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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. 
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partea I 



SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Arhiva	de	proiecte	UAR

	 O	componentă	importantă	a	patrimoniului	UAR	este	constituită	de	arhiva	de	proiecte,	documente	
sau	obiecte	donate	sau	lăsate	în	custodia	UAR	de	către	arhitecți	ori	de	către	descendenți	ai	acestora.

	 Aceasta	cuprinde	schițe,	planuri,	proiecte	sau	părți	de	proiecte,	dar	și	desene	sau	lucrări	de	grafică	în	
tehnici	diverse	ale	arhitecților:

ź Arh.	Ioana	Grigorescu	-	fondul	documentar	cel	mai	complex	și	bogat	(proiecte,	schițe,	lucrări	de	grafică,	la	
care	se	adaogă	cărți,	piese	de	mic	mobilier,	obiecte	decorative	etc.)	aflat	în	arhiva	UAR,	material	aflat	în	
curs	de	cercetare	și	arhivare;

ź Arh.	Ion	Micea	Enescu	-	fond	documentar	-	cuprinzând	studii,	schițe,	părți	din	proiecte,	documentare	
foto(albume)	-	complet	cercetat,	inventariat	și	arhivat,	depozitat	la	CCA	din	Str.	J.	L.	Calderon.

ź Arh.	Octav	Doicescu	-	fond	documentar	aflat	în	custodia	UAR	și	depozitat	din	februarie	2016	la	CCA	din	
Str.	 J.	 L.	 Calderon;	 parțial	 cercetat,	 inventariat	 și	 arhivat,	 activități	 stopate	 până	 la	 clarificarea	 cu	
moștenitorii	lui	Octav	Doicescu	a	aspectelor	patrimoniale.

	 Arhiva	mai	cuprinde	proiecte	sau	lucrări	ale	arhitecților	Constantin	Joja,	Andrei	Pănoiu,	Alexandru	
Beldiman,	Peter	Derer,	Irina	Popovici	etc.

	 În	aprilie-mai	2014	s-a	organizat	punctul	de	lucru	de	la	sediul	UAR	din	Calea	Victoriei	nr.	126	pentru	
cercetarea	și	conservarea	arhivelor	de	proiecte	aflate	în	fondul	arhivistic	al	UAR.



	 Dotarea	punctului	de	lucru	s-a	făcut	fără	investiții,	folosindu-se	dotările	existente	în	patrimoniul	

UAR,	completate	de	la	începutul	activității	cu	echipamente	IT	și	de	birotică	proprietatea	personalului	UAR	

care	lucrează	în	cadrul	arhivei.	Compartimentele	funcționale	ale	UAR	au	asigurat	necesarul	de	materiale	

consumabile,	cât	și	cheltuielile	aferente	funcționării	în	spațiul	din	Calea	Victoriei	nr.126	(chirie,	utilități,	

curățenie	etc.).	Activitatea	punctului	de	lucru	arhivistic	este	asigurată	de	două	persoane:	arh.	Rodica	Elvira	

Panaitescu,	cercetare	și	Răzvan	Hatea,	operator	IT.

	 Proiectele	arhivate	cuprind	planșe	pe	hârtie,	calc,	foiță,	hârtie	ozalid,	copii	xerox,	planșe	lipite	pe	

carton,	 realizate	 în	 tehnici	diverse:	creion,	 tuș,	acuarelă,	guașă,	 ceracolor	etc.,	albume	cu	 fotografii	 sau	

fotografii	disparate.

	 Planșele	au	fost	găsite	într-o	stare	precară	de	păstrare,	pe	parcursul	anilor	fiind	depozitate	în	suluri,	

tuburi,	dar	și-n	mape	sau	de	regulă	sub	formă	de	teancuri	dezorganizate,	de	forme	și	dimensiuni	diverse	

care	corespund	formelor	de	arhivare	ale	proprietarilor	inițali,	dar	de	regulă	sunt	rezultatul	întâmplării.

	 După	caz	a	fost	necesară	curățarea	(desprăfuirea)	planșelor,	inclusiv	înlăturarea	mucegaiului	după	

unele	planșe.	În	funcție	de	starea	acestora	s-au	executat	reparații	punctuale,	operațiunii	necesare	în	special	

la	planșele	desenate	pe	calc	sau	foiță,	mai	sensibile	la	trecerea	timpului.

	 La	artefactele	din	ceramică	sau	lemn	(cazul	colecției	arh.	Ioana	Grigorescu),	depozitate	și	manevrate	

impropriu,	după	scoaterea	din	cutiile	în	care	au	fost	păstrate	s-a	efectuat	curățarea	atentă	a	acestora,	cât	și	

operații	de	primă	urgență	de	conservare/reparare.

	 Catalogarea	și	digitalizarea	arhivei	s-a	făcut	în	următoarele	faze:

	 Identificarea	planșelor,	gruparea	lucrărilor	(proiectelor),	ștampilarea	și	numerotarea	planșelor.

	 Listarea	 într-un	 tabel	 care	 cuprinde:	 date	 de	 identificare,	 subiectul/denumirea	 documentelor,	

numerele	cutiei	și	mapei	în	care	sunt	depozitate	documentele,	nr.file/planșe,	dimensiunea	/	format,	natura	

documentului	(original/	copie),	tehnica	de	desen	(tuș,	creion,	color,	acuarelă)	și	suportul	(hârtie,	ozalid,	

calc,	foiță).

	 Fotografierea	tuturor	planșelor	sau	scanarea	documentelor/fotografiilor	format	A4;	prelucrarea	și	

editarea	imaginilor.

