Moșna, pentru că s-a redescoperit adevărul că materialele 

locale sunt cele mai ieftine, mai sănătoase și mai durabile, costurile de punere în operă sunt cele mai mici 

și peisajul cultural valoros, cel cu patrimoniul construit înainte de primul război mondial, este în acest 

mod salvat și ușor de menținut !!

	 Un sat ın̂ care marea majoritate a locuitorilor trăiește din ajutor social este condamnat pieirii și 

este imposibil de salvat patrimoniul său de neprețuit ! Tot așa cum patrimoniul restaurat este mort fără 

oamenii locului, care să-l pună în circuit turistic-economic, să-i asigure mentenanța ! Ni s-a prezentat și 

exemplul care funcționează în numeroase sate dintre Târnava Mare și Hârtibaciu – restaurarea șurilor 

săsești părăsite și reconversia lor în garaje, saloane de oaspeți, bucătării comunitare, inclusiv pentru mica 

industrie artizanal-gastronomică. Și tot ca pornire a unei mici inițiative economice, s-a prezentat 

conversia doar a unei părți din gospodăria existentă (o cameră pentru oaspeți), spre a practica agro-

turism în cadrul familiei !

- VA URMA -

      



VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

de	arh.	Dorin	BOILĂ

PATRIMONIU	–		CONSERVARE,	
RECONVERSIE,	INOVARE
(	de	Ziua	Mondială	a	Habitatului		-	
5.10.	2015)

- partea	II	-

 I�n	continuarea	conferințelor	ARCHITECTURE	de	la	Cluj,	l-am	ascultat	pe	arh.	olandez	Bas	ten	

Brinke,	reprezentant	al	curentului	minimalist	contemporan	(adică	locuințe	și	orice	altceva	puse	ın̂	cuburi/	

paralelipipede...).	 El	 a	 ridicat	 de	 fapt	 o	 problemă	 care	 tocmai	 s-a	 exacerbat	 prin	 această	 arhitectură	

hipersimpli�icată,	la	interior	și	la	exterior	–	cıt̂	din	proiect	se	realizează	de	către	arhitect	pentru	bene�iciar	și	

cıt̂	mai	mult	pentru	sine	??	Problema	este	prezentă	mai	ales	ın̂	societatea	contemporană,	ın̂	care	arhitectul	

tinde	să	devină	prizonierul	modei,	deci	să	in�luențeze	bene�iciarul	aproape	fără	să-și	dea	seama...

	 Brinke	 a	 mai	 prezentat	 și	 alte	 cıt̂eva	 aspecte,	 speci�ice	 cartierelor	 de	 blocuri	 -	 locuințe	

colective	impersonale,	grupate	ın̂	zone	care	devin	prea	ușor	ghetouri	cu	populații	defavorizate	!!	Urmările	

sunt	deja	binecunoscute	ın̂	mai	toate	orașele	mari	europene	–	manifestări	violente	ale	tinerilor	neintegrați	

ın̂	societate	(uneori	te	ın̂trebi	dacă	sunt	integrabili	ın̂	societățile	avansate	!!??),	decădere	urbană,	etc.
Apoi	am	avut	ocazia	să	vedem	cum	privește	un	arhitect	olandez	ın̂tre	2	vır̂ste	problema	construirii	de	

biserici	noi.	După	ce	a	criticat	construcția	unei	biserici	ortodoxe	ın̂	Cluj,	(dovedind	că	habar	n-are	de	legătura	

dintre	ritual,	speci�ic	confesional	și	forma	spațiului	interior),	Brinke	și-a	prezentat	o	lucrare	din	Amsterdam,	

o	biserică	penticostală	–	cu	spații	impersonale,	fără	o	chemare	spre	colocviu	spiritual,	cu	problema	aducerii	

luminii	ın̂	interior	care	devine	din	mijloc	un	scop	ın̂	sine,	cu	simulacrul	unui	turn	al	clopotelor	fără	clopote...	

Și	cum	spunea,	teoretizın̂d	despre	arhitectura	contemporană,	aceasta	ar	trebui	să	se	reducă	la	„zero”	–	adică	

la	o	simplă	cutie	!!!	
	
