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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Carte	de	arhitectură

	Un	 eveniment	 important	 de	

la	începutul	acestui	an	pentru	

arhitecții	din	Cluj	și	nu	numai,	

este	 publicarea	 cărții	 „CLUJ-

NAPOCA	ÎN	PROIECTE.	50	de	

ani.	1960-2010”	la	Casa	Cărții	

de	 Știință, 	 finanțată	 de	

Uniunea	 Arhitecților	 din	

R o m â n i a 	 d i n 	 F o n d u l 	

Timbrului	de	Arhitectură.	

	Cartea	reprezintă	o	culegere	

d e 	 t ex t e 	 î n 	 c a re 	 s un t 	

p r e z e n t a t e 	 l u c r ă r i 	

urbanistice,	 opinii	 şi	 puncte	

de	 vedere,	 analize	 critice	 de	

arhitectură,	 previziuni	 etc.,	

care	 vizează	 atât	 perioada	

încheiată	 în	 1989,	 cât	 şi	

tranziţia	 care	 a	 urmat.	 Majoritatea	 textelor	 sunt	 selectate	 din	 presa	 curentă	 ori	 din	

publicaţii	de	specialitate	și	sunt	însoţite	de	ilustraţii	grafice	ori	foto.

	 Autorii	acestei	culegeri	sunt	MITREA	Vasile,	TUDOSE	Emanoil,	BUZULOIU	Aurelian,	

MATEI	Adriana,	ELKAN	Gheorghe,	SPÂNU	Radu,	GYEMANT	Amalia,	RAICIU	Lucia,	BORDA	

Adrian,	SCRIPCARIU	Sorin,	VAIS	Dana,	POPA	Lucian,	PLANWERK,	CRIŞAN	Marcel,	FODOR	

Bogdan,	AGACHI	Ioana	Mihaela,	DINCULESCU	Mircea,	PĂNESCU	Eugeniu.

	 Editura	a	făcut	posibilă	circulația	cărții	și	 în	format	electronic	gratuit	și	o	puteți	

obține	accesând	următorul	link:	https://we.tl/A37IcndGQ3				

https://we.tl/A37IcndGQ3


SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Arhitecţi	şi	arhitectură	în	periodice	de	acum	un	veac



 Prima revistă care tratează teme legate de arhitectură este „Analele Architecturei şi a artelor cu 

care se leagă”, apărută sub direcţiunea arhitectului Ion N. Socolescu, între anii 1890-1893. În 1906 apar 

primele două număre ale publicaţiei „Arhitectura”, editată de către Societatea Arhitecţilor Români, sub 

conducerea arhitectului George Sterian, iar în 1916 apar încă două numere ale revistei. În numărul 

2/1916, citim despre Primul Congres al Arhitecţilor din toată ţara şi se face bilanţul profesiunii, după 25 

de ani de la înfiinţarea (la 26 februarie 1891) Societăţii Arhitecţilor Români. Primul comitet al S.A.R. era 

format din: Alexandru Orăscu – preşedinte, Carol Beniş – vicepreşedinte; Ştefan Ciocârlan – secretar; 

Ion Socolescu – casier; Alexandru Săvulescu, George Mandrea, Dimitrie Maimarolu – membri.

 În revista „Printre hotare”, în perioada 1908-1911, întâlnim nume importante ale arhitecturii 

româneşti  –  Ion D. Berindey, Remus P. Iliescu, Leonida Negrescu, Paul Gottereau, Toma Dobrescu, 

Petre Antonescu, Dumitru Maimarolu etc. 

 Alte reviste apărute acum un veac, în care pot fi găsite date despre arhitecţi şi despre operele lor 

sunt: „Ilustraţia”, „Ilustraţiunea română”, „România ilustrată”, „Universul literar”, „Figuri contimporane 

din România”, „Albina”. Imagini de la Expoziţia Generală Română din 1906 apar în revista „Literatură şi 

Artă Română”. Expoziţia a avut un rol hotărâtor în recunoaşterea stilului naţional în arhitectură şi în 

extinderea acestuia de la programul de locuinţă, la programele publice de arhitectură.

Lect. dr. arh. Sidonia TEODORESCU



SEMNAL	3
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Bucureștiul	în	proiectele	studenților

Marți,	19	aprilie	2016,	la	ora	18:00,	în	holul	Palatului	Suțu,	a	avut	loc	deschiderea	
expoziției	„Bucureștiul	în	proiectele	studenților	Facultății	de	Arhitectură	a	

Universității	Spiru	Haret”.	Expoziția	organizată	de	Facultatea	de	Arhitectură	a	
Universității	"Spiru	Haret"	și	de	Muzeul	Municipiului	București	poate	fi	vizitată	în	

perioada	19	aprilie	–	22	mai	2016.



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

Building	Education

 Capitala României a găzduit pe 3 martie, la Athénée 

Palace Hilton Bucharest Hotel, Sala Le Diplomate, Forumul 

Internațional pentru calitatea spațiului educațional.

 Building Education Bucharest International Forum 2016 a 

reunit peste 250 de invitați din 11 țări, specialiști în educație, 

lideri, manageri și investitori din domeniu, reprezentanți ai 

mediului privat și instituțional, arhitecți, furnizori de soluții și de 

tehnologii, care au abordat calitatea spațiului educațional și 

modul în care aceasta influențează calitatea actului educațional.

 Directori de grădinițe, școli, licee și colegii naționale, 

inspectori școlari generali, decani ai facultăților de arhitectură, 

rectori și prorectori ai principalelor universități din România au 

luat parte la cele 5 sesiuni plenare al forumului și la dezbaterea 

finală realizată în parteneriat cu TVR 1, la care au fost invitați 

profesioniști și responsabili din educație și din arhitectură. La 

dezbaterea „Parteneriat pentru educație” au fost prezenți 

Consilierul Prezidențial pe Educație, Ligia Deca, și reprezentanți ai 

guvernului.

 Prima sesiune a forumului a fost despre dialogul dintre 

profesiile educației și cele ale construirii spațiului, avându-i ca 

invitați speciali pe Dr. Wendy Pullan, directorul Departamentului 

de Arhitectură al Universității Cambridge, din Marea Britanie și pe 

arhitectul David Green, șef al departamentului pentru învățământ 

superior al cunoscutei firme americane de arhitectură, 

Perkins+Will, înființată în 1935 și cu un portofoliu impresionant 

de proiecte din domeniul educației. În aceeași sesiune, Phil Baty, 

editorul Times Higher Education Rankings, Clasamentul Mondial 

al Instituțiilor de Învățământ Superior, a vorbit și despre rolul 

spațiului educațional în reputația universităților.

 Sesiunea a doua a prezentat viziunile birourilor 

internaționale de arhitectură asupra spațiului educațional. 

Reprezentații unor firme cunoscute de arhitectură precum Zaha 

Hadid Architects sau UN Studio au conferențiat în cadrul sesiunii 

„Building Education”. Jan Schellhof, de la UN Studio, a vorbit 

despre campusurile educaționale ca mici orașe creative.

 Sesiunea a treia a fost dedicată liderilor școlilor 

internaționale. Printre vorbitori au fost Dr. Robert Brindley, 

Directorul Școlii Americane, Joanne Puddy-Wells, Directorul Școlii 

Britanice din București și Simona Baciu, Președinte și Fondator 

Transylvania College din Cluj-Napoca.

Bucharest	International	Forum	2016



 Sesiunea a patra a prezentat 4 studii inedite de caz 

și colaborări de succes dintre clienți/beneficiari și arhitecți 

pentru construcția de școli. Au fost aduse exemple din 

Finlanda, Rusia, Marea Britanie și România. Echipa din 

Finlanda, alcătuită de directorul școlii, Hanna Sarakorpi și 

arhitectul școlii, Väinö Nikkilä, a prezentat Saunalahti 

School sau „Școala Viitorului”, cum a numit-o mass-media 

internațională. O altă echipă formată din Mark Sartan, 

coordonatorul proiectului din Rusia și arhitectul danez 

Carsten Primdahl, a prezentat „Smart School”, un campus 

școlar de 20 de hectare, pentru 1040 de elevi, cu vârste 

cuprinse între 3 și 18 ani, proiect care a câștigat la finalul 

anului 2015 concursul internațional de arhitectură lansat de 

Rusia. Echipa din Marea Britanie: Helen Dorfman, 

directorul, și Lukas Ochendal, arhitectul școlii, a prezentat 

Școala Burntwood, desemnată de Royal Institute of British 

Architects clădirea anului 2015 în Marea Britanie.

 Alături de invitații din educație și din arhitectură, 

partenerii Building Education Bucharest International 

Forum 2016 au prezentat soluții pentru calitatea spațiului și 

a actului educațional: Viorel Niculae, de la Menatwork, 

Lucian Căprărin, de la Saint-Gobain și Ela Moraru, de la 

Google România.

 “Care este viziunea și care sunt proiectele 

sustenabile care conduc spre educația de care avem 

nevoie? Ce influențe și interferențe există între educație și 

spațiul dedicat?  În ce măsură are nevoie educația de spații 

special dedicate? Ce fel de spații? Unde ne situăm în 

prezent și care sunt provocările viitoare? Care sunt 

problemele din România legate de spațiile pentru educație? 

Cum ar trebui abordate aceste probleme, pentru 

soluționare? Cum ar trebui să fie școala viitorului ?” Acestea 

sunt doar o parte din numeroasele întrebări tematice la care 

a răspuns forumul internațional pentru calitatea spațiului 

educațional din 3 martie.

 Building	Education	Bucharest	International	Forum	2016	face	parte	din	seria	de	proiecte	de	comunicare	

dedicate	calității	spațiului	medical	și	educațional,	alături	de	Building	Health	Bucharest	International	Forum	

2015,	proiecte	inițiate	de	ORDINUL	ARHITECȚILOR	DIN	ROMÂNIA	și	BORO	PR	&	COMMUNICATION.

	 Un	proiect	realizat	sub	egida	Ordinului	Arhitecților	din	România.



