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UAR  
CONCURS 

LANSAREA CONCURSULUI UAR DE FINANTARE A PROIECTELOR 
CULTURALE 2014 

 
În cadrul sesiunii din anul 2014, Uniunea 

Arhitecţilor din România scoate la concurs 
finanţarea proiectelor culturale de interes 
naţional care nu sunt predefinite de aceasta. 
Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 
40.000 lei. 
 

 
Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte cu derulare începând cu data semnării 
contractului pâna în 10 noiembrie 2014, în limita fondurilor bugetare alocate cu această 
destinație, aprobate de Senatul UAR, în valoare totală de 275.000 lei. 
 
Nicio finanțare nerambursabilă nu poate depăsi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 
Diferența se acoperă din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse, în 
afara celor ale UAR. 
 
Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Dem. Dobrescu nr. 5, 
București, Sector 1. 
 
Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 5 - 7 martie, 9:00 - 16:00, indiferent de 
modalitatea de expediere aleasă - prin poșta, prin depunere directă etc. 
N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.  
 
Beneficiari eligibili  
a/ persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități 
culturale şi sociale (ONG-uri); 
b/ instițutii publice care organizează activități culturale şi sociale.  
Tematici eligibile în 2014 
a/ biografii de arhitecți notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrări, opere în Lista 
Monumentelor Istorice, evaluare, contribuții la dezvoltare domeniului etc.); 
b/ producerea, conservarea şi punere în valoare a documentelor de arhitectură (relevee, material 
fotografic etc.) din România, privind străzi, galerii, scuaruri, piețe, istoric, planuri, desfăsurări, 
vederi detaliu şi ansamblu, vederi aeriene etc. 
c/ monografii de clădiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem 
constructiv, materiale, fațade, fotografii, autor, executant, comanditar);  
d/ tratate, dictionare, ghiduri (cercetări istorie teorie, cronologii, monografii regionale, 
instrumente de lucru cu caracter enciclopedic, îndrumare turistice privind obiecte de arhitectură, 
ansambluri, zone etc.); 
e/ acțiuni de salvgardare şi punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală; 
f/ acțiuni de încurajare efectuate de catre tinerii arhitecti şi membrii U.A.R în vederea implicării 
civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;  
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g/ ateliere, şcoli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecti a unei 
practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.  
Conţinutul dosarului solicitării de finanţare 
a/ foaia de capăt a dosarului de solicitare (Anexa 1 a Regulamentului) 
b/ formularul tipizat de solicitare a finanțării (Anexa nr. 2 a Regulamentului - tabele A-G);  
c/ bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, (Anexa nr. 3A sau, pentru publicatii, Anexa nr. 3B 
a Regulamentului);   
d/ nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului propus (max. 1 
pagină); 
e/ documente privind parteneriatul cu alte organizatii nonprofit, dacă este cazul (Anexa nr. 4 a 
Regulamentului);  
f/ dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente 
proiectului, dovada faptului că solicitantul desfăşoară activități în domeniul cultural - extras 
statut, act constitutiv etc.; 
g/ dovada că există şi alte surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10% 
(extras cont, parteneriate care să vizeze suma); 
h/ în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicației, un capitol sau subcapitol din publicație şi o 
selecție de ilustrații avute în vedere pentru publicare;  
i/ în cazul priectelor care presupun încărcarea de informație pe pagini web, dovada funcționării 
respectivelor paginii în ultimii cinci ani.  

Solicitanţii finanţării sunt rugaţi să citească cu atenţie forma regulamentului din acest 
an şi să folosească formularele de participare anexate acestuia, fiind prezente modificări 
faţă de documentele valabile în anii trecuţi.   

Comisia de Selecţie și Evaluare a Proiectelor 2014  
1. Arh. Aurel BOTEZ 
2. Arh. Sanda IGNAT 
3. Arh. Ion LUCĂCEL 
4. Arh. Vasile MITREA 
5. Arh. Liliana ROŞIU  
Membri supleanți: 
1. Arh. Constatin GORCEA 
2. Arh. Radu IONESCU 

Calendar  
- Lansarerea concursului: 28 ianuarie; 
- Formularea eventualelor întrebări: 28 ianuarie - 24 februarie 
(programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro); 
- Răspunsuri la întrebări: 28 februarie; 
- Depunerea proiectelor: 5 - 7 martie, orele 9:00 - 16:00; 
- Verificarea conformității administrative: 10 - 12 martie; 
- Jurizarea: 13 - 15 martie; 
- Afișarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor: 17 martie; 
- Primirea contestațiilor [*]: 17-19 martie 2014, 9:00 - 16:00; 
- Analiza și soluționarea contestațiilor: 20 martie; 
- Însușirea de către Senatul UAR a proiectelor selecționate: 21 martie; 
- Afișarea rezultatelor definitive: 24 martie; 
- Încheierea contractelor de finanțare: 24 martie - 23 aprilie; 

mailto:programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro
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- Desfășuarea proiectelor: 25 martie - 10 noiembrie; 
- Evaluarea intermediară: 28 iunie; 
- Finalizarea implemntării proiectelor, prezentarea raportului final şi a decontului final: 10 
noiembrie; 
- Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: 14 noiembrie; 
- Termen pentru predarea decontului final revizuit (dacă este cazul): 28 noiembrie; 
- Termen pentru încheierea obligațiilor contractuale ale părților: 13 decembrie. 
[*] Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 
1. 
 
REGULAMENT PRIVIND SPRIJINIREA  DE PROIECTE CULTURALE ŞI SOCIALE  DIN FONDUL 
TIMBRULUI ARHITECTURII 
 
A. BAZA LEGALĂ 
 
1. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Senatului UAR nr. 82/13.12.2013. 
2. Regulamentul se fundamentează pe prevederile Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi pe 
Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2823/2003 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența şi controlul sumelor rezultate din aplicarea 
Timbrului Arhitecturii. 
3. Ia în considerare actele specifice emise, de către Alianța Națională a Uniunilor de Creatori sau 
de către conducerea Uniunii Arhitecților din România în colaborare sau nu cu Ordinul Arhitecților 
din România, al doilea beneficiar al Timbrului Arhitecturii. 
 