	 Digitalizarea	 -	 listarea	 în	 tabelul	 ARHIVĂ	 DIGITALIZATĂ,	 conceput	 și	 realizat	 ca	 să	 excludă	

consultarea	curentă	a	originalelor	din	arhivă,	cu	posibilitatea	accesării	lor	on-line.

	 În	final	planșele	originale,	grupate	pe	subiectul	documentului	(proiectului),	se	arhivează	în	mape	de	

carton	ce	sunt	depuse	în	cutii	de	portofoliu	(1060x750x50mm),	numerotate	conform	tabelului	ARHIVĂ	

DIGITALIZATĂ,	acestea	fiind	depozitate	pe	rafturi	în	poziție	orizontală.	A	fost	exclusă	păstrarea	planșelor	

sub	formă	rulată	(în	suluri	sau	tuburi).

	 Într-un	orizont	mediu	de	timp	există	perspectiva	mutării	arhivei	de	proiecte,	alături	de	biblioteca	

UAR	într-un	spațiu	nou,	prevăzut	cu	condiții	propice	arhivării,	cuprins	în	viitoarea	extindere	a	Centrului	de	

Cultură	Arhitecturală	din	Str.	Jean	Louis	Calderon	nr.48,	sector	2,	București.	Pentru	aceasta	în	martie-iunie	

2015	s-a	organizat	un	concurs	public,	ale	cărui	rezultate	sunt	în	curs	de	materializare.

Text:	arh.	Alexandru	Panaitescu
Foto:	Răzvan	Hatea
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tehnoredactare:	Ana	DONȚU

BUCUREȘTI	-	început	de	secol	XXI

	 Deși	Bucureștiul	se	transformă	în	fiecare	zi,	nu	întotdeauna	reușim	să	și	sesizăm	acest	lucru.
	 Asociația	„Bucureștiul	meu	drag”,	alături	de	Muzeul	Municipiului	București,	a	organizat	în	data	de	19	

mai	2016,	ora	18.00		o	expoziție	de	fotografie	gen	«atunci	și	acum»,	o	călătorie	în	timp	prin	care	vizitatorii	au	

putut	descoperi	felul	în	care	s-a	schimbat	orașul	din	2000	și	până	în	prezent.	Locul	teleportarii:	Muzeul	

Municipiului	București.
	 Dacă	schimbarea	este	una	pozitivă	sau	nu,	vă	lăsăm	pe	voi	să	decideți!
		 Fotografiile	de	inceput	de	secol	XXI	sunt	realizate	de	Andrei	Bîrsan	( 	)www.abujie.ro
	 Fotografiile	actuale	de:	Ana	Șimon;	Andrei	Bîrsan;	Andrei	Pâslaru;	Andreia	Bîrsan;	Camelia	Stan;	

Costin	Gheorghe;	Cristi	Ivan;	Cristian	Malide;	Dan	Șendroiu;	Denise	Fatulescu;	Dumitru	Hristenco;	Eli	Driu;	

Gabi	Bărbulescu;	Gabriela	Almaciu;	Gelu	Coltau;	Ioan	Herisanu;	Letiția	Anastase;	Livia	Zaharia;	Luciana	

Gingărașu;	Mihaela	Motaianu;	Mihai	Petre;	Paulina	Șelaru;	Radu	Iacob;	Sidonia	Teodorescu;	Viorel	Pirjan
	 	 Organizatorul	 expoziției:	 Asociația	 „Bucureștiul	 meu	 drag”,	 împreună	 cu	 Muzeul	 Municipiului	

București
		 Curatorii	expoziției:	Andrei	Bîrsan	și	Mihai	Petre
		 Expoziția	 face	parte	din	 ediția	 a	V-a	 a	Festivalului	 Fotografiei	Europene,	 organizat	de	Asociația	

Internațională	”Euro	Foto	Art”,	sub	patronajul	Ministerului	Culturii.
	

Andrei	Birsan
Președinte	Asociația	Bucureștiul	meu	drag.

0743.076.255
www.orasul.ro		

http://www.abujie.ro/
http://www.orasul.ro/
http://www.orasul.ro/
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Înscriere	gratuită	la	ateliere	și	conferințe	

	Înscriere	gratuită	la	ateliere	și	conferințe	pe	teme	

culturale	la	Bursa	de	Spectacole	de	la	Sibiu.	Iunie,	2016.
	

Dragi	operatori	culturali,

	Avem	 deosebita	 plăcere	 de	 a	 vă	 invita	 la	 atelierele	 și	

conferințele	pregătite	 în	 cadrul	 	Bursei	de	Spectacole	de	 la	

Sibiu(13-18	 iunie).	 Bursa	 de	 Spectacole	 este	 structură	

asociată	 a	 Festivalului	 Internațional	 de	 Teatru	 de	 la	 Sibiu	

( ),	 organizată	 de	 Teatrul	 Național	 „Radu	 Stanca”	 Sibiu	FITS

( ).TNRS

	Participarea	la	ateliere	și	conferințe	este	gratuită,	dar	locurile	sunt	limitate	și	este	

necesară	o	înscriere,	până	în	5	iunie,	accesând	link-ul.	

http://goo.gl/forms/hLz32PexILwQsRPJ2.	

Mai	jos	o	scurtă	descriere	a	evenimentelor	la	care	puteți	lua	parte:

ATELIERE:

	 Festivalurile	în	secolul	21:	Cui	se	adresează,	cum	le	organizăm,	cum	le	finanțăm?