Arh.	 ,	 Președintele	 Ordinului	Șerban	 ȚIGĂNAȘ

Arh i tec ț i l o r 	 d in 	 Român ia , 	 Cha i rman 	 a l	

evenimentului

„Din	punctul	meu	de	vedere,	și	cred	că	putem	fi	de	

acord	cu	această	observație,	educația	este	un	proces	

continuu,	un	proces	nesfârșit	care	se	petrece,	într-un	

fel	sau	altul,	peste	tot	și	tot	timpul.	Evident	e	nevoie	

de	nuanțe.	Poate	că	una	din	direcții	este	de	a	vorbi	în	

cheia	unor	teorii	și	practici	a	sustenabilității.”

link	video:	https://we.tl/GFFqOWYwa0

Viorel	 NICULAE:	 „Am	 încercat	 astăzi	 să	 vă	 aducem	

câteva	 lucruri	 pe	 care	 le	 putem	 face	 împreună	 pentru	

ridicarea	calității	spațiului	educațional.	Compania	pe	care	o	

reprezint,	Menatwork,	activează	pe	teritoriul	României	de	20	

de	ani,	mai	exact	de	22.	Avem	patru	fabrici	de	producție,	șase	

divizii	comerciale,	300	de	oameni	care	încercăm	să	venim	în	

fiecare	zi	cu	soluții	 inovative,	să	reușim	să	 îmbunătățim	în	

fiecare	zi	câte	ceva.	Experiența	noastră	în	acest	domeniu	ne-a	

adus	foarte	aproape	de	toți	jucătorii	din	piața	de	construcții,	

începând	 de	 la	 cei	 care	 comandă	 un	 proiect,	 arhitecții,	

proiectanții	și	mai	departe	constructorii,	antreprenorii,	până	

la	cei	care	utilizează	acest	spațiu.”

link	video:	https://we.tl/zNf4wPSXNQ

Arh.	 :	„Unul	dintre	proiectele	pe	care	o	David	GREEN
să	 vi	 le	 arăt	 astăzi	 este	New	Mexico.	 Vă	 voi	 vorbi	
despre	un	altfel	de	spațiu	și	vine	dintr-o	poveste	de-a	
mea	 de	 peste	 20	 de	 ani	 de	 când	 eram	 profesor.	
Pornește	de	la	ideea	de	ecosisteme,	lucruri	pe	care	
încercăm	să	le	construiim	acum	global.	E	normal	că	
este	interesant	să	ai	mai	mulți	oameni	care	să	vină	cu	
idei	 noi,	 dar	 mai	 important	 în	 cazul	 nostru	 sunt	
transformările	pe	care	le-am	văzut	în	ultimii	15	ani,	
transformări	care	au	vizat	spațiile	educaționale.”

link	video:	https://we.tl/nhSWNQPkrP

Phil	BATY:	 „De	 ce	 realizăm	 acest	 clasament?	 Pentru	 că	
ajută	 studenții	 să	 ia	 decizii	 importante.	 Poate	 că	 cea	mai	
importantă	 decizie	 din	 viața	 lor.	 În	 cine	 să-și	 încredințeze	
educația?	 Există	 în	 prezent	 aproximativ	 4,5	 milioane	 de	
studenți	 mobili	 pe	 plan	 internațional,	 la	 nivel	 mondial.	
Conform	 predicțiilor	 actuale,	 acest	 număr	 va	 continua	 să	
crească	până	 la	8	milioane	 în	2025.	Unul	din	 trei	 studenți	
internaționali	utilizează	Clasamentul	Mondial	al	Instituțiilor	
de	 Învățământ	 Superior,	 pentru	 a-i	 ajuta	 să	 se	 hotărască	
asupra	universității	pe	care	o	vor	urma.”

link	video:	ttps://we.tl/blMTNisATN

https://we.tl/GFFqOWYwa0
https://we.tl/zNf4wPSXNQ
https://we.tl/nhSWNQPkrP
ttps://we.tl/blMTNisATN


A r h . 	 L u c i a n	
C Ă P R Ă R I N :	
„Beneficiile	 aduse	
educației	din	punctul	
nostru	 de	 vedere	
s u n t 	 d e 	 n a t u r ă	
funcțională,	 estetică	
și 	 emoțională. 	 În	
mare	 parte	 dintre	
cele	 funcționale	 și	
estetice	într-o	formă	

sau	alta,	mai	mult	sau	mai	puțin,	sunt	deja	respectate.	
Însă	mai	rămân	câteva	din	cadrul	emoțional	cum	ar	fi	
confortul	 acustic	 și	 calitatea	 aerului,	 care	 încă	
reprezintă	 ceva	 ce	 ține	 de	 domeniul	 viitorului,	 al	
viitorului	 apropiat.	 Vom	 vorbi	 despre	 aceste	 două	
aspecte	pentru	care	Rigips	are	soluții.”

link	video:	https://we.tl/JprqRC55K8

Arh.	 :	Bogdan	ZAHA

„Educația	 este	 mai	

mult	 o	 interacțiune	

socială.	 Competența	

p r i n c i p a l ă 	 a	

arhitecturii	este	de	a	

da	o	formă	funcției	și	

p r i n 	 a c e a s t a 	 s ă	

articuleze , 	 într-o	

m a n i e r ă	

responsabilă,	complexitatea	spațiului	construit.	Nu	

mai	putem	vedea	lumea	drept	un	spațiu	semi-feudal,	

anacronist	 și	 izoteric,	 unde	 reacțiile	 la	 viziunea	

globală	ar	fi	iraționale	și	anarhice.	Este	nevoie	de	un	

discurs	 mult	 mai	 responsabil	 și	 adaptat	 la	

necesitățile	sociale.”

link	video:	https://we.tl/m16eywe9P2

Dr.	 :	Wendy	PULLAN

„Arhitectura	 devine	

f u n d a m e n t a l	

implicată	 în	 multe	

d i n t r e	

transformările-cheie	

ale	 lumii	 de	 azi.	 Ca	

d i s c i p l i n ă 	 ș i 	 c a	

profesie	este	din	ce	în	

ce	 mai	 mult	 într-o	

permanentă	stare	de	

schimbare	 și	 tranziție.	 Ipoteza	 veche	 care	 localiza	

arhitectura	 undeva	 între	 tehnologie	 și	 estetică	 a	

devenit	simplistă	și	deloc	relevantă.”

link	video:	https://we.tl/7xaWc2v8dH

A r h . 	 J a n	

S C H E L L H O F F :	

„ P r o i e c t e l e	

e du ca ț i o na l e 	 a u	

capac i tatea 	 de 	 a	

genera	 o	 ambianță	

dinamică,	 care	 să	

î n c u r a j e z e	

interacțiunile	 dintre	

oameni	și	să	creeze	un	puternic	spirit	de	comunitate	

unde	oamenii	să	poată	acumula	și	să	facă	schimb	de	

cunoștințe”

link	video:	https://we.tl/8DQR7eJOeR

D r . 	 R o b e r t	
BRINDLEY:	„Oricine	
înțelege	 importanța	
p e 	 c a r e 	 o 	 a u	
profesorii	în	crearea	
unei	 ambianțe	 care	
să	stimuleze	studiul.	
D a r 	 c e 	 r e s u r s e	
o f e r i m 	 n o i	
p r o f e s o r i l o r ?	
C a l i t a t e a	

materialelor	educaționale,	profunzimea	programului	
nostru	de	dezvoltare	profesională	și	design-ul	spațiilor	
de	 predare	 au	 un	 puternic	 impact	 	 în	 calitatea	
educației	academice	și	sociale.”

link	video:	https://we.tl/zu1ytrIj8c

Arh.	Joanne	PUDDY-

WE L L S : 	 „ S ă l i l e	

noastre	de	clasă	sunt	

m a i 	 i n t i m e 	 ș i	

v i z i t a t o r i i 	 s p u n	

frecvent	că	se	simt	ca	

acasă. 	 Credem	 că	

dacă	 elevii	 se	 vor	

simți	mai	relaxat	și	mai	confortabil,	vor	fi	mai	fericiți	

să	 vină	 la	 școală	 și	 de	 asemenea	 vor	 învăța	 mai	

eficient.	”

link	video:	https://we.tl/ywcCLuaZu9

https://we.tl/JprqRC55K8
https://we.tl/m16eywe9P2
https://we.tl/7xaWc2v8dH
https://we.tl/8DQR7eJOeR
https://we.tl/zu1ytrIj8c
https://we.tl/ywcCLuaZu9


A r h . 	 S i m o n a	

BAC IU : 	 „ L a t u ra	

i n o v a t o a r e 	 a	

p r o i e c t u l u i	

Transylvania	College	

constă	 îm	 existența	

unui	campus	verde	și	

a	 unei	 clădiri	 verzi,	

recunoscută	de	către	

Romanian	 Green	 Building	 Council	 drept	 unica	 din	

sistemul	educațional	național.”

link	video:	https://we.tl/zu1ytrIj8c

A r h . 	 S u s a n	
E R I K S S O N :	
„Ambianța	 în	 care	
copiii	 învață	 zilnic	
are	un	impact	major	
în 	 n i ve lu l 	 l o r 	 de	
fericire	 și	 bunăstare.	
U n 	 m e d i u	
dezorganizat	 al	 sălii	
de	clasă	are	un	efect	
n e g a t i v 	 a s u p r a	
p r o c e s u l u i 	 d e	
învățare.	 Cu	 toate	

acestea	învățătura	nu	are	loc	doar	în	sala	de	clasă,	de	
aceasta	 clădirea	 în	 sine	 trebuie	 examinată	 și	
configurată	 în	 așa	 fel	 încât	 să	 sprijine	 procesul	 de	
învățământ.”

link	video:	https://we.tl/zu1ytrIj8c

Arh.	 :	Ela	 MORARU

„ N o i 	 c r e d em 	 c ă	

educația	nu	e	despre	

c i n e 	 s un t em 	 no i	

acum,	 ci	 despre	 cine	

vor	 fi	 copiii	 noștri	 și	

întreaga	 societate	

peste	20-22	de	ani.	De	aceea	felul	în	care	îi	învățăm	va	

transforma	lumea	în	20-22	de	ani.”

link	video:	https://we.tl/HcqGpE4zg0

	 A r h . 	 V a i n o	

NIKKILA:	 „Credem	

c ă 	 u n 	 m e d i u	

e du ca ț i ona l 	 b un	

i n s p i r ă 	 c o p i i l o r	

dorința	de	a	învăța	și	

le	 vorbește	 despre	

i m p o r t a n ț a	

educației.	Aceasta	de	

asemenea	 contribuie	 la	 dezvoltarea	 înțelegerii	

tinerei	 generații 	 și 	 la	 aprecierea	 spațiului	

înconjurător.”

link	video:	https://we.tl/2cZnuAfV11

A r h .  M a r k 
S A R T A N : 
„Experiența	 noastră	
demonstrează	că	nu	
educația	 este	 cea	
c a r e 	 t r e b u i e	
a d a p t a t ă 	 l a	
arhitectură,	 ci	 exact	
invers,	 construcția	
t r e b u i e 	 s ă	
u r m ă r e a s c ă	

conceptul	 educațional.	 Credem	 că	 împreună,	
educatori	și	arhitecți,	am	putea	găsi	o	soluție	spațială	
care	ar	 transforma	o	 simplă	 clădire	a	 școlii	 într-un	
instrument	educațional,	folosit	de	copii	și	profesori.”

link	video:	https://we.tl/bdQycYUB6J

A r h .  A l e n a 

ZHMUROVA: „Noi 

nu am pus restricții 

arhitecților noștri în 

alegerea soluțiilor 

s p a ț i a l e ,  î n 

principiu, ei ne-au 

zis premisele cele 

ma i  impor tan te . 