B. PRINCIPIILE DE ACCESARE A FONDURILOR 
 
1. Potrivit Legii 35/1994 şi a OMCC 2823/2003, din Fondul Timbrului Arhitecturii (FTA) se pot 
finanța, în limita sumelor aprobate anual de Senat,  proiecte cu caracter cultural şi social din 
domeniul de manifestare şi activitate al UAR. Aceste proiecte pot fi propuse de operatori cu sediul 
în România: 
a/ persoane juridice de drept privat care,  potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati 
culturale şi sociale (ONG-uri); 
b/ institutii publice care organizeaza activitati culturale şi sociale. 
 2.   Operatorii trebuie să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local şi să fi respectat 
obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare. 
 3.  Principiile care vor sta la baza selectării proiectelor pentru finanțare din FTA sunt următoare:  
a/ susținerea obiectivelor incluse în statutul şi strategia cultural-socială a UAR;  
b/ accesibilitate egală pentru toti aplicanții care se înscriu în prevederile prezentului regulament;  
c/ transparență şi monitorizare privind modul de alocare şi de utilizare a fondurilor alocate;  
d/ suma acordată prin finanțare se va raporta la repartizarea teritorială a colectării FTA;  
e/   încurajarea colaborării operatorilor din zone diferite ale țării. 
4. Pentru proiecte de mare valoare şi cu impact deosebit, Colegiul Director poate recomanda 
Senatului încredințarea directă către o firmă/un operator sau un grup de renume în baza unei 
hotărâri adoptate cu 2/3 din membrii acestuia. În aceleaşi condiții se poate lansa un concurs 
public de specialitate care va urma o procedură specifică. 
5. Sumele din FTA se acordă, pentru finanțarea partială a unui proiect, în baza unui contract 
încheiat între Uniunea Arhitectilor din România şi operatorul care a solicitat sprijinul sau care a 
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fost numit pentru încredințare directă/ în urma unui concurs în baza prevederilor prezentului 
regulament. 
6. Proiectele şi acțiunile ce se vor implementa în cadrul acestora vor fi în acord cu principiile 
documentelor internaționale privind dezvoltarea durabilă a aşezarilor umane şi protecția 
patrimoniului cultural şi cu luările de poziție ale UAR. 
7. Anual UAR propune tematica proiectelelor scoase la concurs pentru finanțarea din FTA, potrivit 
priorităților pentru anul în curs (a se vedea cap. D). 
 
C. TIPURI DE PROIECTE 

 
1. Programele şi proiectele proprii ale UAR. Acestea vor fi aprobate direct de către Senat în limita 
bugetului FTA. Conform strategiei cultural-sociale a UAR, aceste programe sunt: 
a. Centrul cultural al UAR; 
b. Bienala de Arhitectură Bucureşti; 
c. Bienala de Arhitectură de la Veneția; 
d. Casele de Odihnă şi Cultură ale Arhitecților; 
e. Serviciul de Asistență Socială. 
2. Alte proiecte sprijinite direct de UAR:  
a. Premii şi burse speciale, subvenții pentru tinerii arhitecti; 
b. Manifestări deosebite dedicate arhitectilor  seniori; 
c. Proiecte culturale de socializare a membrilor UAR; 
d. Manifestări dedicate studenților arhitecți. 
3. Proiecte externalizate de tipul Observatorul Urban (OU), program cultural aparținând UAR. 
Acestea vor trebui să răspundă următoarelor două condiții principale: 
a. Să răspundă obiectivelor principale ale OU: avand caracter civic, critic şi de informare; 
b. Bugetul lor să nu depăşească suma prevazută prin bugetul anual. 
Aplicațiile acestor proiecte vor trebui să respecte un regulament cadru propriu şi un caiet de 
concurs. Proiectele depuse vor fie evaluate şi selectionate de catre un juriu format din board-ul 
OU si un reprezentant al comisiei de selecție a proiectelor din cadrul UAR. 
4. Proiecte externalizate care nu sunt predefinite de către UAR, sprijinite direct de UAR, supuse 
procedurii curente de selecție. Acestea vor trebui să respecte principiile expuse în capitolul B.  
Conform statutului şi strategiei UAR, dintre proiectele externalizate care nu se referă la activitatea 
UAR, vor fi încurajate cele legate de: 
a. Publicații noi de specialitate (biografii de arhitecți, monografii de localități/ansambluri, studii 
istorice pentru clădiri susceptibile de a deveni monumente); 
b. Publicații vechi retipărite/reactualizate, cărți de memorii; 
c. Salvgardarea arhivelor de arhitectură, documente de arhitectură din România, machete şi 
relevee de clădiri; 
d. Expoziții de arhitectură românească, retrospective. 
 
D. PRIORITĂŢI ANUALE 
 
1. În anul 2014, UAR scoate la concurs finanțarea din FTA a proiectelor de interes național de tipul celor 
descrise în cap. C, art. 4, cu următoarele tematici: 
Biografii de arhitecti notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrări, opere în Lista Monumentelor 
Istorice, evaluare, contribuții la dezvoltare domeniului etc.); 

Producerea, conservarea şi punere în valoare a documentelor de arhitectură (relevee, material 
fotografic etc.) din România, privind străzi, galerii, scuaruri, piete, istoric, planuri, desfăsurări, 
vederi detaliu şi ansamblu, vederi aeriene etc. 



 5 

Monografii de clădiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem constructiv, 
materiale, fațade, fotografii, autor, executant, comanditar) 
Tratate, dictionare, ghiduri (cercetări istorie teorie, cronologii, monografii regionale, instrumente 
de lucru cu caracter enciclopedic, îndrumare turistice privind obiecte de arhitectură, ansambluri, 
zone etc.) 
Acțiuni de salvgardare şi punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală; 
Acțiuni de încurajare efectuate de catre  tinerii arhitecti si  membrii U.A.R  in vederea  implicării 
civice în probleme ce țin de  cadrul construit al localităților;  
Ateliere, şcoli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecti a unei 
practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor. 
 
E. SELECŢIA ŞI GESTIONAREA PROIECTELOR CARE FAC OBIECTUL UNEI PROCEDURI 
CURENTE DE SELECŢIE 

1. De selecția şi urmarirea derulării acestor proiecte se ocupă Comisia de Selecție şi 
Evaluare a Proiectelor (CSEP). Aceasta organizează sesiuni de selecție, anunțate public şi din timp. 