	 Cunoscuții	 vorbitori	 internaționali	 vor	 explora,	 împreună	 cu	 participanții,	

particularitatea	 festivalurilor	 pe	 care	 le	 organizează:	 cum	 se	 diferențiază	 acestea	 prin	

realizarea	programului;	poziționarea	geografică;	obiectivele	strategice;	relația	esențială	pe	

care	festivalurile	au	dezvoltat-o	cu	artiștii,	producătorii	și	comunitatea	locală;	diversitatea	

surselor	de	 finanțare	 și	 sprijinul	 financiar	 individual	primit	 în	diferite	 colțuri	 ale	 lumii;	

partneriatele	care	susțin	dezvoltarea	festivalurilor	și	importanța	voluntarilor	în	oranizarea	

multor	festivaluri.
	 Moderatorul	 întâlnirilor	 este	Nelson	Fernandez	 OBE,	Director	NFA	 International	

Arts	&	Culture	 (Regatul	Unit	 al	Marii	 Britanii),	 producător	 și	 formator	 de	management	

artistic,	 facilitator	 cultural	 cu	 experiență	 de	 lucru	 în	mai	multe	 țări.	 Vorbitori:	Wesley	

Enoch,	Director	2017-2019,	Sidney	Festival	(Australia),	Tisa	Ho,	Directoarea	Hong	Kong	

Arts	Festival	(Hong	Kong),	József	Kardos,	Director	de	program	Sziget	Festival	(Ungaria)	și	

Yi-Wei	Keng,	Director	Artistic,	Taipei	Arts	Festival	(Taiwan).

	 *	14-16	iunie,	de	la	9:30	-	12:00,	Hotel	Ibis,	sala	Turandot,	Sibiu

http://www.orasul.ro/
http://www.sibiuartsmarket.ro/en/home/
http://www.sibiuartsmarket.ro/en/home/
http://www.sibfest.ro/
http://www.tnrs.ro/
http://goo.gl/forms/hLz32PexILwQsRPJ2
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/festivals-in-the-21st-century/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/festivals-in-the-21st-century/


	 Construim	cultura.	Cum	să-ți	schimbi	comunitatea	cu	bani	europeni.	Ingredientele	

succesului	polonez.	Un	proiect	european	(într-adevăr)	bun

Un	atelier	(nu	prelegere)	practic,	interactiv,	de	3	ore,	despre	cum	să	scrii	un	proiect	european	

de	 succes.	 Atelierul	 este	 susținut	 de	 Agata	 Etmanowicz,	 expert	 în	 planificare	

socioculturală,	 politici	 culturale	 europene,	 precum	 și	 cooperare	 internațională.	 Fostă	

reprezentantă	 a	 Poloniei	 în	 cadrul	 Comitetului	 pentru	 Cultură	 al	 Consiliului	 Uniunii	

Europene,	Comitetul	de	Management	al	Programului	UE	pentru	Cultură	(2007-2013)	și	al	

Programului	Europa	pentru	Cetățeni.
*	15	iunie,		începând	cu	ora	14:00,	Hotel	Ibis,	sala	Turandot,	Sibiu.
	

	 Masterclass	Meetings	and	classes	with	great	choreographers

	 Întâlniri	de	lucru	cu	renumiți	coregrafi	 internaționali,	care	au	spectacole	în	cadrul	

FITS.	Coregrafii	vor	împărăși	despre	metodele	și	principiile	de	lucru	folosite	în	realizarea	

unui	spectacol	și	vor	exemplifica	împreună	cu	participanții	aceste	metode.
	 *	11	iunie	cu	Brenda	Angiel	la	Teatrul	de	Balet	Sibiu;	14	iunie	cu	Aditi	Mangaldas	și	15	

iunie	 Silvia	 Macrea	 la	 Centrul	 Judeţean	 pentru	 Conservarea	 şi	 Promovarea	 Culturii	

Tradiţionale	“Cindrelul	–	Junii”	Sibiu.

CONFERINȚE:

	 	13	iunie.2021,	anul	celor	trei	Capitale	Europene	ale	Culturii,
	 Construim	cultura.	Cum	să-ți	schimbi	comunitatea	cu	bani	europeni.	Ingredientele	

succesului	polonez,	15	iunie
	 Teatre	de	succes	și	proiectele	lor,	16	iunie
	 Tehnologia	în	artă,	17	iunie

	 Mai	multe	 informații	găsiți	pe	site-ul	Bursei	 ( ),	programul	www.sibiuartsmarket.ro

Bursei	este	accesibil	 	 iar	pentru	mai	multe	detalii	despre	ateliere	găsiți	tot	pe	site	la	aici,

NOUTĂȚI	->	EVENIMENTE.

	 ***	 NOTĂ:	 organizatorii	 nu	 acoperă	 costurile	 de	 cazare	 și	 transport.	 ***

	 Pentru	orice	informații	suplimentare,	vă	stau	la	dispoziție.

	 Emilia	Robescu

	 International	delegates	responsible
	 Sibiu	Performing	Arts	Market
	 004	0746	309	644
	 www.sibiuartsmarket.ro
	 office@sibiuartsmarket.ro

http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/atelier-construim-cultura-cum-sa-ti-schimbi-comunitatea-cu-bani-europeni-ingredientele-succesului-polonez/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/atelier-construim-cultura-cum-sa-ti-schimbi-comunitatea-cu-bani-europeni-ingredientele-succesului-polonez/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/atelier-meetings-and-classes-with-great-choreographers/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/atelier-meetings-and-classes-with-great-choreographers/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/2021-anul-celor-trei-capitale-europene-ale-culturii/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/conferinta-construim-cultura-cum-sa-ti-schimbi-comunitatea-cu-bani-europeni-ingredientele-succesului-polonez/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/conferinta-construim-cultura-cum-sa-ti-schimbi-comunitatea-cu-bani-europeni-ingredientele-succesului-polonez/
http://www.sibiuartsmarket.ro/
http://www.sibiuartsmarket.ro/ro/program-2016/
mailto:office@sibiuartsmarket.ro
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10	ani	de	apariție	neîntreruptă