	 Din	 fericire,	 a	 urmat	 arh.	Niculae	Grama,	 care	 a	 ın̂cercat	 să	 contureze	mai	 complet	 tema	

seminarului	din	acest	an,	reamintindu-ne	ce	spunea	cunoscuta	Francoise	Choay:	„	Scara	locală	este	o	valoare	

antropologică	fundamentală	!!”	I�nțelegın̂d	prin	„scara	locală”	speci�icul	spațiilor	arhitecturale	și	urbane,	al	

formelor	prin	care	se	exprimă	ın̂	acel	loc	funcțiunile	universal-valabile	din	viața	omului/	a	societății.	Ca	să	

ın̂țeleagă	și	„minimaliștii”	că	o	casă	sau	o	biserică	nu	pot	„cın̂ta”	ım̂preună	cu	mediul	ın̂	care	sunt	amplasate	

decıt̂	dacă	se	adaptează	„gamelor	muzicale”	din	acel	mediu.
	
	 Arhitecta	Iulia	Stanciu	din	București	a	discutat	aplicat	pe	lucrări	ale	�irmei	sale,	arătın̂d	că	o	

casă	(locuință,	dotare	culturală,etc.)	ım̂bătrın̂ită	adună	mai	multe	straturi	de	materiale/forme/istorii	trăite,	

care	pot	modi�ica	elemente	inițiale	și	care,	la	o	restaurare-reconversie,	trebuie	RECUPERATE	și	păstrate.	I�n	

nici	 un	 caz	 cum	 se	 face	 azi	 ın̂	multe	 orașe	 românești,	 cın̂d	 interese	 imobiliare	 certate	 cu	 legea	 duc	 la	

„recuperarea	prin	demolare	și	refacere”	!!!

	 Arh.	Robert	Farczadi	ne-a	prezentat	un	exemplu	de	restaurare	„low	cost/low	tech”,	conform	

experienței	 aduse	 ın̂	 zona	Transilvaniei	de	către	Mihai	Eminescu	Trust	din	Marea	Britanie	–	 lucrări	de	

cercetare	 a	 istoriei	 construcției,	 de	 renovare	 cu	materiale	 și	meșteri	 locali,	 pentru	 a	 păstra	 substanța	

istorică,	dar	 și	atmosfera	 și	speci�icul	 local.	Este	vorba	de	o	gospodărie	din	Saschiz	(jud.	Brașov),	unde	

locuința	a	fost	convertită	ın̂	centru	de	producere	a	alimentelor	speci�ice	zonei	(produse	din	legume	și	fructe	

pentru	 sezonul	 rece).	 Iar	 corpul	 nou	 necesar	 producției	 a	 reluat	 exact	 amplasarea,	 volumetria,	 panta	

acoperișului	și	materialele	fostei	șuri.



Pentru	 a	 ın̂cheia	 conferințele	 individuale,	 prezint	 pe	 cea	 a	 arhitectului	 chinez,	 stabilit	 ın̂	Marea	

Britanie,	Charles	Phu	–	acesta	a	expus	cıt̂eva	idei	urbanistice	�irești,	avın̂d	experiență	ın̂	lucrări	de	anvergură	

din	zona	estului	asiatic:	
Ø Cheltuielile	 cu	 orice	 construcție	 ı̂nseamnă	 pe	 termen	 lung	 20%	 investiție	 și	 80%	

utilizare/ın̂treținere	!	Deci	este	foarte	avantajos	să	faci	o	investiție	inteligentă,	chiar	dacă	mai	

scumpă,	spre	a	te	scuti	de	cıt̂	mai	multe	costuri	pe	zecile	de	ani	de	utilizare	a	casei.	Nu	e	ın̂să	

totdeauna	valabil	că	o	investiție	scumpă	este	și	SUSTENABILA� 	!
Ø A	„recunoaște”	moștenirea,	valoarea	complexă	a	patrimoniului,	ın̂seamnă	a	„elibera”	viitorul,	

a-ți	asigura	o	dezvoltare	corectă	și	fertilă,	atıt̂	ın̂	urbanism	cıt̂	și	la	scara	unor	case	minore.
Urbanismul	traditional	este	cel	mai	valoros	pentru	orice	comunitate,	prin	faptul	că	este	organic	(adaptat	

caracterului	 locului),	 are	 scară	 umană	 (nu	 copleșește	 individul	 și	 nu-i	 face	 viața	 un	 permanent	 chin),	

mixează	funcțiunile,	adică	nu	le	separă	ın̂	zone	inerte,	și	se	con�igurează	prin
Ø ierarhizare	 și	puncte	nodale.	Numai	așa	o	structură	urbană	STIMULEAZA� 	CONLUCRAREA	

ın̂tre	membrii	societății	!