2. Documentațiile solicitanților de finantare din FTA vor contine urmatoarele: 
a/foaia de capăt a dosarului de solicitare (Anexa 1); 
b/formularul tipizat de solicitare a finanțării (Anexa nr. 2 – tabele A-G); 
c/bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, (Anexa nr. 3A sau, pentru publicatii, Anexa nr. 
3B);  
d/nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului propus (max. 1 pagină); 
e/documente privind parteneriatul cu alte organizatii nonprofit, dacă este cazul  (Anexa nr. 4); 
f/dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente 
proiectului, dovada faptului că solicitantul desfăşoară activități în domeniul cultural – extras 
statut, act constitutiv etc.; 
g/dovada că există şi alte surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10% 
(extras cont, parteneriate care să vizeze suma); 
h/în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicației, un capitol sau subcapitol din publicație şi o 
selecție de ilustrații avute în vedere pentru publicare;  
i/în cazul priectelor care presupun încărcarea de informație pe pagini web, dovada funcționării 
respectivelor paginii în ultimii cinci ani. 
 

3. Documentația de la art. E.2. se va depune la sediul UAR într-un dosar complet şi două dosare 
conținînd doar documentele din anexele: 1, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, respectiv 3B. Documentele de la art. 
E.2. pc. a – e se depun şi în format digital. 
 
4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor: 
a/sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costuri necesare şi rezonabile, sunt oportune şi 
justificate, sunt efectuate pe perioada de desfăşurare aproiectului, sunt legate în mod direct de 
obiectul contractului de finanțare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, sunt 
înregistrate în contabilitate, identificabile şi verificabile, sunt susținute de acte şi documente 
justificative originale corespunzătoare; 
b/ nu sunt eligibile: achiziția de vehicule, echipamente de folosință îndelungată, servicii conexe, 
plata salariilor, programe informaționale,  achiziția de țigări, băuturi alcoolice; 
c/ în bugetul proiectelor, cheltuielile funcționale sunt limitate la maximum 15% din suma 
solicitată UAR; 
d/ în bugetul proiectelor editoriale, cheltuielile tipografice sunt limitate la maximum 35% din 
suma solicitată UAR. 
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5. Procentele prevăzute la art. E.4. sunt valabile atât din suma solicitată, cât şi din suma 
acordată. 

   F. ADMITERE ŞI SELECŢIE 

1. Nu vor fi supuse atenției CSEP documentațiile care nu se înscriu în prevederile Legii 
35/1994, nu conțin elementele prevazute la art. E.2., sunt scrise de mână, nu respectă indicațiile 
privind numărul de rânduri maxim ce poate fi completat în tabelele - anexă, conțin declaratii 
inexacte sau înaintate de solicitanții care au conturile bancare blocate. 

2. Operatorii care au beneficiat de finanțare în sesiunile anterioare, termenul contractului a 
expirat şi nu au finalizat proiectul şi nici nu au efectuat decontul final până la 31 ianuarie 2014 nu 
pot participa la sesiunea de proiecte culturale şi sociale 2014. 
3. Selecția proiectelor propuse finanțării se face pe baza criteriilor de mai jos, notate cu valori de 
la 1-10: 
 
a/ nuantarea ori completarea obiectivelor prevazute în statutul UAR. 
b/ contribuția la satisfacerea unor cerințe ale grupurilor țintă din UAR. 
c/ caracterul inovator al proiectului, originalitatea subiectului abordat, 
d/ realismul proiectului reflectat şi în relatia cost-beneficiu. 
e/ calitatea proiectului şi contribuția lui la:   
- promovarea culturii arhitecturale,  
- protejarea drepturilor de autor în arhitectură, 
- dezvoltarea socio-culturală şi comunitară, 
- continuitatea şi fortificarea identității locale, 
 -implementarea politicilor socio-culturale la diverse niveluri, 
 
G. COMISIA DE SELECŢIE ŞI EVALUARE A PROIECTELOR 

1. Selecția şi evaluarea proiectelor se face de către Comisia de Selecție şi Evaluare a Proiectelor 

(CSEP) numită anual prin hotărâre a Senatului UAR, dintr-o listă de 10 propuneri.  

2. Independența deciziilor CSEP este garantată. 

3. CSEP este formată din 5 membri, 2 membri supleanți, la care se adaugă, fără drept de vot, un 

membru al Comisiei culturale şi un membru al Comisiei economice ale Senatului UAR. CSEP îşi va 

alege un preşedinte dintre membrii săi şi va beneficia de serviciile unui secretar din personalul 

UAR.  

4. CSEP se întruneşte în sesiunea de selecție a proiectelor în vederea finanțării, sesiunea de 

evaluare intermediară, sesiunea de evaluare finală şi ori de câte ori este necesar.  

5. Şedințele sunt conduse de preşedinte sau o persoană desemnată de acesta. Comisia hotărăşte 

prin votul majorității membrilor. 

6. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate (Anexa nr. 7).  În cazul în 

care un membru al CSEP constată situații contrare prevederilor declarației de imparțialitate, 

acesta va informa comisia şi nu va participa la jurizarea proiectului respectiv. 
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7. La finalul fiecarei sesiuni, preşedintele CSEP va prezenta Colegiului Director al UAR Procesul 

Verbal al lucrărilor, ce se constituie în raport de evaluare.  

8. CSEP va completa rubricile aferente din Foaia de capăt a dosarului de solicitare (Anexa nr. 1) 

pentru fiecare proiect evaluat în sesiunea de selecție în vederea finanțării.  

9. Comisia poate propune refuzul finanțării din partea UAR.  

10. La finalul sesiunii de selecție, lista proiectelor depuse, a celor selecționate în ordinea 

punctajului obtinut, observațiile CSEP privind proiectele, precum şi sumele alocate din FTA se 

afişează prin grija secretarului comisiei, pe site-ul UAR. 

11. În cazul în care valoarea proiectelor selectate depăşeste fondurile dispuse prin buget, 

calificarea proiectelor se face în baza punctajului obtinut. În caz de balotaj, calificarea se face prin 

echilibrarea reprezentării teritoriale. 

12. Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR după publicarea hotărârii CSEP. Comisia de 

soluționare a contestațiilor, formată din 3 membri, va formula în scris raspuns fiecărei contestații 

depuse.   

13. Sumele pentru proiectele culturale/ sociale se alocă prin Dispoziție a Colegiului Director, în 

conformitate cu decizia CSEP şi soluțiile eventualelor contestații. 