REVISTA	„ORAȘUL”
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Agora	Experiments	

 Dialog și schimb de experiență între arhitecți și artiști la Agora 

Experiments – proiect colateral al Trienalei de Arhitectură 

 București, 25 mai 2016 Fundația Arhitext Design - producătorul și 

promotorul Trienalei de Arhitectură East Centric anunță un Open Call pentru 

Agora Experiments – proiect de interacțiune online și offline. Arhitecți, artiști și 

profesioniști în domenii conexe, creatori ai unor intervenții experimentale în 

spațiul public sunt invitați să participe la Agora Experiments – proiect colateral al 

trienalei. Scopul proiectului este să creeze un spațiu necesar de întâlnire și 

discuție despre o varietate de proiecte recente ce chestionează probleme sociale, 

economice, culturale, urbanistice actuale și care caută să genereze și să testeze 

soluții posibile de reactivare a spațiului public prin intermediul unor instalații de 

artă și arhitectură participativă. Aplicațiile sunt așteptate până pe 20 iunie a.c.

 Agora Experiments apare ca o legătură între virtual și fizic care subliniază 

scopului trienalei, și anume acela de a cartografia arhitectura recentă a regiunii și 

de a crea o rețea în dialog între părțile implicate. Proiectul, compus dintr-o 

expoziție online, o serie de conferințe și dezbateri precum și din interacțiuni între 

online și offline se va întrepătrunde și va conecta cele trei module ale trienalei 

(Discursuri Critice, Architectural Drifting – expoziția principală și Premiile East 

Centric Arhitext). 

 Open-call-ul are 2 secțiuni:
1. Experimente: - Promovarea creației arhitecților și artiștilor implicați în crearea de proiecte experimentale 

în spațiul public urban;
2. Experiențe: - Descoperirea și punerea în valoare a provocărilor și problematicilor cultural-sociale 

descoperite și abordate de către creatori pornind de la proiectele experimentale pe care le-au realizat în 

spațiul public urban.

Trienala	de	Arhitectură	

http://www.east-centricarch.eu/triennale/agora-experiments


Eligibilitate și înregistrare

 Participarea la prima secțiune a open-call-ul presupune înscrierea unuia până la 4 proiecte de 
arhitectură experimentală realizate în Europa Centrală și de Est, de către fiecare arhitect / artist / echipă 
interdisciplinară care lucrează în această regiune. 

 Cea de a doua secțiune a open-call-ului este opțională și deschide posibilitatea celor care au înscris 
proiecte la prima secțiune să participe ca invitați la una dintre cele 2 „dezbateri în proces”. Înscrierea la această a 
doua secțiune se face prin completarea unui mini-interviu legat de experiența de lucru acumulată în timpul 
realizării unuia dintre proiectele înscrise la prima sectiune (proiect la alegerea participantului). Mini-interviul 
este integrat în formularul de înregistrare.

 Juriu și selecție
 Juriul, compus din renumiți arhitecți străini și redactori ai revistei Arhitext, implicați activ în ultimii 5 ani în 
studierea producției contemporane de arhitectură din Europa Centrala și de Est va selecta cel puțin 30 de 
proiecte din cele înscrise la prima secțiune pentru a fi incluse în expoziția online și 4 echipe sau profesioniști (în 
perechi de câte 2) din a doua secțiune a open call-ului. Cele 4 echipe / profesioniști vor avea ocazia să contribuie și 
să participe la discuțiile din panel din cadrul celor 2 dezbateri Agora Experiments găzduite între 7 și 9 octombrie în 
cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric.

 Calendar

23 martie 2016 – Lansarea Open Call-ului
20 iunie 2016 – Termen limită pentru înscriere 
Proiectele selectate vor fi anunțate pe 27 iunie.

 Mai multe informații despre open call, formularul de înregistrare și regulamentul aici: www.east-
centricarch.eu/triennale/agora-experiments 

 Proiectul  este realizat cu sprijinul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București Agora Experiments
și este un eveniment colateral al Trienalei de Arhitectură East Centric 2016. Trienala de Arhitectură East Centric 
2016 este organizată de Fundația Arhitext design – promotor și producător, împreună cu Ordinul Arhitecţilor din 
România – partener strategic principal şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - partener 
strategic. 

Website-ul oficial al Trienalei de Arhitectură East Centric:  www.east-centricarch.eu/triennale/
Pagina de facebook a Trienalei: www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale
Hashtag: #ECATriennale2016

 Contact:   ecatriennale@gmail.com

http://www.east-centricarch.eu/triennale/agora-experiments
http://www.east-centricarch.eu/triennale/agora-experiments
http://www.east-centricarch.eu/triennale/agora-experiments
http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call
https://www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale/
mailto:ecatriennale@gmail.com


INFO 1
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

UN	VIS	A	DEVENIT	REALITATE

UAR	-	C.O.C.A.	SINAIA

	

	 u	cred	că	am	exagerat	atunci	când	N
am	 ales	 acest	 titlu,	 deoarece	 am	 urmărit	

istoria	 acestei	 case	 din	 2011,	 când	 doamna	

președinte	 Viorica	 CUREA	 (la	 acea	 vreme	

membră	ın̂	Senatul	UAR,	iar	domnul	prof.	dr.	

arh.	Petre	DERER	era	președinte	ın̂	funcție)	a	

avut	 această	 idee	de	 a	 achiziționa	o	 casă	 ın̂	

Sinaia,	de	a	o	transforma	și	dărui	membrilor	

UAR.	
	