Toate	bune	și	frumoase...	Am	văzut,	ın̂	imaginile	prezentate	dintr-un	studiu	asupra	unui	mare	oraș	

chinezesc,	aceste	principii	puse	 ın̂	proiect.	Deși	nu	se	reușise	a	trece	dincolo	de	nestăvilita	deversare	a	

structurii	urbane	peste	cım̂purile	din	jur,	neasigurın̂d	un	interstițiu,	o	pauză,	o	zonă	pentru	horticultură.

Dar	marea	dezamăgire	a	 fost	prezentarea	 triumfală	a	unei	structuri	urbane	uriașe,	proiectată	 la	

indicații	dictatoriale	ın̂	inima	istorică	a	orașului	Sankt	Petersburg,	parcă	dorindu-se	perfecta	„continuitate”	

cu	ceea	ce	a	ın̂semnat	Leningrad...	Acolo	se	dorește	instalarea	celui	mai	ın̂alt	zgır̂ie-nor	din	Europa,	blocul	de	

birouri	al	corporației	de	tristă	 faimă	Gazprom	!	Probabil	majoritatea	tinerilor	prezenți	 la	conferință	nu	

cunoaște	 istoria	 acestui	 implant,	 dar,	 ın̂	 2007,	 tocmai	 la	 noi	 ın̂	 Sibiu,	 cu	 ocazia	 unui	 mare	 simpozion	

internațional,	tineri	arhitecți	ruși	au	arătat	lupta	lor	de	ani	de	zile	ım̂potriva	acelui	colos	prevăzut	ın̂	zona	de	

protecție	a	valorilor	urbanistice	seculare	din	Sankt	Petersburg.

Aviz	amatorilor....
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Completare documentație necesară 
concursului naţional pentru selectarea 

proiectului care va reprezenta România

la cea de-a 15-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale 

de Arhitectură

la Biennale di Venezia 2016

COMPONENŢA JURIULUI

1.     arh. Attila Kim, comisar – preşedinte

2.     arh. Viorica Curea – președinte UAR

3.     Alexandru Damian – Institutul Român de Cercetare Umanistică din Veneția

4.     arh. Dan Hanganu – membru

5.     arh. Oana Bogdan – membru

6.     arh. Augustin Ioan – membru

7.     arh. Andrei Şerbescu – membru
                                                                      

 
Pentru consultarea documentelor si completarea 

formularului, va rugam accesati: www.uarconcursuri.org
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AGERPRESS

 Au	fost	obţinute	la	licitaţie	primele	terenuri	pentru	construcţia	de	pensiuni	în	staţiunea	vâlceană	
Ursu-Ursuleţul.Primii	proprietari	ai	viitoarelor	pensiuni	din	noua	staţiune	Ursu-Ursuleţul	din	Vaideni	
sunt	doljeni,	a	declarat	edilul	localităţii,	Daniel	Băluţa,aceştia	fiind	cei	care	au	licitat	primele	din	cele	
500	de	loturi	amenajate	pe	vârful	Ursu.„După	ce	am	actualizat	PUZ-ul	staţiunii	Ursu-Ursuleţul	şi	au	fost	
definitivate	loturile	pe	care	se	vor	construi	pensiuni,	am	avut	şi	primii	ofertanţi.	Pot	spune	că	primii	
zece	sunt	din	Craiova,cei	care	urmează	a	fi	cu	siguranţă	primii	proprietari	de	pensiuni	din	noua	
staţiune.

	 Evident	că	aşteptăm	ca	numărul	acestora	să	crească.	Între	timp,	primăria	Vaideeni	este	
preocupată	de	identificarea	traseului	optim	din	cele	patru	care	sunt	în	prezent	pentru	a	ajunge	sus.	Şi	
implicit	aducerea	electricităţii.	Aici	vom	colabora	cu	administraţia	din	Horezu,	pe	teritoriul	căruia	se	
află	deja	staţiunea	Vârful	lui	Romani,staţiune	cu	care	Ursu-Ursuleţul	se	învecinează”,a	precizat	primarul	
Băluţă.	