H. FINANŢAREA PROIECTELOR CARE FAC OBIECTUL SELECŢIEI PRIN CONCURS 

1. Pentru proiectele pentru care s-a acordat finanțare se încheie un contract în termen de cel mult 

30 de zile de la data comunicării rezultatului, potrivit modelului (Anexa nr. 5). Dacă solicitantul 

finanțării nu se prezintă pentru semnarea contractului, se consideră că finanțarea nu a fost 

acceptată. 

2. Contractului de finantare depus la contabilitatea UAR i se vor ataşa cererea de finanțare, 

bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, desfăşuratorul, hotărârea CSEP şi dispoziția de 

aprobare a Colegiului Director al UAR.  

3. Autorii de proiect care au primit finanțări din FTA, au obligația să prezinte contabilității UAR o 

raportare intermediară şi una finală, potrivit modelului (Anexa nr. 5).   

4. Suma aprobată pentru finanțare se acordă în trei tranşe:  

prima tranşă, de 30%, la semnarea contractului; 

a doua tranşă, de 30%, la acceptarea raportului intermediar de către CSEP; 

a treia tranşă, de 40%, la acceptarea raportului final de către CSEP. 

5. În cazul neindeplinirii niciuneia din clauzele din contractul de finanțare, acesta se reziliază, 

beneficiarul finanțării fiind obligat să returneze UAR integral sau, dupa caz, parțial sumele 

primite. Returnarea integrală sau parțială a finanțării se va stabili pe baza prevederilor 
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contractuale şi a unui raport privind situatia derularii proiectului, întocmit de coordonatorul/ 

responsabilul proiectului şi analizat de CSEP. 

6. Neîndepliniriea sau îndeplinirea în parte a unor clauze din contractul de finanțare, poate 

conduce la penalizări din tranşa finală, potrivit prevederilor contractului de finanțare.  

7. Finanțările nerambursabile acordate din FTA nu pot fi utilizate pentru obtinerea de profit.  

 
I. ALTE DISPOZIŢII 
 

1. Anual, din FTA se vor aloca, dupa caz şi în limitele posibile, sume pentru premii, burse, 
publicații, pentru ajutoare de urgență şi pentru participarea activă a reprezentanților UAR, 
inclusiv ai filialelor, la manifestari interne şi internaționale. Pentru aceasta din urma activitate, 
participarea va trebui să fie sub forma de reprezentare oficială a Uniunii (congrese, simpozioane 
etc.), sau ca parte a unui proiect cultural.  
 
2. Sumele mentionate la punctul H.1. vor fi prevazute în bugetul de venituri şi cheltuieli al FTA , 
aprobat de Senat 
3. Pe baza datelor Bugetul „Timbrul Arhitecturii”, sunt stabilite pentru fiecare exercitiu financiar 
ca procent din dobanzile depozitelor constituite pe baza colectării Timbrului de Arhitectură în 
exercitiul financiar precedent:  
 
a/ premii, burse de studiu şi cercetare: 10-15% 
b/ ajutoare de urgență, situații sociale grave: 5-10 %;  
c/ participarea la manifestări interne şi internaționale: 5-10 %; 
d/ activitatea Comisiei de Selecție şi Elaborare a Proiectelor: 2-5% 
e/ publicații ale UAR, alte publicații: procente stabilite anual prin buget de către Senat. 
 
4. Colegiul Director va propune Senatului aprobarea prin hotărâre a sumelor alocate pentru 

activitățile şi manifestările de la art. I. 2. Pentru obținerea sumelor din FTA (art. I. 1.), în afara 

concursului, solicitanții vor formula o cerere de finanțare, însoțită de o notă de fundamentare 

şi/sau alte documente relevante care vor trebui însuşite de CSEP. 

5. Efectuarea viramentelor din contul Timbrului Arhitecturii se va face în conturile indicate de 

catre solicitanți. Viramentul se va efectua numai după prezentarea la contabilitatea UAR a 

documentelor justificative în original.  

6. Sumele din FTA rămase necheltuite la finele exercitiului financiar vor fi reportate în exercitiul 

financiar următor pentru o destinație stabilită prin buget. 

7. Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

8. În cazul unor proiecte de importanță excepțională şi pentru care se impune o procedura de 

urgență, aplicațiile pot fi aprobate direct de catre Senatul UAR.  

 
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-
culturale-2014.html  

http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2014.html
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/lansarea-concursului-uar-de-finantare-a-proiectelor-culturale-2014.html
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, ,LOCUINŢE, URBANISM ŞI SPAŢIU PUBLIC” –  ÎNTÂLNIRE SECTORIALĂ  
DIN CADRUL PROIECTULUI DE ELABORARE A GHIDULUI DE 

DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU ANII 2014-2024 

De Natalia Jian  
 

Fundația Heritas în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu au organizat Întâlnirea 

sectorială ,,Locuințe, urbanism şi spațiu public”, care a avut loc în data de 28 ianuarie, la Biblioteca 

ASTRA Sibiu. Evenimentul reprezintă prima întâlnire din cadrul proiectului de elaborare a 

Conceptului Integrat de dezvoltare Urbană 2014-2024 şi a Ghidului de Dezvoltare a Municipiului 

Sibiu.  

Întâlnirea sectorială a fost coordonată de către arh. Michael ENGEL, directorul Fundației 

Heritas şi de arhitect Andreea TĂNASE. Din partea Filialei Sibiu a Uniunii Ahitecților au participat 

preşedintele filialei -arh. Mircea ŢIBULEAC, arh. Viorel RUSU, responsabil cu resortul social şi arh. 

Dorin BOILĂ, responsabil de latura culturală.  

La eveniment au mai participat ing. Virgil POPA, viceprimar – Primăria municipiului Sibiu;  

Răzvan POP, director al Direcției pentru Cultură, Sibiu; arh. Gabriel ROŞCA, președintele Ordinului 
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Arhitecților din România, filiala Sibiu – Vîlcea; Aura HAZOTĂ, Centrul de Resurse pentru Inițiative 

Etice şi Solidare, Sibiu. 

 Proiectul inițiat de fundația 

Heritas cuprinde 3 etape: 

1. Analiza SWOT şi 

concluzii 

2. Recomandări, obiective 

de dezvoltare, definirea 

domeniilor de 

intervenții, elaborarea 

listelor de proiecte şi a 

planurilor sectoriale. 