Aceasta ne-a făcut să fim deschiși față de orice 

sugestie. Conceptul arhitecților danezi ne poate 

încă surprinde.”

link video: https://we.tl/bdQycYUB6J

https://we.tl/zu1ytrIj8c
https://we.tl/zu1ytrIj8c
https://we.tl/HcqGpE4zg0
https://we.tl/2cZnuAfV11
https://we.tl/bdQycYUB6J
https://we.tl/bdQycYUB6J


A r h .  C a r s t e n 

P R I M D A H L : 

„Misiunea noastră 

pentru viitoarele 

centre educaționale 

p e  c a r e  l e 

construim este de 

a-i scoate pe vizitatori din rutina lor zilnică și de a-i 

introduce într-un spațiu care să le declanșeze 

gândirea laterală.”

link	video:	https://we.tl/Xbql32yBGy

A r h . 	 H e l e n	

D O R F M A N :	

„Proiectul	 Building	

School	for	the	Future	

are 	 intenția 	 de 	 a	

reinventa	 campusul	

și	de	a	adapta	spațiul	

educațional	la	necesitățile	secolului	curent.	Procesul	

de	 selecție	 pentru	 a	 decide	 asupra	 arhitecților	 și	

constructorilor	a	fost	foarte	lung	și	birocratic.”

link	video:	https://we.tl/5NNfugLA1k

A r h . 	 L u k a s	

OCHENDAL:	 „Vrem	

s ă 	 r e v i g o r ă m	

modelul	existentului	

c a m p u s 	 ș c o l a r	

f o l o s i n d 	 n o i	

pavilioane	 pentru	 a	

completa	 cele	 două	

clădiri	 de	 la	 finele	

anilor	 1950. 	 Era	

important	 ca	 planul	 final	 să	 arate	 mai	 degrabă	

coerent	 decât	 accidental	 așa	 cum	 a	 fost	 cererea	

inițială,	noi	trebuind	să	demolăm	cinci	mari	clădiri	de	

facultate,	existente	în	momentul	acela.”

link	video:	https://we.tl/5NNfugLA1k

Arh . 	 Paul 	 Mihai	

M O L D O V A N :	

„ R e l a ț i a 	 d i n t r e	

ca l i tatea 	 actu lu i	

e d u c a ț i o n a l 	 ș i	

calitatea	 spațiului	

educațional	 este	 foarte	 interesantă	 și	 cred	 că	 vom	

asista	în	curând	la	o	răsturnare	de	status-quo.”

link	video:	https://we.tl/XRrQbL70G2

A r h . 	 V a s i l e	
CORPODEAN:	 „Am	
insistat	 să	 facem	 și	
u n 	 p r o i e c t 	 d e	
a m e n a j a r e	
a r h i t e c t u r a l ă ,	
pentru	că	o	școală	de	
arte 	 lucrează	 cu	
e s t e t i c u l 	 ș i 	 c u	
armonia,	 estiticul	 în	
a r t e 	 p l a s t i c e 	 ș i	

armonia	 în	muzică.	Trebuia	ca	și	aspectul	ei	 fizic	să	
aibă	legătură	cu	esteticul	și	armonia.”

link	video:	https://we.tl/XRrQbL70G2

L i g i a 	 D E C A :	
„Ridicăm	 un	 subiect	
rareori 	 atacat 	 în	
zona	 educațională	 și	
a n u m e 	 c e l 	 a l	
spaț iu lu i 	 care 	 te	
inspiră	în	a	învăța	în	
sens	larg.	Cred	că	am	
tot 	 auzit 	 d iscuț i i	
d e s p r e 	 c â t 	 d e	
i m p r o p r i i 	 s u n t	

spațiile	noastre	educaționale	din	mai	multe	puncte	
de	 vedere,	 însă	 nu	 am	 discutat	 suficient	 despre	 ce	
înseamnă	un	spațiu	educațional	potrivit.”

link	video:	https://we.tl/3EPFS6MvT3

POZELE	de	la	eveniment	pot	fi	descărcate	AICI

https://we.tl/Xbql32yBGy
https://we.tl/5NNfugLA1k
https://we.tl/5NNfugLA1k
https://we.tl/XRrQbL70G2
https://we.tl/XRrQbL70G2
https://we.tl/3EPFS6MvT3
https://we.tl/gP3cTg4Nzu


INFO 2
de	Ana	DONȚU
foto&video	de	arh.	Dumitru	FANEA

Bienala	de	Arhitectură	de	la	Veneția

 Bienala de Arhitectură de la Veneția  este unul 

dintre cele mai importante evenimente culturale 

europene. Acesta are loc la fiecare doi ani, în anii impari, 

spațiul preferat de gazde și de expozanți fiind, de fiecare 

dată, Grădinile Publice Venețiene (Giardini).

 Prima ediție a Bienalei a avut loc în 1895, după o 

propunere adoptată cu doi ani înainte de consiliul 

municipal al Veneției. În următorii ani, expoziția a atras 

participanți din ce în ce mai numeroși și mai importanți, 

primind o orientare cu adevărat internațională.

 În 1930, municipalitatea venețiană cedează 

controlul asupra Bienalei guvernului fascist al acelor 

vremuri, iar mai târziu, în timpul celui de-al doilea 

Război Mondial, evenimentul ia o pauză de aproximativ 

șase ani, urmând să revină pe piața manifestărilor de 

gen abia în 1948.

 În timp, Bienala va trece prin toate genurile artei 

contemporane, multe dintre edițiile ei fiind marcate de 

prezența celor mai importanți artiști ai secolului XX.

SCURT	ISTORIC

Ediția	a	XIV-a



Concursul	 pentru	 selectarea	 proiectului	 care	 va	 reprezenta	 România	
la	cea	de-a	15-a	ediție	a	Expoziției	Internaționale	de	Arhitectură	-La	Biennale	di	Venezia

 Tema celei de-a 15-a ediții a Bienalei de 

Arhitectură 2016, intitulată „Reporting from the 

Front”, tratează problemele cu care arhitectura se 

luptă în fiecare țară, povestirile de succes care merită 

amintite și exemplele pozitive. Expoziția își propune să 

arate unui public cât mai diversificat ce înseamnă 

continuarea îmbunătățirii calității vieții în condiții 

precare, limită. Fiecare țară este invitată să 

împărtășească cu restul lumii lupta pe care o duce în 

arhitectură.

 În anul 2016, proiectul care va reprezenta 

România la cea de-a 15-a ediție a Expoziției 

Internaționale de Arhitectură - La Biennale di Venezia 

la secțiunea Participări Naționale, se va realiza în două 

spații expoziționale: Pavilionul României din Giardini 

della Biennale și Noua Galerie a Institutului Român de 

Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Ediția 

din 2016 a Bienalei se va desfășura în perioada 28 mai 

– 27 noiembrie 2016, cu previzionare pentru specialiști 

și presă în zilele de 26 și 27 mai 2016.

 Concursul pentru selectarea proiectului 

care va reprezenta România la cea de-a 15-a 

ediție a Expoziției Internaționale de 

Arhitectură -la Biennale di Venezia, a fost 

organizat de Ministerul Culturii, Ministerul 

Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și 

Uniunea Arhitecților din România. Acest 

concurs public de creație este deschis 

participării autorilor individuali sau reuniți în 

colective ori organizații ne-guvernamentale 

de profil.



 La prezentarea temei pentru concurs, participanții 

au avut ocazia de a se întâlni cu membri ai juriului, 

reprezentanți ai Ministerului Culturii, precum și foști 

participanți la edițiile anterioare ale Bienalei. După 

introducerea făcută de domnul Mircea OCHINCIUC, care 

a prezentat succint felul în care se va desfășura 

concursul, doamna arhitect Viorica Curea a vorbit despre 

programul pentru anul 2016, evenimentele cele mai 

importante fiind Bienala de Arhitectura de la Venetia, 

Bienala Naţională de Arhitectură, 125 de ani de la 

înființarea Societății Arhitecților Români și Simpozionul 

European cu Arhitectură Sustenabilă.

 Arhitecta Ana Maria Zahariade a adus în atenția 

participanților felul în care s-a desfășurat jurizarea în 

edițiiile precedente, precum și momentele pe care ar 

trebui să pună accent în proiectele lor:

 „În cazul de față, așa cum se configurează tema 

Bienalei, ceea ce este interesant și, evident, la care 

participanții trebuie să se gândească, iar juriul să ia în 

considerare, este cum această expoziție nu este lăsată să 

moară ca un simplu decor pe niște pereți sau în interiorul 

unei încăperi, cu atât mai mult cu cât tema Bienalei are 

un caracter comunicativ aparte, de adunare a oamenilor 

în jurul unei idei. Probabil că va conta foarte mult și 

această idee curatorială pe timpul în care este deschisă 

Bienala.”

 Participanții au profitat de prezența doamnei Ana 

Maria Zahariade, pentru a-i adresa întrebările care îi 

preocupă, astfel a urmat o sesiune interesantă de 

întrebări-răspunsuri.

 În succesiune, arhitectul Attila Kim, comisar și 

președinte al juriului, a vorbit amplu despre lucrările de 

renovare a Pavilionului României, care s-au făcut cu 

sprijinul pictorului Adrian Ghenie. Artistul a donat statului 

român suma de 250.000 de euro pentru restaurarea și 

compartimentarea spațiului expozițional. Aceste lucrări 

de renovare, cum a declarat dl. arh. Attila Kim, au venit 

dintr-o necesitate multiplă de a readuce pavilionul în 

stare funcțională și de a-l amenaja astfel încât să intre 

într-un dialog cu expoziția în sine.

l i n k u r i  v i d e o :  h t t p s : / / w e . t l / r R X f P l i R A Q ,  

https://we.tl/RkVy0PwgMR, https://we.tl/0rfmJ2QCKe, 

https://we.tl/4rBcMnUdqi, https://we.tl/3GMOAeBcSv, 

https://we.tl/ljjYYK2pNL, https://we.tl/cJWGjh80o9, 

https://we.tl/VMpD9hiBo2, https://we.tl/Nx10ypTmls, 

https://we.tl/vyDdAdopvd, https://we.tl/TIKDb5kzzG, 

https://we.tl/BY72YFYi74. 