	 Marele	 ei	 merit	 a	 fost	 că,	 devenind	

președinte	ın̂	2012,	a	urmărit	toți	pașii	pentru	

ca	ideea	ei	să	devină	realitate.	

	 L-a	 ales	 ca	 proiectant	 pe	 domnul	

arhitect	 Călin	 HOINA� RESCU,	 care	 deja	

dovedise	la	Chiojd	că	are	pricepere	și	mai	ales	

dăruirea	de	a	reda	„cum	scrie	 la	carte”	unui	

monument	 funcționalitatea	 și	 a	 o	 adapta	

noilor	cerințe	de	confort.	

	 Pentru	cei	interesați	o	să	culeg	date	din	

Memoriul	General	al	proiectului,	capitolul	1,	

elementele	 necesare	 pentru	 identificarea	

documentației.
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Casa	de	odihnă	și	de	creație	a	arhitecților



	 Memoriul 	 ne	 spune	 că 	 denumirea	

proiectului	a	fost:	Consolidare,	refuncționalizare	

și	restaurare	imobil	Sinaia,	str.	Teodor	Aman	nr.	

11,	contract	nr.	30	din	14.09.2011.	Proiectantul	a	

fost	 firma	 RESTIUȚIO	 SRL	 PLOIEȘTI	 și	 data	

elaborării	documentației	a	 fost	 luna	decembrie	

2012.	

	 Si tua ț ia 	 ex is tent ă 	 noteaz ă 	 c ă , 	 ı̂ n	

momentul	 preluării,	 clădirea	 era	 monument	

istoric	 de	 importanță	 locală,	 ı̂nscrisă	 ı̂n	 Lista	

Monumentelor	 Istorice	 cu	 codul	 PH-II-M-B-

16635	și	datează	din	ın̂ceputul	sec.	al	XX-lea.		De	

pe	 internet	 aflăm	 că	 autorul	 inițial	 a	 fost	

arhitectul 	 Dimitri 	 GHIULAMILA	 ș i 	 anul	

construcției	probabil	1938.

	 Revenind	la	textul	materialului,	aflăm	că	

edificiul	 nu	 figurează	 ı̂n	 planurile	 inițiale	 ale	

localității	Sinaia	din	1893	și	nici	ın̂	1916,	semn	că	

localitatea	s-a	dezvoltat	ulterior	ın̂	partea	de	vest	

a	 zonei	 centrale	 și	 reprezintă,	 	 din	 punct	 de	

vedere	 stilistic,	 	 o	 expresie	 arhitecturală	 a	

volumetriei	de	influență	balcanică.

	 Clădirea	este	amplasată	pe	o	suprafață	de	

791	 mp,	 teren	 aflat	 la	 intersecția	 străzilor	

Gheorghe	 Doja	 cu	 Teodor	 Aman,	 având	 o	

declivitate	 mare	 de	 la	 sud	 la	 nord.	 	 Pentru	

asigurarea	 stabilității	 și	 pentru	 realizarea	unor	

platforme	orizontale	au	 fost	necesare	 ridicarea	

unor	ziduri	de	piatră.









	 Clădirea	 are	 acces	 din	

strada	 Teodor	 Aman,	 cât	 și	 din	

strada	 Gheorghe	 Doja,	 și 	 se	

compune	 din	 două	 corpuri	 de	

construcție:	 corpul	 original	 și	 o	

extindere	 de	 dată	 recentă,	 fără	

valoare	 arhitecturală.	 	 Clădirea	

avea	 demisol,	 parter,	 etaj	 și	 pod	

care 	 a 	 fost 	 t ransformat 	 ı̂ n	

mansardă.	 Parterul	 și	 demisolul	

au	 acces	 direct	 de	 la	 nivelul	

terenului.	

	 I�n	 clădire	 s-au	 amenajat	

cinci	unități	de	odihnă	și	cultură	

pentru	 arhitecți,	 fiecare	 unitate	

având	 un	 grup	 sanitar	 propriu.	

Majoritatea	 camerelor	 sunt	 cu	

două	paturi.

	 La	demisol	sunt	amenajate:	

un	spațiu	destinat	persoanelor	cu	

handicap	 locomotor,	 dotat	 cu	 o	

baie,	ın̂căperi	pentru	discuții,	un	

gara j , 	 spa ț i i 	 gospodăre ș t i ,	

centrală	termică.

	 Parterul 	 este	 rezervat	

pentru	 sala	 de	 discuții,	 grup	

sanitar	și	o	cameră	de	locuit,	iar	la	

etaj	 sunt	 amplasate	 trei	 camere	

de	 locuit	 cu	 grupurile	 sanitare	

aferente.

	 Mansardei	(dotată	și	ea	cu	

un	 grup	 sanitar)	 i	 s-a	 atribuit	

rolul	 de	 spațiu	 cu	 destinație	

polivalentă,	unde	se	pot	organiza	

evenimente	diverse.	Vreau	să	 vă	

precizez,	 ceea	 ce	o	 să	 și	 ilustrez	

pr in 	 imag in i le 	 a ta ș a te , 	 c ă	

priveliștea	 pe	 care	 o	 surprinzi	

prin	 lucarnele	 mansardei	 ı̂ ți	

umple	sufletul	de	bucurie.





	 D in 	 pun c t 	 d e 	 vede re	
structural,	construcția	a	necesitat	
lucrări	de	consolidare	a	nivelului	
substrucției,	la	planșele	cu	grinzi	
din	 lemn	 peste	 parter	 și	 etaj	 la	
șarpantă . 	 Au	 fost 	 necesare	
refacerea	 ın̂velitorii	 din	 tablă,	 a	
tâmplăriei,	 repararea	 finisajelor	
ș i 	 r e f a c e r e a 	 i n t e g r a l ă 	 a	
instalațiilor	sanitare,	de	ın̂călzire	
și	electrice.