	 O	a	doua	staţiune	la	cota	1.500	de	metri,	Ursu-Ursuleţul,	va	apărea	în	Munţii	Căpăţânii,	în	judeţul	
Vâlcea,	chiar	în	vecinătatea	staţiunii	Vârful	Romani,	primăria	Vaideeni	aprobând	săptămâna	trecută	
PUZ-ul	pentru	această	zonă.	„Va	fi	şi	mai	frumoasă	decât	Vârful	Romani,	cu	care	se	va	învecina.Potrivit	
PUZ,	aprobat	chiar	azi	(miercuri	n.r),	vor	fi	amenajate	două	pârtii	de	dimensiuni	reduse	şi	una	care	
porneşte	chiar	de	la	2.124	de	metri,	din	vârful	Ursu.	În	acest	momentul,suntem	în	faza	de	licitare	a	
loturilor	create	în	urma	PUZ-lui.	Suntem	în	vecinătate,	chiar	la	hotarul	cu	staţiunea	Vârful	Romani,a	
oraşului	Horezu,	iar	mânăstirea	de	la	Vârful	Romani,de	la	cota	1.650	de	metri,	este	chiar	pe	hotarul	cu	
staţiunea	Ursul-Ursuleţul.
	 Acest	grup	de	staţiuni	montane	va	rivaliza	cu	orice	staţiune	din	ţară”,	a	declarat	primarul	din	
Vaideeni,	Daniel	Băluţă.	

	 Totodată,	prin	acest	proiect	se	încearcă	realizarea	legăturii	dintre	şoseaua	Transalpina	şi	această	
zonă,	pentru	viitor	deschizându-se	perspectivele	pentru	cel	mai	mare	domeniu	schiabil	din	Parâng.	În	
prezent,	în	Munţii	Căpăţânii	se	află	în	construcţie	staţiunea	Vârful	Romani	care	aparţine	de	Horezu,	
staţiunea	fiind	ridicată	în	jurul	unei	mănăstiri,	la	cota	1.650.	Din	cele	peste	100	de	pensiuni	prevăzute	în	
zonă,	40	sunt	deja	funcţionale	în	regim	turistic.	Consiliul	Județean	Vâlcea	va	lansa	o	dezbatare	publică	
pentru	alegerea	variantei	optime	pentru	autostrada	Sibiu-Piteşti.	Consiliul	Judeţean	Vâlcea	va	lansa	o	
dezbatere	publică	privind	alegerea	variantei	optime	din	cele	cinci	prezentate	de	CNADNR	pentru	
tronsonul	de	autostradă	Sibiu	-	Piteşti,	a	anunţat	miercuri	purtătorul	de	cuvânt	al	instituţiei,	Bogdan	
Popescu.	„Conducerea	CJ	Vâlcea	consideră	prioritatea	zero	pentru	judeţean	acest	tronson	de	autostradă.	
CNADNR	a	prezentat	cinci	variante	pentru	acest	tronson	Sibiu-Piteşti.	De	aceea	este	foarte	important	ca	
variantele	înaintate	să	fie	analizate	şi	o	concluzie	unitară	trebuie	să	rezulte.	De	acest	tronson	depinde	
economia	judeţului	Vâlcea,	de	la	industrie	până	la	turism,	este	cel	mai	important	subiect	al	judeţului	din	
ultimii	25	de	ani.	Această	dezbatere	publică	va	include,	evident,	şi	opiniile	reprezentanţilor	CNADNR”,	a	
declarat	Popescu.	
	