3. Elaborarea ghidului 

care include domeniile 

de intervenție şi a 

Conceptului integrat-  

listă de proiecte. 
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Cercetarea elaborată de Fundația Heritas a fost fundamentată pe principalele tendințe de 

evoluție la nivel european, în domeniul locuințelor, urbanismului şi spațiului public, care sunt 

strâns legate de limitarea procesului de sub-urbanizare şi susținerea dezvoltării unui oraş 

compact şi multifuncțional. Unul din obiectivele propuse este de a reduce segregarea spațială şi 

socială la nivelul oraşului şi stimularea eficientizării consumului de energie, iar acest tip de 

abordare se inscrie obiectivelor de evoluție pe care le regăsim în strategia ,,Europe 2020”: 

susținerea unei evoluții incluzive şi sustenabile. Aceste aspecte au influențat percepția despre 

atractivitatea unui oraş. Dincolo de considerentele enunțate mai sus, modul în care arată un oraş 

este influențat de o serie de factori obiectivi (racordarea oraşului la noile tehnologii, 

conştientizarea/limitarea impactului asupre mediului, promovarea unui mediu economic activ) şi 

subiectivi (raportul dinamic generat de către relația dintre oferta de locuri de muncă, calitatea 

locuirii şi posibilitățile de relaxare). 

Dezvoltarea urbană şi calitatea locuirii în Sibiu a fost evaluată pornind de la două întrebări: 

1. Are Sibiul capacitatea de a-şi mentine locuitorii/de a atrage noi locuitori? 

2. Cum se poate îmbunătăți calitatea vieții pentru toate grupele de vârstă? 

      Întălnirea sectorială ,,Locuințe, urbanism şi spațiu public” a fost concepută ca o dezbatere pe 

baza Analizei SWOT, care sintetizează avantajele, punctele slabe, oportunitățile, dar şi pericolele 

care stau la baza redactării Conceptului Integrat de dezvoltare Urbană 2014-2024 şi a Ghidului de 

Dezvoltare a Municipiului Sibiu. 

  Printre avantaje regăsim calitatea locuirii peste media națională (relația locuire-dotări, 

niveluri de poluare, infracționalitatea, suprafața medie locuibilă), interesul administrației pubice 

în reamenajarea cartierelor rezidențiale, dar şi accesibilitatea crescută a terenurilor de la periferia 

nord-estică şi nord-vestică odată cu realizarea centurii ocolitoare.  Analiza SWOT cuprinde şi 

puncte slabe: lipsa de inițiativă în dezvoltarea zonelor de urbanizare propuse prin PUG 2009 

(zona Câmpuşor), lipsa rezervelor de teren pe limita sudică a Teritoriului Adminstrativ 

(Hipodrom – Vasile Aaron), atractivitatea redusă a oraşului în ceea ce priveşte investițiile 

imobiliare de anvergură, diminuarea progresivă a rolului centrului tradițional al oraşului în 

favoarea dezvoltărilor de la periferie, multe dintre ele de pe teritoriul comunei Şelimbăr, 

concentrarea spațiului pentru angrement în sud-vestul oraşului (parcul Subarini şi Pădurea 

Dumbrava).  

Oportunitățile analizei se referă la existența în Sibiu a unor suprafețe vacante sau 

restructurabile în zona centrală, capabile să acomodeze un mixaj echilibrat de locuire şi servicii, 

amenajarea malurilor râului Cibin şi a spațiilor publice din zona oraşului de Jos, dezvoltarea unui 
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Centru de târguri şi expoziții în zona de vest, cu un bun contact la centura ocolitoare şi aeroportul 

internațional (propunere PUG).  Pericolele sunt redate de dezvoltarea necorelată în teritoriu, lipsa 

unei strategii coordonatoare, scăderea calității vieții în cartierele rezidențiale prin necorelarea 

lucrărilor de infrastructură şi reamenajarea spațiului public, dar şi de lipsa de corelare a rețelei de 

spații publice din zona centrală cu zonele periferice. 

  După prezentarea rezultatelor analizei SWOT, au fost formulate şi concluziile de 

rigoare. Acestea se referă la necesitatea de a menține şi de a creşte calitatea vieții, prin 

intermediul investițiilor în infrastructură, lucrările de reamenajare a zonelor rezidențiale trebuie 

să suplinească şi deficitul de dotări (locuri de joacă, terenuri de sport, grădinițe, etc.). La nivel 

regional municipiul Sibiu are capacitatea de a se poziționa competitiv prin stimularea dezvoltării 

unui Centru de expoziții şi târguri în zona de vest, precum şi un Centru de congrese, conferințe şi 

evenimente culturale, în zona tangentă centrului istoric, dealtfel colaborarea cu administrațiile 

locale limitrofe joacă un rol important, asigurând o dezvoltare uniformă în teritoriu şi reducând 

dependența de nivelul central. 

      Arhitectul Dorin BOILĂ a ținut să aprecieze inițiativa fundației Heritas, însă a punctat 

necesitatea de a reevalua procesul de gestionare a proiectului, observând un ,,autism al celor 

responsabili de acest lucru”, tradus prin ,,lipsa unei viziuni asupra integrării oraşului în sistemul 

înconjurător de localități”. Referindu-se la acest proiect, Michael ENGEL a evidențiat cea mai 

importantă provocare şi anume cea a colaborării cu zona limitrofă, catalogându-l ca pe un ,,subiect 

ca un  fir roşu”. După prima parte a Întâlnirii sectoriale, a urmat un workshop, care a constat în 

constituirea a două grupuri de lucru pe baza temelor prezentate, în prima parte a conferinței. 
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Temele de discuție au fost, ,,Calitatea vieții în Sibiu. Proiecte cu influență directă asupra acestui 

proiect” şi ,,Sibiul în raport cu zona periurbană”.  

 
Pe lângă această întâlnire sectorială, s-au lansat dezbaterile online cu privire la realizarea 

Ghidului de Dezvoltare a Sibiului. Chestionarul poate fi completat la adresa: 
https://docs.google.com/forms/d/1BZkMAFWZEgxH7c8OtL21JGoMHcNEDNX__qDe-MxoPw8/viewform  

 
Materialul foto-video a fost pus la dispoziție de arh. Mircea ŢIBULEAC, prezent la eveniment. 
 

Link descărcare poze eveniment: 
http://we.tl/vGMdTNHHnt  
Link video: 
http://we.tl/yqeD1eaLSF  

https://docs.google.com/forms/d/1BZkMAFWZEgxH7c8OtL21JGoMHcNEDNX__qDe-MxoPw8/viewform
http://we.tl/vGMdTNHHnt
http://we.tl/yqeD1eaLSF
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI  

PROGRAMUL DE FINANŢARE "CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA 
PATRIMONIULUI": DOCUMENTELE SPECIFICE ÎN CAZUL PROIECTELOR 

DE RESTAURARE 

 De Florin Bălteanu 

Pînă în aprilie pot fi depuse dosare în vederea finanţării restaurării de 
monumente istorice în cadrul programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural și natural", concurs gestionat de Unitatea de Management a 
Proiectului a Ministerului Culturii. 