 Procedura de selecție a proiectelor înscrise 

în cadrul Concursului a avut loc în perioada 22-24 

ianuarie 2016, la Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu” din str. Academiei nr. 18 - 20, 

București. Juriul Concursului a avut următoarea 

componență:

1. arh. Attila Kim, comisar - președinte

2. arh. Oana Bogdan - membru

3. arh. Dan Hanganu - membru

4. arh. Andrei Șerbescu - membru

5. arh. Augustin Ioan - membru

6. arh. Alexandru Damian - membru

7. arh. Viorica Curea - membru

 În lupta pentru locul întâi s-au înscris 41 de 

colective cu 41 de proiecte. Participanții au fost tineri, 

media celor înscriși nedepășind 32 de ani. După o 

introducere în care s-a vorbit despre cât de importantă 

este comunicarea dintre arhitectură și societate, au fost 

anunțate rezultatele Concursului. 

 În urma procedurii de selecție fost desemnat 

câștigător proiectul SELFIE AUTOMATON, realizat de 

Tiberiu Bucșa (arhitect și fondator al studio-ului SKBD din 

Cluj), Gal Orsolya, Stathis Markopoulos, Adrian Arama 

(cadru didactic la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din 

Cluj), Oana Matei, Andrei Durloi. De asemenea, un alt 

proiect la a cărui realizare au contribuit clujenii de la Atelier 

MASS, intitulat INTERIM. A POP-UP EXHIBITION, s-a 

clasat pe locul trei în competiție, fiind apreciat pentru 

„referinţele sale aproape exhaustive, bunele practici din 

România afine cu tema Bienalei”.



 Juriul a remarcat la proiectul câștigător tratarea 

temei generale printr-o perspectivă universală. „Echipa 

(alcătuită din arhitect, maestru păpușar și grafician) 

propune să traducă automatisme și stereotipuri 

spec i f ice v ieț i i  cot id iene într-un set de 

instalații/mecanisme care pun sub semnul întrebăriii 

poziția și relațiile individului (arhitectului) în contextul 

său social. Relațiile directe, explicite, cu tematica 

Bienalei și încercările de căutare a unui specific 

românesc al arhitectului/arhitecturii, au fost evitate 

voit de către autori. „Bătălia” în și pentru mediul 

construit are un caracter preponderent universal. 

Proiectul prezintă o problematizare a individului în 

raportul său structurat cu și între ceilalți și în contextul 

propriilor dorințe, pentru a reveni, indirect, la probleme 

specifice profesiei. Expozițiile constau în realizarea a 6 

automate mecanice, 3 pentru pavilionul mare, două 

pentru spațiul ICR și un teatru nomad, fiecare dintre 

acestea alcătuit după un scenariu distinct”, se 

precizează în textul curatorial al proiectului câștigător. 

Proiectul a fost apreciat și pentru abordarea unică prin 

care omul este amplasat în centrul atenției. 

 Câştigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii 

(pentru realizarea expoziţiei din Pavilionul României), 

respectiv Institutul Cultural Român (pentru realizarea 

expoziţiei din Noua Galerie a Institutului Român de 

Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) condiţiile 

de realizare a amenajării celor două spaţii 

expoziţionale.



 Rezultatele concursului au fost anunțate în data 

de 25 ianuarie 2016, iar în 3 februarie au fost expuse 

toate proiectele participante pentru Pavilionul României 

la Bienala de la Veneția. 

 La eveniment au fost prezenți doamna arhitect 

Viorica CUREA, președintele Uniunii Arhitecților din 

România, membru al juriului, arh. Atilla KIM, comisar și 

președintele juriului, Vlad ALEXANDRESCU, ministrul 

culturii și Radu BOROIANU, președintele Institutului 

Cultural Român.

 „Țin să spun că bucuria mea a fost lungă, pentru  

că din acest juriu a făcut parte unul dintre cei mai mari 

arhitecți ai lumii, Dan HANGANU, pe care îl cunosc de o 

viață și pe care l-am urmărit pe tot parcusrsul 

senzaționalei sale cariere pe mapamond și în Canada. 

Întotdeauna când Dan Hanganu își pune semnătura pe 

ceva, pentru mine reprezintă în sine o valoare. Iată că de 

data aceasta și-a pus semnătura pe rezultatele acestui 

concurs și o să vedeți proiectul care a câștigat, un proiect 

care merită toată atenția noastră, pentru că este cu totul 

deosebit. Noi apreciem întotdeauna, în primul rând, 

capacitatea creativă.”, a mărturisit în deschiderea 

evenimentului domnul Radu BOROIANU, președintele 

Institutului Cultural Român.

 Ulterior, în data de 18 februarie 2016, la Cotroceni, 

a avut loc expunerea și prezentarea proiectelor 

câștigătoare într-un cadru restrâns, cu arhitecți și câțiva 

membri ai juriului. După cum mărturisește doamna  

Amalia NĂSTASE, a fost o întâlnire de casă cu puține 

persoane într-o atmosferă destinsă.



Astfel, au fost acordate următoarele premii:

PREMIUL I (6500 lei)/ nr. concurs UAR 72

SELFIE AUTOMATON ȘI MENAJERIA DORINȚELOR

Autori: Bucșa Tiberiu, Gal Orsolya, Stathis Markopoulos, 

Adrian Arama, Oana Matei, Andrei Durloi

PREMIUL II (4500 lei)/ nr. concurs UAR 81

CHANGES IN THE RURAL LANDSCAPE

Autori: Barabaș Bianca, Mihalache Liviu-Victor,

Todiroaie Ioana, Aron Roxana

PREMIUL III (3500 lei)/ nr. concurs UAR 87

INTERIM. A POP-UP EXHIBITION

Autori: Silviu Aldea, Camelia Sisak, Tamas Sisak, 

Moga Marius, Agnes Szorcsey, Cătălin Iliescu, 

Roxana Susan, Nechita Adrian

MENȚIUNE (2300 lei)/ nr. concurs UAR 80

GARAJUL ESTE UN WORKSHOP, ESTE O BISERICĂ, 

ESTE UN GARAJ

Autori: Irina Florea, Irina Pața, Monica Sebestyen, 

Cristian Ștefănescu, Guillaume Eckly, Andrea Spreafico, 

Nicu Ilfoveanu, Lucian Milea

MENȚIUNE EX AEQUO (1150 lei)/ nr. concurs UAR 75

PLAYGROUND / THE HEADQUARTERS

Autori: Alexandru Crișan, Ana Maria Crișan

MENȚIUNE EX AEQUO (1150 lei)/ nr. concurs UAR 50

PROPRIETATE PRIVATĂ. 

PROBABILITATEA UNEI ARHITECTURI

Autori: Miolk: Adriana Gheorghinescu, 

Alexandra Berdan, Oana Codru, Ramona Costea, 

Tiberiu Teodor-Stanciu

link	video:	https://we.tl/64OyOeAlAf
link	poze:	https://we.tl/FwnsUJs7xz



INFO 3
de	Ana	DONȚU
foto&video	de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Festivalul	„PRIETENII	MUZICII”,	Ediția	a	IV-a

	 A	patra	ediție	dedicată	Sibiului	a	Festivalului	Național	de	Pian	„PRO	PIANO	ROMÂNIA”	s-a	desfășurat	

în	perioada	11-13	martie	2016.	Inițiatoarea	acestui	festival	la	Sibiu	este	profesoara	de	pian	Eniko-Maria	

Orth,	cu	Medalia	„Meritul	pentru	Învățământ	clasa	I”.	Manifestarea	este	destinată	copiilor	cu	vârsta	cuprinsă	

între	5	și	18	ani,	fiind	divizată	în	3	secțiuni:	A	-	tineri	care	studiază	pianul	ca	instrument	principal,	în	școli	și	

licee	de	muzică,	B	-	tineri	care	studiază	pianul	fie	ca	instrument	opțional	la	Palatele	Copiilor,	Case	de	Cultură	

sau	în	sistem	particular	și	C	-	ansamblu	la	4	mâini	(pe	un	pian).	Din	cei	157	de	copii	înscriși	48	sunt	din	Sibiu,	

aceștia	urmând	să	participe	la	secțiunile	solo,	dar	și	la	secțiunea	grup.	Festivalul	a	fost	găzduit	de	Biblioteca	

Județeană	ASTRA	Sibiu,	în	Sala	festivă.	

	 Evenimentul	 este	 organizat	 de	 fundaţia	 culturală	 ''PRO	 PIANO	 -	 ROMÂNIA''	 în	 parteneriat	 cu	

Biblioteca	Judeţeană	ASTRA	Sibiu,	Consiliul	Judeţean	Sibiu	şi	Filiala	Judeţeană	Sibiu	a	Uniunii	Arhitecţilor	

din	România	(UAR).

PRO	PIANO	ROMÂNIA,	Filiala	Sibiu



Juriul	a	fost	compus	din:

Prof.	Stela	Avesalon

Prof.	Enikő	Orth

Prof.	dr.	Monica	Noveanu

Prof.	Emese	Kálmán

Prof.	Sanda	-	Mihaela	Vulcu

	 Dl.	 arh.	 Mircea	 ȚIBULEAC,	 a	 oferit	
Premiul	 Președintelui	 UAR	 Filiala	
Județeană	Sibiu	pentru:	

z INTERPRETARE	 -	 Kovacs	 Mozes-Jozef,	
Gyero	Luca,	Câncean	Shivanghi	Simona

z MUZICALITATE	-	Marișca	Sebastian
z EXPRESIVITATE	-	Mărdășan	Raul-Ioan	
z STIL	-	Ghera	Alexia
z ȚINUTA	SCENICĂ	-	Marin	Delia	Florina	
z SENSIBILITATE	 MUZICALĂ	 -	 Gyero	 Soma,	
Brumar	Ana	Maya

z PIESA	MODERNĂ	-	Trâmbițaș	Alexandru	
z SONORITATE	 -	 Posteucă	 Andreea	 Daria,	
Sorlea	Iulia	Alexandra	

z ATITUDINE	ARTISTICĂ	-	Bodea	Maya	Flavia

	 În	cadrul	festivalului	au	fost	acordate	diplome	de	Excelenţă,	de	Merit,	de	Participare,	

Premii	Speciale	(pentru	cea	mai	bună	interpretare	a	unei	piese	româneşti,	premiul	J.	S.	Bach,	

premiul	Fr.	Liszt,	premiu	pentru	prezenţă	artistică	deosebită,	etc.)	din	partea	Fundaţiei	''PRO	

PIANO	-	ROMÂNIA''.