	 Structura	 de	 rezistență	
prezintă	 pereți	 din	 zidărie	 de	
cărămidă	 la	demisol	 și	 la	parter,	
iar	la	etaj	din	bârne	de	lemn	de	12	
cm	 grosime	 montate	 orizontal,	
placate	cu	plăci	de	stufit	de	6	cm	
la	 interior	 și	 cu	bile	din	 lemn	 la	
exterior.

	 Au	fost	prevăzute	lucrări	de	
finisare	 adecvate,	 pardoseli	 din	
lemn,	zugrăveli	albe,	instalații	de	
i luminat , 	 prize, 	 internet 	 ș i	
instalații	 de	 ın̂călzire	 cu	 corpuri	
statice.

	 S-au	 executat	 lucrări	 de	
drenare	 a	 apelor	 meteorice,	 de	
impermeabilizare	 a	 pereților	
demisolului	 și	 consolidare	 a	
zidurilor	de	sprijin	și	taluzurilor	
cu	piloți	forați.

	 De	asemenea	s-au	executat	
lucrări	de	amenajare	 	exterioare	
ın̂	 așa	 fel	 ca	 să	 se	 poată	 realiza	
locuri	 de	 parcare	 pentru	 patru	
autoturisme,	 ın̂	afara	celui	oferit	
de	garajul	clădirii.

	 Lucrările	 executate	 au	
păstrat	 specificul	 arhitectural	 al	
ed i f i c iu lu i 	 pr in 	 ı̂ n locuirea	
elementelor	 deteriorate	 din	
lemn,	 a	 prispelor	 și	 apareiajului	
cu	piese	similare.	





	 S-au	 păstrat	 sobele	 cu	

valoare	 decorativă	 și	 implicit	

coșurile	aferente.	De	asemenea	s-

au	 păstrat	 și	 s-au	 restaurat	

e l em e n t e 	 d e 	 v a l o a r e 	 c a :	

platformele	 cu	 grinzi	 aparente,	

pereții	cu	lambrisaje	și	tâmplărie	

valoroasă.		I�n	mod	special,	pentru	

că	mă	ocup	de	sectorul	decorativ	

al	 obiectelor	 din	 fier	 forjat	

autentic,	am	remarcat,	ın̂că	de	la	

preluarea	clădirii,	 că	este	dotată	

pe	 exterior	 cu	 grilaje	 valoroase	

montate	la	ferestrele	de	la	parter.	

Le-am	 văzut	 acum	 restaurate	 și	

finisate	 cu	 grijă,	 ceea	 ce	 m-a	

bucurat	ın̂	mod	deosebit.	

	 Pentru	cititorii	amatori	de	

d a t e 	 s t a t i s t i c e 	 e xa c t e , 	 ı̂ n	

ı̂ncheiere,	 prezint	 următoarele	

date	despre	clădire,	date	care	au	

fost	 păstrate	 și	 după	 finalizarea	

lucrărilor:

S	teren	=	791,00	mp

S	construită	=	264,02	mp

S	desfășurată	=	764,53	mp
P.O.T	=	33%
C.U.T	=	0,94

	 Cu	 toate	 că	 dl.arh.	 Călin	

HOINA� RESCU,	 expert	 atestat	

M.C.C, 	 este	 un	 profesionist	

cunoscut	 și	mai	ales	recunoscut,	

recent	 fiindu-i	 conferit	 premiul	

„ Du i l i u 	 MARCU ” 	 d e 	 c ă t r e	

Academia	 Română, 	 cum	 am	

remarcat	 și	 ı̂n	 cazul	 Casei	 cu	

Blazoane	 de	 la	 Chiojd,	 mă	 văd	

nevoit	 să	 fac	 precizarea	 că	 ne-a	

lăsat	o	lucrare	de	mare	valoare,	pe	

care	la	rândul	nostru	trebuie	să	o	

exploatăm	ın̂țelept.





„Căsuța”	din	vecini



	 I�n	primul	rând	trebuie	să	o	

facem	cunoscută	 la	toți	membrii	

Uniunii,	 ın̂	 așa	 fel	 ca	 aceștia	 să	

beneficieze	din	plin	de	avantajul	

enorm	de	a-și	petrece	câteva	zile	

pe	 an	 ı̂ntr-o	 stațiune	 de	 nivel	

european,	 așa	 cum	 arată	 acum	

Sinaia.

	 Aș	 vrea	 să	 semnalez	 și	

faptul	că	vila	noastră	este	vecină	

c u 	 P e n s i u n e a 	 „ A L E X ” ,	

binecunoscută	 ın̂	 stațiune,	 unde	

se	pot	servi	toate	mesele	zilei	ın̂	

condiții	 excelente.	 Pentru	 ca	

informația	 să	 fie	 completă,	 am	

făcut	poze	pe	care	vi	le	prezint	cu	

mare	plăcere	ın̂	continuare.

3004

Vedere	de	pe	terasă	către	Pensiunea	ALEX

Exterior	Vila	+	Pensiunea	ALEX

Fațada	Pensiunii	ALEX



	 Da c ă 	 c i n eva 	 ma i 	 a r e	

rețineri,	 crezând	 că	 nu	 este	 ı̂n	

siguranță, 	 vreau	 să	 vă	 aduc	

aminte	că	 la	data	de	12.01.2015	

se	 năștea	 ARHI.	 Cine	 este	 Arhi?	