	 Autorităţile	de	la	Transporturi	iau	în	calcul	cinci	variante	de	traseu	pentru	autostrada	A1	Piteşti	-	
Sibiu	-	varianta	"veche"	din	2008	şi	alte	patru	noi,	aşa	cum	a	reieşit	în	cadrul	revizuirii	Studiului	de	
Fezabilitate.Prima	variantă,	cea	din	2008,	este	Piteşti	-	Curtea	de	Argeş	-	Şuici	-Perişani	-	Racoviţa	-	
Câineni	-	Boiţa	-	Tălmaciu	-	Vestem,	cu	noduri	la	Tigveni,	Şuici,	Racoviţa.	A	doua	variantă	este	similară	
celei	dintâi,	existând	mici	diferenţe,	iar	varianta	5	are	modificări	la	ieşirea	din	Piteşti	şi	ocoleşte	Curtea	
de	Argeş,	după	care	revine	la	Bălteni,	pe	traseul	celorlalte	două,	anterioare.	Pentru	judeţul	Vâlcea,	
variantele	3	şi	4	apropie	culoarul	cel	mai	mult	de	Râmnicu	Vâlcea.	Astfel,	varianta	3	a	autostrăzii	este	
Piteşti	-	Curtea	de	Argeş	-	Tigveni	-	Şuici	-	Berislăveşti	-	Sălătrucel	-	Călimăneşti	-	Defileul
Oltului	-	Racoviţa	-	Câineni	-	Boiţa	-	Tălmaciu	-	Vestem.	Varianta	4	apropie	Râmnicu	Vâlcea	la	doar	4	km	
de	autostradă,	adică	Piteşti	-	Curtea	de	Argeş	-Tigveni	-	Runcu	-	Dăeşti	-	Călimăneşti	-	Defileul	Oltului	-	
Racoviţa	-	Câineni	-	Boiţa	-	Tălmaciu	-	Veştem.	CNADNR	a	anunţat,	vineri,	măsuri	de	transparentizare	a	
procesului	de	revizuire	a	Studiului	de	Fezabilitate	pentru	autostrada	Piteşti	-	Sibiu,	prioritatea	numărul	
1	în	materie	de	infrastructură	rutieră,	conform	Masterplanului	General	de	Transport.	Astfel,	sâmbătă,	
CNADNR	a	publicat	pe	site-ul	companiei,	www.cnadnr.ro,	la	secţiunea	Autostrada	Sibiu	-	Piteşti,	cele	5	
variante	de	traseu	şi	va	pune	la	dispoziţie	şi	un	forum	pentru	dezbateri	la	adresa:	forum.cnadnr.ro.	

Primele terenuri pentru construcția 
de pensiuni în stațiunea vâlceană 
Ursu-Ursulețu



ANUNȚ

	 Municipiul	Aradul	a	fost	premiat	la	Galele	Club	Feroviar,	pentru	rezultate	deosebite	în	dezvoltarea	
transportului	urban	modern.	Primarul	municipiului	Arad,	Gheorghe	Falcă,	a	anunţat	că	Primăria	a	fost	
distinsă	recent	cu	Premiul	de	Excelenţă,	de	către	Clubul	Feroviar	Român	şi	Asociaţia	Industriei	Feroviare	
din	România,	distincţia	fiind	înmânată	în	cadrul	evenimentului	intitulat	Galele.
	
	 Club	 Feroviar	 ediţia	 a	 X-a.	 „Premiul	 a	 fost	 acordat	 Aradului	 pentru	 rezultate	 deosebite	 în	
dezvoltarea	transportului	urban	modern.	După	investiţii	majore	pentru	dezvoltarea	infrastructurii	de	
transport	public	pe	şine,	Aradul	a	realizat	investiţii	importante	pentru	achiziţia	de	tramvaie	moderne	şi	
are	un	program	de	reabilitare	a	parcului	de	tramvaie	vechi,	pentru	a	creşte	confortul	oferit	călătorilor",	a	
declarat	Gheorghe	Falcă.	Acesta	a	spus	că,	prin	realizarea	noilor	investiţii,	municipiul	Arad	se	va	încadra	
în	una	din	 cele	 zece	 condiţii	 pentru	 a	 fi	 definit	 ca	 "oraş	 verde",	având	un	 transport	public	 ecologic.	

	 Aradul	este	pentru	a	doua	oară	laureat	al	Galei	Club	Feroviar,	 în	anul	2008	primind	distincţia	
pentru	programele	de	dezvoltare	ale	infrastructurii	de	transport	public.	"Aradul	a	mai	fost	reprezentat	pe	
podiumul	 Galei	 şi	 de	 compania	 Astra	 Vagoane	 Călători	 SA,	 care	 a	 fost	 premiată	 pentru	 activitatea
sa	şi	pentru	tramvaiul	Imperio,	primul	tramvai	modern	produs	în	România",	a	adăugat	edilul	arădean.	
Ceilalţi	laureaţi	ai	Galei	Club	Feroviar	din	acest	an	au	fost	Primăria	oraşului	Zlatna,	pentru	conservarea	şi	
refacerea	 materialului	 rulant	 de	 epocă;	 profesorul	 Mihail	 C.	 Alexandrescu,	 decanul
Facultăţii	de	Transporturi	din	cadrul	Politehnicii	din	Bucureşti	şi	societatea	Reloc-Electroputere	VFU	
Craiova,	pentru	realizarea	primei	locomotive	care	funcţionează	exclusiv	cu	biodiesel	sau	cu	ulei	vegetal.