Programul are disponibile, în acest moment, două linii de finanțare "Proiecte mari" 
(200.000 - 2.000.000 euro/ proiect) şi "Schema de granturi mici" (25.000 euro - 85.000 euro/ 
proiect). Proiectele de restaurare sînt eligibile pentru ambele linii. Data limită pentru depunerea 
"Proiectelor mari" este 7 aprilie, iar granturile mici pot fi cerute pînă pe 25 aprilie.  Pe lîngă 
conținutul general al dosarului ce trebuie depus, pentru proiecte care vizează "restaurarea, 
conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice sau proiecte care vizează protejarea 
sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală" se vor anexa, indiferent de 
linia de finanțare, obligatoriu următoarele:  

Documente specifice: 
-Documentul care să ateste dreptul de proprietate/administrare/concesiune pentru monument al 
solicitantului (1) autoritate publică, respectiv dreptul de proprietate/concesiune al solicitantului 

de drept privat sau dreptul de folosinţă cu titlu gratuit al organizaţiilor de utilitate publică (2), 
valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după aprobarea 
raportului final al proiectului (copie); 
-Acordul proprietarului cu privire la realizarea proiectului, în toate cazurile în care solicitantul nu 
este titularul dreptului de proprietate (original); 
-Încheiere de intabulare (copie) și Extras de Carte funciară (original); 
-Codul atribuit monumentului în Lista Monumentelor Istorice din România 2010,       actualizată; 

-Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric (3) (copie); 
-Certificatul de urbanism (copie); 

-Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (4), inclusiv o expertiză tehnică realizată în 
ultimii 2 ani (copie) și un rezumat în limba engleză; 

-Avizul Ministerului Culturii pentru Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (5) (copie); 
-Autorizaţia de construire, dacă a fost emisă (copie). 
 

Obiectivul general al Programului PA16/RO12 este "protejarea și conservarea 
patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a 
publicului larg". Programul face parte din Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 
(SEE), state donatoare fiind Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile aferentă liniei "Proiecte mari" este de 9.821.004 euro, iar cea a "Schemei de 
granturi mici" este de 1.176.470 euro.  

Sursa:http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-
patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html       

http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html#1_2
http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html#2_2
http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html#3_2
http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html#4_2
http://observatorulurban.ro/programul-de-finanare-conservarea-i-revitalizarea-patrimoniului-documentele-specifice-in-cazul-proiectelor-de-restaurare.html#5_2
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TURNUL SFATULUI 

SOCIETATEA CIVICĂ ÎN  LOCUL SPECIALIȘTILOR  

Opinii de arh. Dorin Boilă 

Când specialiștii, laolaltă cu 

administratorii și decidenții, nu reușesc 

să gestioneze procesul urbanistic, 

societatea civică intervine – mai 

eficient sau mai firav – încercând să 

echilibreze lucrurile. În țările unde 

organizațiile civice sunt mai coerente și 

mai puternice, activismul lor este mai 

vizibil, mai eficient și mai favorabil 

considerat de către întreaga populație 

și chiar de către administrație. 

După peste două decenii de căutări și 

eșecuri notorii, administrația de stat în România a pierdut majoritatea capitalului de încredere. 

Faptul este pregnant în planificarea și proiectarea urbană, drept care o asociație a mai mâultor 

ong-uri de specialitate a inițiat PROIECTUL „CUPA” – asupra „capacităților ptr. urbanism 

participativ aplicat”. Motivarea susținerii acestui proiect este că: 

• planificarea urbană înseamnă mai mult decât aprobarea unor proiecte zonale inițiate de mediul 

privat; 

• în România ultimilor ani dezbaterile publice pe marginea proiectelor de urbanism sunt 

organizate la nivelul autorităților locale prea târziu și numai dacă ele sunt cerute de mai mult de 2 

organizații independente. 

Ca să parcurgem inițiativele derulate în Sibiu, trebuie amintite: școala de arhitectură 

(cursurile opționale cu elevii mici „de-a arhitectura”/ școlile de vară cu studenții-arhitecți din 

toată țara), apoi acțiunile organizate de fundația HERITAS (HuetUrban, seminariile, chioșcul 

urban) și programul societății Ambient, pornind de la comercial către colocviu cu publicul, 

constructorul, proiectantul. Foarte avansate sunt studiile și proiectele unor primării din orașe mai 

mari sau mai mici din România, desigur excepții, dar care arată că administrativul poate juca rolul 

esențial de strateg și coordonator în domeniul urbanistic! Iată premizele de la care a plecat V. 

Drăgușin, primarul Alexandriei: „Avem în prezent lipsa unor politici publice adecvate, dezvoltare 
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urbană necontrolată, scăderea și îmbătrânirea populației, reducerea activității industriale, ieșirea 

din uz a blocurilor comuniste etc… Aceste tendințe se vor accentua către anul 2050… iar 

alternativele pot fi gândite reconsiderând ORAȘUL  POSIBIL, LA GRANIȚA DINTRE REAL ȘI 

IMAGINAR”. Și dacă la noi doar se tatonează aceste probleme, în țările mai avansate economic și 

social s-a și pus la punct o strategie a societății civice, dincolo de proiectele profesioniștilor; este 

vorba de „proliferarea urbanismului auto-asistat”, un complex de soluții și inițiative aflate la 

interferența dintre programele instituționalizate și proiectele grupurilor civice interesate de 

păstrarea echilibrelor sociale – demografice - urbanistice. Acestea spun: avem nevoie de mai 

multă claritate în stabilirea direcțiilor de locuire, deci și de mai multă expertiză, concomitent cu 

„terapii de grup” – pentru sfaturi prin aplicații, conferințe, ateliere, până la așa-zisele „clinici de 

arhitectură”… Să ajungem a învăța despre VIAȚA ORAȘULUI CONTEMPORAN, pentru a-l putea 

înțelege, folosi, ocroti și a-l duce mai departe. Inclusiv a-l transmite generațiilor tinere și a-l 

împărtăși vizitatorilor”.  