Puteți	să	 faceți	cunoștință	cu	ea.	

Cățelul	care	are	grijă	de	casă	este	

femelă,	 maro	 cu	 pete,	 de	 rasă	

metisă.	 Așa	 arăta	 când	 l-am	

cunoscut	ın̂	13	martie	2015	și	așa	

arată	astăzi,	prietenoasă	și	gata	să	

primească	musafiri.	
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SĂ	FI	FOST	EA	OARE	O	RĂSCRUCE?

CONFERINȚA	NAȚIONALĂ	UAR

	 	s	t	e		o		ı	̂n	t	r	e	b	a	r	e!E
	 Ea	mă	 frământă,	 deoarece	din	1996	

am	participat	la	șapte	conferințe	și	am	fost	

implicat	ın̂	conducerea	Uniunii	de	atunci	și	

până	 acum,	 când	 ım̂i	 ın̂cep	 alt	mandat	 de	

patru	ani.

	 Primul	lucru	pe	care	l-am	observat	a	

fost	că	pe	măsură	ce	se	apropia	data	de	7	

mai,	 ziua	 cea	 mare,	 se	 simțea	 ı̂n	 aer	 o	

presiune	mai	deosebită	decât	ın̂	alte	dăți.

	 A	 fost	 pentru	 prima	 dată	 când	 am	

văzut	colegii	arhitecți	mai	preocupați	ca	de	

obicei	de	acest	eveniment.

	 De	 ce?	Aceasta	 este	o	 altă	 ın̂trebare	

care	mă	frământă,	dar	nu	vreau	să	vă	ın̂carc	

de	 la	 ı̂nceput	 cu	 prea	 multe	 ı̂ntrebări,	

deoarece,	 ın̂	 acest	 moment,	 părerea	 mea	

personală	 este	 că	 nu	 pot	 avea	 răspunsuri	

sau	cel	puțin	nu	le	am.

	 Din	această	 cauză	 o	 să	 ın̂cerc	 să	 joc	

rolul	unui	foto-reporter	neutru,	care	o	să	se	

folosească	ın̂	principal	de	imaginile	pe	care	

le-a	cules	la	fața	locului.	Din	când	ın̂	când	o	

să	intervin	cu	text	și	citate,	completând,	pe	

ici	 pe	 colo,	 mesajul	 vizual	 pe	 care	 ıl̂	 vor	

transmite	fotografiile.
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O	NOUA� 	PERSPECTIVA� 	
S-A	DESCHIS	ARHITECȚILOR



	 Locația	aleasă	a	fost	foarte	bine	gândită.	Doamna	Președinte	Viorica	Curea	a	avut	

această	idee	și	noi,	conducerea	de	la	acea	vreme,	am	ım̂brățișat-o,	deoarece	speram	că	o	

sală	cu	o	arhitectură	deosebită	va	impune	o	ținută	academică	mai	deosebită	acestui	

eveniment	important	ın̂	viața	noastră,	a	breslei	arhitecților.

SE	I�NREGISTREAZA� 	DELEGAȚII





	 Echipa	angajaților	UAR	a	fost	la	post,	

așa	cum	imaginile	au	arătat-o,	delegații	s-au	

prezentat,	 au	 primit	 documentele,	 au	

socializat,	pentru	că	o	parte	din	ei,	veniți	din	

toate	colțurile	țării,	probabil	nu	se	văzuseră	

de	mai	mulți	ani	și	au	căutat	un	loc	cât	mai	

bun	 ı̂n	 sală	 și	 unii	 chiar	 au	 ı̂nceput	 să	

studieze		documentele		aflate		ın̂		mape.

	 Majoritatea	 au	 avut,	 ca	 și	 mine,	 o	

surpriză	 plăcută,	 găsind	 ın̂	 mapă	 câte	 un	

număr	proaspăt	ieșit	de	la	tipar	(ambele	ın̂	

haină	 nouă)	 al	 Observatorului	 Urban	

București	și	Buletinul	Informativ	al	Uniunii	

Arhitecților	din	România.



	 Meritul	 acestui	 efort	 am	 aflat	 că	 ıî	

aparține	 domnului	 prof.dr.arh.	 Mircea	

OCHINCIUC,	 coordonatorul	 acestor	 ediții	

ale	ambelor	publicații.	
	 Mapa	a	mai	conținut,	ın̂	afara	ordinii		

de	zi,	următoarele	documente:	regulament	

de	 desfășurare	 ale	 alegerilor;	 situația	

filialelor	 UAR;	 lista	 cu	 membrii	 Senatului	

2012-2016 ; 	 t abe lu l 	 de lega ț i l o r 	 ș i	

candidaților;	Curriculum	Vitae;	scrisori	de	

intenție;	Planul	de	acțiune	al	candidaților	la	

președinție;	 raportul	 președintelui	 –	 Dr.	

Arh.	 Viorica	 CUREA;	 execuția	 bugetari	

2012-2015;	 dezbatere	 Statut	 UAR	 proiect	

2016;	strategia	UAR	2016-2020;	chestionar	

menținere/restituire	a	Conacului	Neamțul	

din	Olari;	BIUAR	și	OUB.	Documentele	pot	fi	

găsite		A	I	C	I	.
	 I�n	premieră	la	această	Conferință,	ın̂	

mapă	 nu	 s-au	 găsit	 buletinele	 de	 vot.	