	 Sâmbătă,	înaintea	festivității	de	premiere,	
a	susținut	un	recital	de	pian	Teodora	OPRIȘOR,	
studentă	în	anul	IV	la	Conservatorul	„Franz	Liszt”	
Weimer	(Germania),	care	a	interpretat	Sonata	în	
Re	 K96,	 L465,	 de	 Domenico	 Scarlatti,	 Studiu	
transcendental	 nr.9	 Ricordanza,	 de	 Franz	 Liszt,	
Sonatina	pentru	mâna	stângă,	de	Dinu	Lipatti.	
	 „Aș	dori	să	mulțumesc	partenerilor	noștri.	
Partenerul	principal	este	Biblioteca	ASTRA,	care	în	
fiecare	an	ne	lasă	să	desfășurăm	aici	activitatea	și	
ne	sprijină	din	toate	punctele	de	vedere,	totodată	
domnului	 arhitect	 Mircea	 Țibuleac	 care,	 de	
asemenea	 ne	 ajută	 în	 orice	 avem	 nevoie.	Mii	 de	
mulțumiri.”,	 a	 mărturisit	 organizatoarea	 Eniko-
Maria	Orth.
link	foto:	https://we.tl/ABMJn5OqvR
linkuri	 video:	 https://we.tl/UsrECioyrU,	
https://we.tl/e2JDKktBhc







CONFERINȚA	TERITORIALĂ	UAR	SIBIU
de	Ana	DONȚU

INFO 4

 Conferința Teritorială a Filialei UAR 

Sibiu a fost convocată pe data de 26 

martie 2016, în Holul mare al Bibliotecii 

ASTRA, corp B, la parter, unde am 

beneficiat de toate dotările necesare unei 

bune sau, putem spune, foarte bune 

desfășurări atât a ședinței propriu-zise, 

precum și a prezentării și vernisării unei 

expoziții din ciclul Restauratori Români - 

Horia TEODORU și Ion D. TRAJANESCU, 

prezentată de doamna arhitect Anca 

FILIP, coordonatoarea colectivului care a 

realizat aceste cercetări, angajată la 

Institutul Național al Patrimoniului.

 Lucrările au demarat la ora fixată, 

după ce timp de o oră (08:30 - 09:30) 

membrii arhitecți au fost înscriși pe listele 

de prezenți în număr de 21, din care trei 

au prezentat delegații de la alți trei colegi 

care din motive obiective nu au putut fi 

prezenți. 



 Constatând îndeplinirea cvorumului, 

domnul președinte, arh. Mircea ȚIBULEAC, a 

declarat deschise lucrările conferinței, 

supunând la vot ordinea de zi (s-a votat în 

unanimitate), după care s-a trecut la 

prezentarea raportului de activitate pentru cei 

patru ani de mandat 2012-2016. Cuvântul a fost 

oferit domnului arhitect Dorin BOILĂ, 

vicepreședinte, responsabil cu probleme 

culturale.
  „Toată lumea din breaslă se plânge de 

puținătatea ocaziilor de a ne întâlni și de a 

rezolva probleme pe care unii din noi nici nu le 

consideră stringente.Mai vreau să spun ceva, 

care nu apare pe listă, despre acest program 

permanent de repertoriere a evenimentelor din 

breaslă, care înseamnă acel buletin ce se 

redactează la biroul lui Mircea ȚIBULEAC (…) și 

care ajunge la mii  de colegi de-ai noștri din țară 

și din afara țării și la care contribui săptămânal cu 

câte un material…”
 După încheierea cit ir i i  l istei cu 

evenimente microfonul a fost preluat de dl. 

președinte care a prezentat succint programul și 

valoarea proiectului De-a Arhitectura, în care 

este el însuși înscris ca voluntar de trei ani.



 Dl. arhitect BOILĂ  a discutat și despre 

importanța excursiilor profesionale. A încercat 

două organizări în interiorul și exteriorul țării. Cu 

părere de rău, ele nu s-au realizat din lipsă de 

înscrieri.
 În încheierea prezentării raportului la 

secțiunea culturală, dl. președinte ȚIBULEAC a 

înmânat în mod festiv câte un premiu celor care s-

au abonat la Revista Arhitectura. Premiul a 

constat într-un număr special, tipărit cu ocazia 

sărbătoririi a 125 de ani de la înființarea Societății 

Arhitecților Români. Este vorba de nr. 1 al Revistei 

Arhitectura din 1906. 
 Darea de seamă a continuat cu raportul 

privind situația economică a filialei, în perioada 

2012-2016, citită de dl. vicepreședinte arh. Viorel 

RUSU.
 După o scurtă intervenție a d-nei arh. 

Luminița ISPAS, care a vorbit despre experiența 

ei de voluntar proaspăt înscris ca să predea  

cursul obțional pentru clasele a 3-a și a 4-a „De-a 

Arhitectura în orașul meu”, s-a purces la votul 

secret.



 A urmat pauza de cafea și s-a dat cuvântul 
dl. director al Bibliotecii Astra, Silviu BORȘ, 
căruia i s-a înmânat de asemenea, cu dedicație 
specială, Revista Arhitectura NR.1 / 1906  și un 
număr din Catalogul expoziției Nedespărțite 
Daruri -  Arhitectură, Desen, Pictură în semn de 
recunoștință pentru colaborarea fructuoasă care 
a început din 2011.
 „Mă bucur de colaborarea cu domnul 
ȚIBULEAC și, implicit, cu filiala UAR. Voi sprijini 
în continuare activitatea dvs. cu ce pot și de câte 
ori voi avea  ocazia.”
 În continuare doamna arhitect Anca FILIP 
a prezentat Expoziția Arhitectul HORIA 
TEODORU (1894-1976) - reper al școlii 
românesti de restaurare. ION D. TRAJANESCU 
(1875-1964) - arhitect, restaurator, publicist, 
professor, realizată de Institutul Național al 
Patrimoniului, în cadrul ciclului de proiecte 
culturale RESTAURATORI ROMÂNI, beneficiar 
al unei finanțări din partea UAR din Fondul 
”Timbrul Arhitecturii”.
 Participanții la conferință, precum și 
invitații care au asistat la eveniment, au vizitat 
expoziția, după care  au fost invitați la masa de 
prânz . Oferta de mâncăruri prezentată de firma 
de cattering a fost diversă, extrem de 
aspectuoasă și nu mai puțin gustoasă.
 După o masă îmbelșugată, la care 
participanții au depanat amintiri din perioada în 
care erau cu toții arhitecți în plină activitate 
creatore, un desert și o cafea bună, a urmat 
partea finală a întrunirii.



 Rezultatele voturilor au fost anunțate de 
către arhitectul SELEGEAN  Ioan, președintele 
Comisiei de numărare a voturilor, în urma cărora, 
în funcția de președinte a fost ales în unanimitate 
dl. arh. Mircea ȚIBULEAC; în funcția de 
vicepreședinte pe probleme culturale – dl. arh. 
Dorin BOILĂ și pe  probleme sociale – dl.arh. 
Viorel RUSU.
 În încheierea lucrărilor Conferinței 
Teritoriale, președintele nou-ales - dl. arh. Mircea 
ȚIBULEAC,  a ținut un discurs prin care a 
mulțumit membrilor  pentru încrederea acordată.
linkuri video: https://we.tl/ooj15TP1Bl, 
h t t p s : / / w e . t l / Q 3 N S f W u k 3 d ,  
h t t p s : / / w e . t l / v 7 S n C h J j S 7 ,  
https://we.tl/PYEb8fH6jI
link foto: https://we.tl/hRWgUwBknV



INFO 5
de	Ana	DONȚU
foto&video	de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

 GIS - cel mai important forum de 

arhitectură de interior din Europa de Est s-a 

desfășurat la București cu participarea 

arhitecților din 15 țări și a Consiliului European 

al Arhitecților de Interior.

 GIS a adus în dezbatere pe 22 și 23 

martie rolul arhitecturii și designului de 

interior în îmbunătățirea calității vieții și modul 

cum acestea pot influența mediile sociale, 

culturale, mediile de învățare și de lucru. 

Conferința organizată la  Radisson Blu Hotel

București a fost prezidată în calitate de Chairman 

de arh. Șerban Țigănaș,președintele Ordinului 

Arhitecților din România.

 GIS a adus în premieră în România, în 

calitate de Invitat special, în deschidere, unul 

dintre cei mai renumiți  arhitecți  din 

Scandinavia, arh. , și pe arh. Rainer Mahlamäki

Jan Geysen, Vice Președinte ECIA-Consiliul 

European al Arhitecților de Interior. Camera 

Arhitecților din Bulgaria (CAB) este reprezentată 

la GIS de arh.Nicholas Galabov, vicepreședinte, 

fost coordonator arie tematică 'Arhitectura și 

calitatea vieții', ACE — Consiliul Arhitecților 

Europeni, premiat în Bulgaria și SUA pentru 

contribuția profesională deosebită.  

 GIS a întrunit la București arhitecți și 

designeri de interior dinFinlanda, Thailanda, 

Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Slovenia, 

Olanda, Bulgaria, Portugalia, Belgia, Cehia, 

Grecia, Ungaria, Israel și România, câștigători ai 

celor mai recente ediții ale competițiilor 

internaționale, alături de peste 250 de arhitecți 

din toate filialele OAR din țară selecționați pe 

baza portofoliului de lucrări din ultimii 3 ani.