Sau iată expertiza societății civice din regiunea Lehigh Valley – SUA, înscrisă în mai vechea 

mișcare Noul Urbanism; ei spun că, în condițiile creșterii vârstei medii a populației, trebuie 

reorientări importante ale strategiei urbanistice: 

• așezările trebuie transformate în „orașe verzi”, cu sistem performant de management al apei și 

al resurselor epuizabile. 

• va scădea numărul de plătitori de taxe, va crește numărul de bătrâni, deci forța de muncă va 

deveni mai vârstnică și se va accentua amestecul de populații de culturi diferite (din imigrație). 

• va crește atenția acordată serviciilor de sănătate/ pentru noi servicii specifice vârstei a III-a și a 

IV-a/ vor fi necesare mai multe spații de depozitare/ utilizarea energiilor regenerabile și tratarea 

completă a deșeurilor/ vor apărea joburi mai practice și care necesită studii de specialitate !! 

• va fi necesar un număr mai mare de case de dimensiuni reduse/ un sistem de transport public 

mai eficient/ locuri de muncă accesibile pietonal și velo. 

Cam multe și dificile sfidări ce se aglomerează în procesul urbanistic, din toate părțile lumii și la 

toate nivelurile !! Se pare că va fi nevoie de toate forțele intelectuale și operaționale din societate 

pentru a le face față… Și vor reuși numai acele societăți care au comunități coerente, gestionate 

inteligent și bazate pe tradiții și spirit umanist! 

Ceea ce pentru noi și pentru Sibiu revine la a considera tradiția creștină și spiritul de colaborare 

între etniile care au cizelat Transilvania eternă! 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/23825/societatea-civica-in-locul-specialistilor.html?sst=    

http://www.turnulsfatului.ro/23825/societatea-civica-in-locul-specialistilor.html?sst
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  Revista Arhitectura 

 CONCURS DE ARHITECTURĂ ȚARA MOȚILOR 

De Liviu IANĂŞI 

                    Un concurs având ca subiect proiectarea unei case – iată o tentaţie care e mereu 

proaspătă pentru un arhitect. O colaborare bună și guvernată de respect între decidenţii 

din administraţia publică și profesioniști – iată o situaţie cu care ne întâlnim, în domeniul 

arhitecturii și al urbanismului, din ce în ce mai rar. 

„Concursul de arhitectură contemporană în Ţara Moților” reunește cele două elemente 

menționate mai sus. Organizat de Consiliul Județean Alba – marcând buna conlucrare între Ion 

Dumitrel, un președinte care înțelege rolul culturii și al educației în dezvoltarea teritorială, și 

Eugenia Mărginean, arhitect-șef de județ cu experiență greu egalabilă, dar și cu pasiune neobosită 

– concursul a avut două secțiuni: o casă de locuit – 31 proiecte participante – și o pensiune 

turistică având maximum 15 camere și restaurant – 16 proiecte. Filiala locală a UAR, condusă de 

arh. Stelian Fleschin, a cooperat cu organizatorii, iar faptul că acest concurs este integral organizat 

și desfășurat local ar trebui să fie apreciat – și încurajat – de organizațiile și profesioniștii ce 

militează pentru concursuri de arhitectură și urbanism. 

Juriul, între ai cărui membri am avut onoarea să mă număr, a fost condus de reputatul 

arhitect Ioan Străjan, vicepreședintele filialei UAR, și a mai cuprins pe arh. Stelian Fleschin, conf. 

dr. arh. Andrei Luncan, arh. Eugenia Mărginean. Au fost necesare, în cele două zile ale reuniunii 

juriului, mai multe runde de analizare și selecție a proiectelor – cu tact și perseverență, Ioan 

Străjan a mediat și uneori arbitrat opinii, schimbări de opțiuni și câteodată dispute, desfășurate cu 

deferență și umor colegial; un juriu în care onoarea de a face parte a fost dublată de bucurie 

profesională și empatie. Au fost acordate câte trei premii și o mențiune la fiecare din cele două 

secțiuni. 

Prospețimea, abordarea fără complexe și atenția față de peisajul ale cărui părți vor 

deveni casa de locuit sau pensiunea sunt primele impresii pe care le generează cele 47 proiecte. 

Siluetele piramidale ale caselor din zonă și asocierea volumelor construite dintr-o gospodărie de 

moți au fost elementele care s-au impus ca repere esențiale în arhitectura propusă. Respectul față 

de siluetă și scară sunt calități ale mai tuturor proiectelor, iar decizia organizatorilor de a „ne 

identifica geografic” amplasamentele oferă șansa unei „verificări” interesante. 
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Cele două loturi – 2.100 mp pe malul unui pârâu pentru casă de locuit și 3.300 mp 

pentru pensiune – au de fapt, dincolo de dimensiunile, relieful, forma și vecinătățile imediate – 

comunicate în temă – și o localizare care nu a fost dezvăluită – Poiana Vadului și Albac. Poate 

părea discutabilă decizia „non-localizării” – nevoia unor proiecte „model de referință” justifică 

desprinderea de condiționările/reperele unui anume cadru, după cum în această paradigmă sunt 

mai potriviți „clienți generici” decât proprietari-beneficiari reali. E posibilă însă și un fel de 

„verificare prin introducere în grilă” (cum ar spune studenții) – aducerea propunerilor în 

localizarea reală și „citirea” lor în acel context. Mi-aș fi dorit poate șansa unei astfel de simulări – 

ea ar fi spectaculoasă chiar și post-concurs. 

În ceea ce privește casa de locuit, atât abordarea mono-bloc, cât și cea pavilionară au 

ales o atitudine de reverență față de proporțiile construcțiilor tradiționale; în același spirit, o 

atenție – în cele mai multe cazuri, o sofisticată compoziție – față de acces, față de „apropiere”, față 

de intrare ori în raport cu elemente naturale ale lotului. Frângerile de ax al parcurgerii, surpriza 

descoperirii, locurile prietenoase odihnei sau acțiunii au fost avute în vedere, în strânsă legătură 

cu structurarea spațiului interior și cu „deschiderile” de toate tipurile. Pridvorului tradițional i-au 

fost asociate deck-urile – terase deschise la nivelul solului sau uneori peste parter – iar uneori 

ideea curții semiînchise a fost materializată într-un (semi)-patio.  