Conform	unei	strategii	propuse	de	Comisia	

de	 pregătire	 a	 Conferinței	 Naționale,	 s-a	

aprobat	 de	 către	 Senat	 ca	 acestea	 să	 fie	

distribuite	 abia	 ı̂n	 preajma	 exercitării	

propriu-zise	a	votului.
	 Zis	și	făcut,	numai	că	acest	procedeu	a	

permis	 strecurarea	unei	note	pe	buletinul	

de	vot,	de	care	nu	am	avut	știință	și	am	aflat	

cu	surprindere	de	conținutul	ei	prea	târziu.	
	 Povestea	este	 lungă	 și	o	voi	 relua	 la	

momentul	 oportun,	 când	 foto-reportajul	

meu	va	ajunge	acolo	cu	istorisirea,	poate	ın̂	

această	parte	a	articolului,	poate	ın̂	partea	a	

doua	din	numărul	următor	al	buletinului.

https://we.tl/MetnzhiETk
https://we.tl/MetnzhiETk


	 Oricât	 de	 curioși	 ați	 fi	 și	 oricât	 de	

curios	aș	fi	și	eu,	nu	pot	să	comentez	acest	

subiect	până	nu	voi	afla	exact	dacă	a	produs	

consecințe	pe	termen	lung	sau	nu.
	 Mă	ın̂torc	la	relatarea	celor	ın̂tmplate	

ın̂	continuare.
	 Sala	a	fost	aproape	plină	la	capacitate	

și	 chiar	 și	 ın̂	 balcoane	 nu	 au	 mai	 rămas	

multe	locuri.
	 După	 ce	 doamna	 președinte	 Viorica	

CUREA	 a	 declarat	 deschise	 lucrările	

Conferinței	 Naționale	 și	 a	 făcut	 câteva	

anunțuri,	 a	 luat	 cuvântul	 domnul	 arhitect	

Pavel	 POPESCU,	 care	 a	 fost	 ın̂sărcinat	 de	

către	 Senat	 ca	 să	 preia	 șefia	 Comisiei	

Organizatorice.	După	 cum	 ıl̂	 știm,	 domnul	

arhitect	 a	 luat	 foarte	 ı̂n	 serios	 această	

misiune	 și	 cu	 o	 „mână	 de	 fier”	 a	 condus	

echipa	care	a	organizat	efectiv	conferința	și	

a	redactat	materialele.
	 O	 vorbă	 spune,	 și	 s-a	 verificat	 ı̂n	

practică,	 din	 păcate	 și	 de	 această	 dată,	 că	

„planul	de	acasă	nu	s-a	potrivit	cu	cel	de	la	

târg”,	adică	de	la	Conferință.
	 Toate	la	timpul	lor!	Până	la	final	o	să	

aflați	de	ce	 și,	mai	ales,	cum	s-a	 ın̂tâmplat	

acest	lucru.	
	 Până	 atunci,	 imaginile	 din	 dreapta	

„povestesc”	despre	sală	și	despre	atmosfera	

care	a	animat-o.
	 Trebuie	să	recunosc,	cu	toate	că	eram	

a	cincea	sau	a	șasea	oară	ın̂	această	sală,	cu	

ocazia	 altor	 evenimente	 despre	 care	 am	

relatat	 la	 acea	 vreme,	 că	 sala	 Bibliotecii	

Central	 Universitare	 „CAROL	 I”	 are	 o	

arhitectură	 minunată,	 pe	 care	 vă	 las	 să	 o	

admirați	ın̂	câteva	imagini	care	urmează.	







	 Revin	cu	povestea	la	„oile	noastre”,	

dar	nu	o	să	redau,	nici	măcar	ın̂ 	rezumat,	

conținutul	 rapoartelor	 pe	 care	 cei	

interesați	sunt	sigur	că	le-au	descărcat	pe	

linkul	de	la	pagina	5.
	 Vreau	totuși	să	redau	penultimul	

paragraf	al	raportului	Președintelui	UAR,	

doamna	 arhitect	 Viorica	 CUREA,	 care	

pune	 ı̂n	 evidență	 cele	 mai	 evidente	 și	

tainice	realizări	pe	care	UAR	a	reușit	să	le	

finalizeze:
	 „O	 atenție	 deosebită	 s-a	 acordat	

monumentelor	 istorice	 cumpărate	 în	

legislatura	2008	–2012	și	care	în	perioada	

2012	–	2016	au	fost	restaurate,	finisate	și	

puse	 în	 funcțiune,	 crescând	 valoarea	

patrimoniului	 imobiliar	 UAR	 evaluate	

recent	și	anume:
-	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală	din	

București,	 din	 str.	 J.L.Calderon,	 nr.	 48,	

construcție	 și 	 teren	 în	 valoare	 de	

6.253.546	lei;
-	Centrul	de	Odihnă	și	Cultură	Sinaia	din	

str.	 T.	 Aman	 nr.11,	 clădire	 și	 teren	 în	

valoare	de	3.148.363lei;
- 	 Centrul 	 de 	 Odihnă 	 ș i 	 Cul tură	

Arhitecturală	 ,,Casa	 cu	 Blazoane”	 din	

comuna	Chiojd,	 Jud.	Buzău,	construcții	 și	

teren,	în	valoare	de	5.517.105	lei	(conform	

raport	Dir.	Patrimoniu	arh.	Daria	Mircea)”

	 Despre	aceste	obiective	 	am	scris		

ın̂	nenumărate	articole	 și,	chiar	 ın̂	acest	

moment	când	scriu	articolul,	la	Chiojd	se	

petrece	un	eveniment	inclus	ın̂	Noaptea	

Muzeelor,	despre	care	vom	povesti	ın̂	cele	

ce	urmează.	
	 Pentru	aceste	merite	și	nu	numai,	

UAR	a	fost	decorată	cu	Ordinul	„Meritul	

Cultural”	ın̂	5	noiembrie	2015.

	 	VA	URMA	....!	
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