AGERPRES



Bucureşti devine capitala termală a Europei
-proiectul Therme București-

 La	 ın̂ceputul	 iernii,	 bucureștenii	 de	 vor	 putea	

bucura	de	deschiderea	celui	mai	mare	Therme	din	

Europa,	 construit	 green�ield,	 cu	 apă	 termală	 de	

calitate	unică	ın̂	lume.	Acest	proiect	este	dezvoltat	ın̂	

premieră	 ı̂n	 România	 și	 transformă	 Bucureștiul	 ı̂n	

capitala	termală	a	Europei.	I�n	afara	piscinelor	cu	apă	

termală	 de	 calitate	 unică	 ın̂	 lume,	 amenajate	 special	

pentru	 o	 atmosferă	 cât	 mai	 plăcută,	 publicul	 se	 va	

putea	bucura	și	de	cea	mai	mare	grădină	indoor	și	

outdoor	din	România,	cu	peste	800.000	de	plante	și	

sute	de	specii	de	arbori,	la	care	se	adaugă	cea	mai	mare	

plantație	 de	 palmieri	 veritabili	 din	 Europa.	 Toate	

aceste	 elemente	ajută	 la	 crearea	unui	peisaj	 tropical	

ın̂tr-un	spațiu	modern,	deschis,	cu	imagini	care	te	pot	

transpune	ın̂	altă	lume.	

sursă	foto:	metropotam.ro

	 Lucrările	 de	 construcție	 ale	

acestui	proiect	au	ın̂ceput	ın̂	anul	2013	și	

s-a	 propus	 �inalizarea	 acestuia	 ın̂	 anul	

2015,	 investiția	 pentru	 ın̂tregul	 proiect	

ajungând	să	�ie	de	50	de	milione	de	euro.	

Suprafața	 totală	 a	 parcului	 va	 �i	 de	 10	

hectare,	 dintre	 care	 15.000	 de	 metri	

p ătra ț i 	 vor 	 reprezenta	 suprafa ța	

construită,	a�irmă	cei	de	rhn.ro.	

	 Investiția	ın̂	acest	proiect	grandios	

este	 realizată	 de	 cei	 de	 la	 A-HEAT	

GROUP	AG.	Hubert	Spegel,	CEO	al	acestui	

grup,	declară	pentru	hotnews.ro	faptul	că	

realizarea	 și	construirea	acestui	proiect	

este	la	fel	de	complexă	ca	a	unui	aeroport	

și	 că	 Therme	 București	 bene�iciază	 de	

ı̂ntregul 	 know-how	 tehnologic 	 ș i	

conceptual	 al	 grupului	 �iind	de	departe	

cel	mai	modern.	Tot	Hubert	Spegel	a�irmă	

c ă 	 Pro i e c t u l 	 The rme 	 Bucu re s t i	

transformă	 in	 bene�iciul	 oamenilor	 o	

resursa	 naturală	 valoroasă,	 printr-o	

investiţie	 care	 plasează	 capitala	 pe	

p r imu l 	 l o c 	 ı̂ n 	 c e e a 	 c e 	 p r i ve ş t e	

dimensiunea,	complexitatea	tehnică	si	

arhitecturală,	dar	mai	ales	facilitatile	de	

relaxare	şi	divertisment	pe	care	le	ofera	

unui	astfel	de	loc.

sursă	foto:	www.xplorio.ro

sursă	foto:	metropotam.ro



de	la	arh.	Cezar	COSMA	

 Petre Țuțea - cuvinte memorabile

   Se	zice	că	Petre	Țuțea	a	fost	ın̂trebat	de	

gardianul	său:	„Cum	e	posibil,	dacă	ești		atât	de	

deștept,	să	crezi	ın̂	Dumnezeu?”

	 Acesta	i-a	răspuns,	foarte	ferm:	„Din		

orgoliu”.

						Gardianul,	mirat,	ıî	spune:	„Cum		adică,	din	

orgoliu?,	ın̂trebare	la	care	Petre	Țuțea	afrimă:	

„Sunt	atât	de	mândru,	ın̂cât	nu-mi	vine	să	

cred	că-s	făcut	din	maimuță!”

U.A.R SIBIU
Typewritten text
Vă mulțumim pentru atenția acordată!

U.A.R SIBIU
Typewritten text


U.A.R SIBIU
Typewritten text
Sfârșit
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