Spațialitatea interioară este mult mai diferită de la un proiect la altul, între, pe de o 

parte, o compactă strângere a încăperilor în jurul unei scări sau al coșului de fum (mai mult sau 

mai puțin simbolic) – opțiune ce valorifică spațiul de sub înaltul acoperiș și denotă o grijă pentru 

eficiența energetică – și, pe de altă parte, un spațiu-„hală”, ori o suită fluidă de spații mai puțin 

separate, dar dragi locuințelor contemporane. Uneori, ca la proiectul câștigător, libertatea 

adoptată față de structurarea spațiului interior pare surprinzător contrastantă cu reținerea, cu 

supunerea față de tradiție, în definirea exteriorului volumelor construite. 

Alături de – mai bine-zis, împreună cu – silueta, alegerea materialelor folosite reflectă 

atât grija față de specificul locului, cât și o atitudine sustenabilă. Lemnul este firesc prezent, pus în 

operă mai curând cu tehnologii contemporane (finisaj, tratare, îmbinări), dar și lăsând, mai ales la 

acoperișuri, șansa valorificării tradițiilor în meșteșuguri. Aceeași șansă o lasă utilizarea paielor la 

acoperire, puternică în prezență și blândă în textură, suprinzătoare în contrast cu detalii sau 

opțiuni evident contemporane în restul materialelor ori în culoare, până la o concentrare și 

coerență eseistică, ca în proiectul onorat cu al doilea premiu. 

Programul mai complex al pensiunii, care include un restaurant funcționând semiindependent de 

spațiile de locuit, dar și o locuință a administratorilor, a permis alegeri mai variate; preferința 
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dominantă e cea a rezolvării cerințelor prin asocierea de volume, modalitatea de asociere însăși 

diferind definitoriu de la un proiect la altul – de la gruparea în jurul unei curți amintind de 

gospodăriile locului, la izolarea doar aparentă (căci legătura există subteran), la o abordare 

pavilionară cu coridoare sau pasaje de legătură, până la o așezare grupată a unor volume izolate, 

amintind de „sălașele de vară” a unor case (în regiuni de munte din alte părți ale țării li se spune 

de către localnici „căsuța de la deal”). În mod firesc, de o atenție specială s-au bucurat definirea și 

amenajarea variată a spațiilor exterioare, atractive și utilizabile în toate anotimpurile și/sau în 

toate condițiile de vreme – spații deschise retrase sub casă, curți parțial închise, terase și 

pridvoare, depresiuni având focul în centru ori peluze gradenate sau în pantă. 

În conformarea funcțională și în înfățișarea volumelor dedicate adăpostirii oaspeților 

există o varietate și o libertate asumată mai mare decât în cazul locuințelor de la cealaltă secțiune, 

iar alegerile sunt variate și în ceea ce privește spațiile recepției și ale restaurantului – uneori 

luminoase și extinzându-se pe mai multe niveluri, alteori economic dimensionate și chiar 

disimulate în relieful în pantă. Subiecte ca accesul, staționarea autoturismelor ori trecerea 

graduală de la spații publice către intimitatea camerelor sunt la rândul lor tratate cu ingeniozitate, 

deși aici pot fi ușor detectate inabilități privind contururi prea vizibile și părând străine 

amestecului de rigoare și blândețe ale arhitecturii tradiționale și ale peisajului Apusenilor, ori 

iluminarea naturală a unor spații sau potențialul consum sporit de energie. 

Atât soluțiile propuse pentru casele de locuit, cât și proiectele pensiunilor sunt atente 

nu doar la nevoile contemporane, ci și la stilul de viață al timpurilor prezente, la definirea unor 

alte raporturi cu natura și cu peisajul – mai curând contemplate, decât utilizate ca resursă directă 

de supraviețuire, o perpetuare diferită, dar nu contrastantă a identității acestor zone, identitate 

atât de supusă unor schimbări rapide în ultimele decenii, în contrast cu evoluția lor în sute de ani. 

Remarca de încheiere ar putea părea în contradicție cu cele scrise mai sus. Ar fi fost poate 

interesantă, intrigantă chiar, o prezență mai pregnantă a unor soluții mai tranșant contemporane 

în limbaj și tehnologie, chiar dacă ar fi părut mai dificil de realizat – din cauza costurilor, a 

gusturilor mainstream (oricum, subiect delicat), a preferințelor autorităților sau a limitărilor în 

execuție. Față de fenomenul îmbucurător al vârstei tinere a participanților, în general, reținerea 

față de soluții mai manifeste-contemporane ar părea decepționantă. Dar poate că reverența 

oarecum-conservatoare față de tradiție este tocmai reacția unor arhitecți tineri dornici să evite 

deterioarea peisajului și arhitecturii satelor moțești după tristul model al multor sate 

maramureșene ori de aiurea din țară. 
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În spiritul acestei griji, concursul de arhitectură din Alba se asociază studiilor de peisaj 

și arhitectură rurală elaborate prin grija autorităților județene și concretizate în utile ghiduri 

pentru autoritățile locale, pentru proprietari și constructori deopotrivă. Frumoasele broșuri sunt 

întocmite în limbaj „prietenos” și cu ilustrații grafice și foto remarcabile de experimentatul Marius 

Barbieri și de tinerii urbaniști Laura și Alexandru Damian – există astfel de ghiduri pentru Valea 

Sebeșului, pentru zona rurală cu influențe săsești, pentru zona Ocoliș-Posaga-Lupșa-Salcia ori 

pentru Buciumi-Râmeți. 

Continuitatea între studii, ghiduri, reglementări, modele, competiții și educație obținută 

în județul Alba ar trebui poate încheiată și cu proiecte-pilot care să arate, la scara 1:1, „cum se 

poate face”. Succesul expunerii proiectelor din concurs în spațiile din cetate este în acest sens un 

argument. 

Această înlănțuire de acțiuni este însă cert una dintre căile de protejare a unui peisaj, a 

unor tradiții arhitecturale și de construire, dar și de promovare a unei arhitecturi contemporane 

de calitate. 

PREMIUL I – Locuinţă 

 

Arh. ESZTER PETER 

Arh. ALEXANDRU NICOLAE FLEŞERIU 
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PREMIUL II – Locuinţă 

Arh. DANIEL COSMIN PAVEL 

 

 

PREMIUL III – Locuinţă 

TECON 

 

 

 

Sursa : http://arhitectura-1906.ro/2014/02/concurs-de-arhitectura-tara-motilor/  

http://arhitectura-1906.ro/2014/02/concurs-de-arhitectura-tara-motilor/