GIS	–	EXPO-CONFERINȚA	INTERNAȚIONALĂ	
DE	ARHITECTURĂ	ȘI	DESIGN	INTERIOR



	Repere	importante	ale	forumului:
Dezbatere	internațională	dedicată	Siguranței	la	

incendiu	pentru	arhitecți	și	ingineri
	 În	 data	 de	 22	 martie	 2016,	 în	 deschiderea	

forumului	 s-a	desfășurat	dezbaterea	 internațională	

cu	 un	 subiect	 de	 maximă	 actualitate	 în	 context	

național	și	internațional	—	proiectele	și	problemele	

de	interior	privind	siguranța	la	incendiu.
	 ,	 pe	 23	Masterclass	 de	 'Lighting	 design'

martie
Colin	Ball,	Lighting	Director	la	biroul	din	Londra	al	

BDP,	câștigător	2015	World	Interior	Awards	—	Best	

Lighting,	 colaborator	 în	 proiecte	 semnate	 de	 star	

arhitecți	precum	Zaha	Hadid	și	Daniel	Libeskind,	a	

susținut	 în	 cadrul	 GIS	 master	 class-ul	 cu	 tema	

'Lighting	an	idea'.
	 5	sesiuni	de	lucru	cu	tematicile:	
	 Educație	 și	 Cultură;	 Birouri	 și	 Clădiri	

Publice;	 Spații	 de	 Sănătate;	 Hoteluri,	 Baruri	 și	

Restaurante,	 Rezidențial,	 cu	 invitați	 ale	 căror	

proiecte	 sunt	 premiate	 la	 nivel	 internațional:	

Tachapol	 Danaboonchai,	 din	 Thailanda,	 câștigător	

ediția	 2015	 INSIDE	 World	 Festival	 of	 Interiors	—	

Bars	 and	Restaurants;	 Carlo	 Berarducci,	 din	 Italia-

finalist	2015	INSIDE	—	Restaurants;	Cédric	Ramičre,	

din	 Franța,	 câștigător	 Leaf	 Awards	 2014	 —	

Refurbishment	of	 the	Year;	Dean	Lah,	din	Slovenia,	

câștigător	al	premiilor	Golden	Pencil	și	Plečnik	Medal	

în	 2014;	Michael	 Setter,	 din	 Israel,	 2015	European	

Property	 Awards,	 London—Best	 Office	 Interior;	

2015	Design	Award	Israel;	arh.	Robby	Cantarutti,	din	

Italia,	 câștigător	 2015	 Leaf	 Awards-Residential	

Building	of	the	Year—Single	Occupancy.
	 În	 sesiunea	 plenară	 dedicată	 spațiilor	 de	

sănătate,	designerul	Rai	Pinto,	din	Spania,	a	explicat	

conceptul	 de	 'umanizare	 a	 spitalelor'prin	

prezentarea	Spitalului	de	copii	'Sant	Joan	de	Déu'	din	

Barcelona.	În	această	sesiune	au	susținut	prezentări	

și	arh.	Luis	Pedra	Silva,	din	Portugalia,	câștigător	al	

premiilor	ediției	2015	Asia	Pacific	Design	acordate	

de	IIDA	—	International	Interior	Design	Association,	

la	 secțiunea	 Healthcare,	 și	 Dorte	 Kristensen,	

câștigător	 în	 2015	 Interior	 Design	 Awards	 —	

Healthcare	 și	 WAN	 Awards-Healthcare,	 în	 2014.	

Proiecte	 remarcabile	 realizate	 în	 România	 au	 fost	

prezentate	de:	acad.	prof.	dr.	Romeo	Belea,	conf.	dr.	

arh.	Radu	Pană,	arh.	Anda	Manu,	arh.	Sergiu	Petrea,	

arh.	 Mario	 Kuibus,	 arh.	 Victor	 Grosu,	 arh.	 Alberto	

Bianco,	arh.	Matius	Ichim,	arh.	Robert	Marin	s.a.



	"Romania	Interior	Architecture	—	
the	best	of	2015'

	 Pentru	a	susține	în	acest	context	internațional	
cunoașterea	și	promovarea	proiectelor	de	referință	
din	 ultimii	 ani	 din	 România,	 în	 cadrul	 GIS	 a	 fost	
organizată	în	premieră	expoziția	"Romania	Interior	
Architecture	—	 the	 best	 of	 2015",	 în	 seara	 de	 22	
martie	 2016.	 Câștigătorii	 Distincțiilor	 GIS	 și	
proiectele	acestora	au	fost	evidențiate	și	promovate	
ulterior	 în	 seria	 de	 conferințe	 internaționale	
organizate	 în	 acest	 an	 în	 Polonia,	 Ungaria,	 Cehia	 ,	
Bulgaria	și	Turcia.
	 Conferința	 Internațională	 GIS	 dedicată	
arhitecturii	și	designului	de	interior	a	fost	 	realizată	
de	 Asociația	 culturală	 PROEvent,	 ABplus	 Events	 și	
Ordinul	 Arhitecților	 din	 România	 în	 parteneriat	
cuUniversitatea	 de	 Arhitectură	 și	 Urbanism	 'Ion	
Mincu',Institutul	 Italian	 de	 cultură	 'Vito	Groso'	 din	
București,Institutul	 Francez	 din	 București,	
Ambasada	Sloveniei	și	Ambasada	Finlandei.
	 Participarea	 arhitecților	 la	 conferință	 a	 fost	
susținută	 de	 companiile	 Saint-Gobain	 România	
(partener	 oficial),	 AGC	 Glass	 Europe	 (partener	
principal),	 Roca,	 Alumil,	 Skylux,	 Promat,	 Interface,	
Rigips,	Fabryo	(sponsori).
	 Scurtă	descriere	Invitat	special	GIS	ediția	
2016: Arh.	Rainer	Mahlamäki	 	 a	 câștigat	 în	2014	
primul	 premiu	de	 arhitectură	 acordat	 de	Asociația	
Arhitecților	Finlandezi	 (SAFA).	Arhitectul	deține	 în	
portofoliu	37	de	premii	internaționale	și	naționale	și	
alte	57	de	premii.	De	asemenea,	este	autorul	celui	mai	
grandios	 muzeu	 din	 Europa	 din	 punct	 de	 vedere	
tehnologic,	 muzeul	 Polin,	 dedicat	 comunității	
evreilor	 din	 Polonia.	 Având	 o	 vastă	 experiență	 în	
domeniul	 proiectelor	 culturale	 și	 educaționale,	 cu	
nenumărate	muzee	în	portofoliu,	arhitectul	finlandez	
se	 află	 în	 juriul	 competiției	 internaționale	 lansate	
recent	 pentru	 noul	 MNIR	 —	 Muzeul	 Național	 de	
Istorie	a	României.
link	foto:	https://we.tl/wfi6idXWYs
l ink	 video: 	 https ://we.t l/MsfRUlcxHw, 	
h t t p s : / / w e . t l / Y M c 5 3 N z 2 d T , 	
https://we.tl/HMkFAUbWVp



„Meander	Medical	Centre-	It	is	not	about	

a	HOSPITAL	but	about	HOSPITALITY”

	 Arh.	 Dorte	 KRISTENSEN,	 directorul	

Atelierului	 PRO	 ARCHITEKTEN,	 Olanda,	 	 a	

prezentat	 interesantul	 proiect	 Meander	

Medical	Centre	care	 își	propune	să	creeze	o	

atmosferă	 mult	 mai	 destinsă	 în	 spațiile	

dedicate	 sănătății,	 mutând	 accentul	 de	 pe	

SPITAL	pe	 .	oSPITALitate
	 Atelier	PRO	a	făcut	design-ul	a	Meander	

Medical	Center	de	1	milion	de	metri	pătrați,	

un	 spital	 în	 Amersfoort,	 Olanda,	 pentru	 a	

plasa	 pacienții,	 vizitatorii	 și	 personalul	

spitalului	 în	 spații	 care	 încurajează	

integrarea	activă	în	ambianță.	Complexul	este	

configurat	 ca	 un	 mic	 oraș	 cu	 mai	 multe	

străduțe	 și	 scuaruri	 publice	 care	 permite	

luminii	naturale	să	pătrundă	în	orice	spațiu	

locuit.	
	 Această	 simplă	 organizare	 urbană	

ajută	la	o	orientare	rapidă	printre	facilitățile	

publice,	 cum	 ar	 fi	 restaurantele,	 farmaciile,	

auditoriile,	și	sălile	de	așteptare,	folosindu-se	

de	indicatoare.
	 Toate	 camerele	 pentru	 pacienți	 sunt	

private,	cu	baie	individuală	și	uși	mobile	care	

duc	spre	locurile	de	odihnă.	Fiecare	cameră	

de	 odihnă	 are	 ferestre	 mari	 cu	 vederi	

panoramice.	
	 Clinicile	 ocupă	 o	 serie	 de	 clădiri	

individuale,	proiectate	astfel	încât	să	poată	fi	

extinse	 în	 viitor.	 Clinicile	 sunt	 organizate	

circular,	 în	 felul	 acesta	 curțile	 interioare	

asigură		accesul	unui	număr	mare	de	pacienți	

și	vizitatori	în	această	arie	a	spitalului.	
	 Starea 	 de 	 b ine 	 a 	 pac ienț i lor, 	

vizitatorilor	și	a	personalului	este	întreținută	

de	 combinația	 de	 lumină	 de	 zi,	 natură	 și	

orientare	ușoară.	
link	video:	https://we.tl/adIQGaO1RU

	 Expo	conferința	internațională	GIS	realizată	de	organizatorul	profesionist	de	evenimente	ABplus	
Events	 face	 parte	 dintr-un	 project	 european	 organizat	 în	 Romania,	 Polonia	 si	 Ungaria,	 alaturi	 de	
expoconferințele	tematice	LAUD	(tematica:	arhitectura	peisageră	și	arhitectura	infrastructurii),	INGLASS	
(arhitectura	și	ingineria	sticlei)	și	RIFF	(acoperișuri	și	fațade).



de	la	ing.	Dan	GHELASE
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

CONACUL BELLU

	 La	86	de	km	de	București,	adică	o	oră	de	condus	mașina,	se	află	localitatea	prahoveană	Urlați,	un	loc	cu	

peisaje	foarte	frumoase,	renumit	datorită	Conacului	Bellu,	o	bijuterie	arhitecturală	a	zonei	și	un	loc	încărcat	

de	istorie.	Vizitarea	Conacului	Bellu	este	o	idee	excelentă	pentru	o	zi	de	weekend	cu	soare.	

	 Conacul	Bellu	a	fost	construit	 la	jumătatea	secolului	al	XIX-lea,	 în	stil	vechi	românesc.	A	fost	casa	

familiei	Baronului	Alexandru	Bellu,	descendent	al	unei	bogate	familii	macedonene	care	s-a	stabilit	la	Urlați	și	

a	deținut	proprietăți	însemnate	atât	pe	teritoriul	țării	noastre,	cât	și	în	Europa,	inclusiv	terenul	pe	care	se	află	

astăzi	Cimitirul	Bellu,	donat	de	familie	în	secolul	al	XIX-lea	administrației	locale.

	 Aici	se	află	și	un	muzeu	bogat,	bine	întreținut,	renovat	și	căutat	de	turiști.	Complexul	muzeal	a	fost	

donat	Academiei	Române	în	1926	de	către	familia	Bellu,	în	1953	a	intrat	în	patrimoniul	muzeal,	din	1954	a	

funcţionat	ca	muzeu	regional,	până	când	a	intrat	în	componenţa	Complexului	Muzeal	Prahova.	Din	1990	este	

parte	a	Muzeului	Judeţean	de	Istorie	şi	Arheologie	Prahova.

	 La	 Conacul	 Bellu	 veți	 găsi	 un	 patrimoniu	 de	 artă	 plastică	 și	 decorativă,	 țesături,	 unelte,	 covoare	

românești	din	secolul	al	XIX-lea,	fotografii,	cărți	rare	în	ediții	de	lux,	picturi	din	secolul	al	XIX-lea,	mobilier	stil	

din	diverse	epoci,	artă	orientală	și	arme	de	colecție.

	 Alexandru	Bellu	a	fost	și	un	fotograf	iscusit	și	un	om	de	cultură,	fiind	prieten	cu	pictorii	Theodor	Aman	

și	Nicolae	Grigorescu,	așa	că	la	Muzeul	Conacul	Bellu	veți	găsi	tablouri,	stampe	și	fotografii	de	mare	valoare.	

Clădirea	muzeului	este	declarată	monument	istoric.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Muzeul este amenajat în Casa Mică,
așa era denumită Casa de Oaspeți

Această clădire a făcut parte dintr-un complex ce datează 
de la jumătatea sec. al XIX-lea și  a aparținut familiei Bellu

Înrudit cu marii domnitori de la Ghica la Cantacuzino, înnobilat cu titlul de Baron la Viena și având proprietăți în toată 
Europa, Alexandru Bellu s-a retras cu cei 7 copii ai săi în conacul de la Urlați, unde și-a cheltuit uriașa sa avere, 

colecționând tablouri și mobilier de mare preț. Ultimul descendent, George Bellu, va oferi conacul și întinsele sale moșii 
statului comunist, în schimbul privilegiului de a locui în cămăruța servitorilor, până în 1972, când se va stinge din viață.

Clădirea muzeului este singura care a rezistat din tot 
complexul, are un cerdac prelung și beci gospodăresc la 

temelie, cu stâlpi de lemn și …

o superbă pardoseală cu mozaic din pietre de râu 
colorate, imaginând desene florale



Străduţă în Veneţia, Italia Străduţă	în	Giverny,	Franţa

Străduţa	Lombard	San	Francisco,	USA

Străduţa	Cireşilor	Înfloriţi	din	Bonn,	Germania

Intrarea pe domeniul Bellu. Bucătăria casei seamănă cu 
paraclisul brâncovenesc de la Mogoșoaia, având turla și 

o cruce mare pe acoperiș.

Jur-împrejurul conacului, dosite sau puse la vedere, se mai 
păstrează și astăzi coloane și capiteluri, pisanii și strane, 
descoperite și salvate de la pieire de către baron.

O bibliotecă în stil Biedermaier adăpostește o colecție de carte 
rară, lui Alexandru Bellu revenindu-i meritul de a fi achiziționat 

lucrări ale scriitorilor antici greci și latini, și opere din sec. al XVI-
lea și al XVII-lea.

Picturi aparținând unor nume celebre: Ștefan Luchian, 
Stefan Popescu, Sever Burada și Theodor Aman

Dormitorul impresionează prin fast și solemnitate. Un pat cu 
baldachin în stil Ludovic al XVI-lea

Conacul se completează cu o imensă cramă boierească, 
cu butoaie uriase, utilaje și vase pentru producerea vinului

Peșterile domeniului, construite la inițiativa lui 
Alexandru Bellu



de	la	arh.	Alexandru	BELINSCHI
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

RUBENS LA GHERLA

În	România,	la	ora	actuală,	există	trei	

tablouri	semnate	de	celebrul	 	pictor	

flamand	Paul	Peter	Rubens.	În	timp	ce	

primele	 două	 se	 găsesc	 la	 Muzeul	

Brukenthal	din	Sibiu,	al	treilea	se	află	

într-o	biserică	catolică	dintr-un	oraș	

transilvănean.	 Este	 vorba	de	 tabloul	

"Coborârea	lui	Isus	de	pe	Cruce",	aflat	

în	 Catedrala	 Armeană	 din	 Gherla.	

Tabloul	 are	 o	 istorie	 tumultoasă.	

Napoleon,	 după	 jefuirea	 Romei,	 și-a	

însușit	pânza,	pe	care	a	pierdut-o	însă	

în	mâinele	piraților	englezi,	care	i-au	

dat-o	 regelui	 lor.	 Acesta	 i-a	 făcut-o	

c adou 	 împăra tu lu i 	 aus t r i a c . 	

Împăratul	austriac	Francisc	I	a	cerut	

ajutor	 bănesc	 armenilor	 din	 Ardeal.	

Drept	recompensă,	el	a	fost	de	acord	

să	le	dea	orice	pictură	din	galeriile	imperiale.	Armenii	au	ales	pânza	lui	Rubens.	Aceasta	a	fost	expusă	în	

Catedrala	Armeană	din	Gherla,	de	unde	a	fost	transportată,	în	1944,	în	Ungaria.	În	1952	pictura	a	reintrat	în	

posesia	statului	român,	fiind	adăpostită	la	Cluj.	La	cererea	oficială	a	orașului	Gherla,	la	22	decembrie	1999,	

pictura	s-a	reîntors	în	Catedrala	Armeană	din	Gherla.	Tabloul	valorează	în	prezent	16	milioane	dolari.



AGERPRESS Proiect	European	-	SIMPLA

	 Agenţia	Locală	a	Energiei	Alba	(ALEA)	şi	Consiliul	Judeţean	Alba	au	lansat	în	

România	proiectul	european	SIMPLA	-	Planificare	Durabilă	Integrată	Multisectorial,	a	

anunţat,	într-o	conferinţă	de	presă,	directorul	ALEA,	Florin	Andronescu.	Proiectul	vizează	

dezvoltarea	 capacităţii	 autorităţilor	 publice	 locale	 din	 Romania	 în	 realizarea	 şi	

implementarea	 unor	 planuri	 de	 dezvoltare	 durabilă	 integrate	 multisectorial,	 dar	 şi	

facilitarea	 accesului	 la	 finanţările	 europene	 necesare	 implementării	 acestor	 planuri.	

Coordonator	 SIMPLA	 la	 nivel	 european	 este	 Consorţiul	 pentru	 cercetare	 ştiinţifică	 şi	

tehnologică	din	Trieste,	Italia,	iar	printre	parteneri	se	regăsesc	regiuni	şi	companii	din	Italia,	

Austria,	Spania,	Bulgaria,	Croaţia	şi	România.	Durata	proiectului	este	de	36	de	luni.

	 Proiectul	 are	 ca	 scop	 îmbunătăţirea	 competenţelor	 autorităţilor	 locale	 în	

vederea	planificării,	implementării	şi	finanţării	politicilor	energetice	durabile	prin	crearea	

condiţiilor	pentru	o	integrare	inteligentă	între	Planurile	de	Acţiune	pentru	Energie	Durabilă	

-	PAED	şi	Planurile	pentru	Mobilitate	Urbană	Durabilă	 -	PMUD,	 în	oraşe	cu	o	populaţie	

cuprinsă	între	50.000	şi	350.000	de	locuitori.	Etapele	proiectului	au	în	vedere	definirea	unui	

model	internaţional	de	intervenţie	pentru	dezvoltarea	planurilor	multisectoriale	integrând	

PAED-urile	şi	PMUD-urile,	model	adaptat	specificului	naţional	din	fiecare	ţară	reprezentată	

în	proiect,	realizarea	unui	ghid	şi	a	unui	observator	naţional	conţinând	sfaturi	practice	în	

vederea	 dezvoltarea	 planurilor	 multisectoriale,	 precum	 şi	 exemple	 de	 bune	 practici,	

instruirea	 (dezvoltarea	 capacităţii)	 responsabililor	 tehnici	 şi	 a	 decidenţilor	 politici	 din	

cadrul	autorităţilor	locale	în	vederea	dezvoltarea	planurilor	multisectoriale.
	
	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 rezultatele	 aşteptate	 în	 România,	 acestea	 sunt	 instruirea	

reprezentanţilor	 a	 cel	 puţin	 12	municipii	 în	 domeniul	 planificării	 integrate,	 precum	 şi	

elaborarea	a	5	planuri	integrate	prin	care	se	va	putea	reduce	consumul	de	energie,	generând	

un	 impact	 pozitiv	 semnificativ	 asupra	 mediului.	 SIMPLA	 contribuie	 la	 atingerea	

obiectivelor	 energetice	 şi	 climatice	 ale	 Uniunii	 Europene	 pentru	 2020,	 la	 reducerea	

emisiilor	GES,	la	îmbunătăţirea	eficienţei	energetice,	concentrându-se	pe	sectoare	cu	un	

potenţial	ridicat	de	economisire	a	energiei	-	(în	primul	rând	clădiri,	transportul	urban	de	

marfă	şi	mobilitatea	locuitorilor.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU
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Palatul	de	Justiţie	din	Oradea,	monument	istoric	de	categoria	B,	a	fost	restaurat	în	
mod	 exemplar,	 a	 declarat	 criticul	 de	 artă	 Ramona	 Novicov.	 Aceasta	 consideră	 că	
intervenţiile	au	fost	făcute	atât	cât	a	fost	necesar,	iar	grija	restauratorilor	pentru	detalii	a	
redat	palatului	strălucirea	de	altădată.	

"Renovarea	 s-a	 făcut	 în	mod	 exemplar,	 în	 sensul	 că	 s-a	 respectat	 fiecare	 element	
original;	fiecare	bucăţică	ce	a	păstrat	informaţia	de	bază	a	fost	repusă	în	context.	Acest	lucru	
respectă	un	principiu	de	bază	în	restaurare	şi	nu	numai:	în	primul	rând	să	nu	faci	rău.	Să	nu	
înlocuieşti	decât	exact	acolo	unde	este	strict	necesar.	Ori	această	restaurare	a	respectat	
întru	totul	fiecare	martor	ce	a	fost	găsit	sau	a	făcut	reîntregiri	acolo	unde	a	fost	cazul",	a	
declarat	Ramona	Novicov.	

Criticul	de	artă	a	precizat	că	a	fost	cazul	să	se	schimbe	tâmplăria,	care	a	fost	distrusă	în	
proporţie	covârşitoare,	fiind	înlocuite	ferestrele	într-o	manieră	foarte	apropiată	de	forma	
lor	originală.	"Cremonele	sunt	precum	cele	originale,	toate	elementele	care	s-au	păstrat	în	
timp	 au	 fost	 refăcute,	 curăţate,	 restaurate	 şi	 puse	 la	 locul	 lor.	 Feroneria	 bogată	 a	 fost	
revopsită,	stucaturile	au	fost	şi	ele	refăcute,	repictate	în	culorile	originale,	chiar	acoperite	cu	
foiţe	de	aur",	a	subliniat	Novicov.	

O	altă	intervenţie	considerată	reuşită	a	fost	făcută	la	mozaic,	care	a	fost	reconstruit	
după	modelele	originale.	Sub	straturile	de	zugrăveli,	în	sala	festivă,	au	fost	descoperite	patru	
picturi	murale	în	ulei.	Una	reprezintă	un	arhanghel	cu	stema	Oradiei,	alta	doi	îngeri	care	
încadrează	stema	Comitatului	Bihorului,	o	a	treia	o	întruchipează	pe	Zeiţa	Justiţiei,	iar	a	
patra	pe	un	învăţat.	O	lucrare	considerată	"extraordinară	ca	anvergură	şi	cura"'	a	fost	făcută	
în	subsoluri,	de	unde	a	 fost	excavat,	 cu	mijloace	manuale,	o	cantitate	 impresionantă	de	
pământ,	pentru	că	locul	era	foarte	strâmt.	Culorile	folosite	sunt	calde,	deschise	ca	nuanţe	-	
alb,	gălbui,	auriu,	unele	săli	cu	parchet	masiv,	iar	pentru	pereţi	şi	tavan	s-a	creat	un	iluminat	
arhitectural,	menit	să	evidenţieze	frumuseţea	detaliilor.	În	exterior,	s-au	operat	restaurări	
ale	mulurilor	şi	basoreliefurilor.	Cele	patru	statui	de	pe	frontonul	palatului,	simbolizând	
Dreptatea,	au	fost	şi	ele	refăcute	şi	aduse	la	starea	lor	iniţială.	

"Ai	senzaţia	că	acest	palat	a	renăscut	şi	s-a	întors	la	viaţa	lui	de	acum	o	sută	de	ani.	
Restaurarea	palatului	este	făcută	cu	tehnici,	cu	specialişti	adevăraţi,	care	cunosc	foarte	bine	
regulile	restaurării,	dar	cunosc	şi	noile	tehnologii	care	pot	să	nu	violenteze,	care	nu	vin	în	
contrasens	 cu	 vechile	 tehnici,	 ci	 intervin,	 consolidează	 doar	 acolo	 unde	 este	 cazul",	 a	
subliniat	criticul	de	artă.	

Clădirea	Palatului	de	Justiţie,	situată	pe	str.	Parcul	Traian,	nr.	12,	a	fost	construită	în	
anul	1898,	în	stil	eclectic,	pe	locul	fostului	Palat	Frimont.	Acesta	a	fost	demolat	pentru	a	face	
loc	noii	clădiri.	Proiectantul	imobilului	a	fost	profesorul	universitar	Kiss	István.	Între	1951	
şi	1959,	în	Palatul	Justiţiei	a	funcţionat	sediul	regionalei	Crişana	a	Partidului	Comunist,	iar	
din	1960	până	în	1989	sediul	Comitetului	Judeţean	Bihor	al	PCR.	În	primul	deceniu	post-
comunist,	 clădirea	 a	 găzduit	 Prefectura	 judeţului,	 dar	 în	 decembrie	 1998	 a	 trecut	 în	
administrarea	Ministerului	Justiţiei.	Aici	s-au	mutat	Judecătoria	Oradea,	Tribunalul	Bihor	şi	
Curtea	de	Apel	Oradea.	
	 Palatul	cu	două	etaje	s-a	degradat	în	timp,	motiv	pentru	care	Ministerul	Justiţiei	a	
demarat,	în	decembrie	2012,	proiectul	de	renovare,	finanţat	printr-un	împrumut	acordat	de	
Banca	Mondială,	în	valoare	de	45,3	de	milioane	de	lei.	Lucrările	au	fost	efectuate	de	grupul	
de	firme	"Selina"	din	Oradea.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Restaurarea	Palatului	de	Justiţie	din	Oradea
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Consiliul	Judeţean	Mureş	a	anunţat	că	Ministerul	Culturii	a	lansat	programul	"Oraşe	

europene",	în	care	vor	fi	incluse	unele	dintre	proiectele	participante	la	selecţia	pentru	titlul	

de	Capitală	Europeană	a	Culturii	2021,	printre	care	şi	cele	ale	municipiului	Târgu	Mureş.		

Potrivit	unui	comunicat	de	presă	al	CJ	Mureş,	în	data	de	4	aprilie,	echipa	proiectului	

Târgu	Mureş	-	Capitală	Europeană	a	Culturii	2021	este	invitată	la	Ministerul	Culturii,	unde	

va	 primi	 propunerile	 în	 privinţa	 sprijinirii	 unor	 iniţiative	 cuprinse	 în	 dosarul	 de	

candidatură.	Printre	ofertele	Ministerului	Culturii	se	regăseşte	sprijinirea,	cel	puţin,	a	unei	

initiative	 de	 dimensiune	 europeană	 care	 a	 fost	 inclusă	 în	 dosarul	 de	 candidatură,	

organizarea	de	programe	de	formare	în	management	cultural,	elaborarea	unui	catalog	de	

promovare	a	profilului	şi	identităţii	culturale	a	municipiului	Târgu	Mureş,	etc.	

"Mă	bucur	că	munca	depusă	de	echipa	noastră	pentru	proiectul	Capitală	Europeană	

a	 Culturii	 nu	 a	 rămas	 fără	 rezultate.	 Vom	merge	 la	 întâlnirea	 cu	 ministrul	 Culturii	 cu	

propuneri	concrete,	prin	care	vom	crea	în	judeţul	Mureş	programe	culturale	serioase,	cu	

adevărate	 valenţe	 europene",	 a	 declarat	 preşedintele	 CJ	 Mureş,	 Ciprian	 Dobre,	 potrivit	

comunicatului.	

Conform	CJ	Mureş,	ministrul	Culturii,	Vlad	Alexandrescu,	a	trimis	o	scrisoare	prin	

care	a	arătat	că	apreciază	eforturile	depuse	în	susţinerea	proiectului	municipiului	Târgu	

Mureş	pentru	candidatura	la	titlul	de	Capitală	Europeană	a	Culturii	2021,	prin	care	s-a	reuşit	

crearea	 unei	 legături	 solide	 între	 administraţia	 locală	 şi	 sectorul	 cultural,	 "pe	 care	 vă	

încurajăm	să	o	susţineţi	în	continuare	pentru	a	pune	în	valoare	rolul	fenomenului	cultural	în	

dezvoltarea	socială	şi	economică	a	comunităţii	dumneavoastră".	

Precizăm	 că,	 în	 urma	 selecţiei	 din	 luna	 decembrie	 2015,	 din	 cele	 14	 oraşe	

participante,	 printre	 care	 s-au	 aflat	 şi	 Târgu	Mureş,	 oraşele	 Bucureşti,	 Timişoara,	 Cluj-

Napoca	şi	Baia	Mare	au	fost	alese	pentru	lista	scurtă	de	candidaturi	în	vederea	obţinerii	

titlului	de	Capitală	europeană	a	culturii	2021.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

„Orașe	Europene”
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	 Preşedintele	 Consiliului	 Judeţean	 Maramureş,	 Zamfir	 Ciceu,	 a	 declarant	 că	

implementarea	proiectului	"Circuitul	bisericilor	de	lemn	din	Transilvania	de	Nord"	a	

fost	realizată	în	proporţie	de	90	%.

	 "Proiectul	de	 implementare	a	proiectului	 legat	de	cele	16	biserici	din	 lemn,	

dintre	care	8	biserici	parte	a	patrimoniului	UNESCO,	a	fost	definitivat	în	procent	de	90%,	şi	

cred	 că	 în	 următoarele	 trei	 luni	 de	 zile	 întreg	 proiectul	 va	 fi	 terminat.	 A	 fost	 o	 lucrare	

complexă,	întârziată	aproape	un	an	de	zile	din	cauza	contestaţiilor	depuse	de	unul	dintre	

participaţi,	 iar	 atribuirea	 ulterioară	 executării	 proiectului	 către	 două	 firme	 a	 mărit	

considerabil	timpul	de	execuţie.	Punerea	în	practică	a	proiectului	a	însemnat	o	discuţie	pe	

un	alt	palier	cu	aproape	40	de	persoane	din	satele	şi	comunele	în	care	se	află	lăcaşele	de	cult	

care	urmau	să	beneficieze	în	urma	lucrărilor	de	infrastructură.	Ideea	principală	a	fost	să	

punem	 în	 evidenţă	 lăcaşele	 de	 cult,	 unele	 foarte	 vechi	 ca	 turiştii	 români	 şi	 străini	 să	

beneficieze	de	 toate	 facilităţile	 (...),	 lucrările	executate	nu	au	 influenţat	 sub	nicio	 formă	

interiorul	sau	exteriorul	bisericuţelor	din	lemn,	ci	a	dus	la	crearea	unui	sistem	funcţional	

util	atât	turiştilor,	cât	şi	beneficiarilor	proiectului"	a	spus	Zamfir	Ciceu.

	 De	asemenea,	managerul	de	proiect	din	cadrul	CJ	Maramureş,	Claudia	Breban,	a	

subliniat	 că	 proiectul	 a	 adus	 în	 sprijinul	 parohiilor	 ortodoxe	 sau	 greco-catolice	 o	

infrastructură	necesară	practicării	unui	 turism	religios	civilizat.	 "Circuitul	bisericilor	de	

lemn	din	Transilvania	de	Nord,	în	cazul	nostru	judeţul	Maramureş,	a	însemnat	formarea	

unei	infrastructurii	funcţionale	în	jurul	lăcaşelor	de	cult,	adică:	drumuri	de	acces,	pavaje,	

lucrări	de	drumuri,	apărări	de	mal,	iluminat	stradal,	ornamental	şi	arhitectural,	alimentări	

cu	apă,	puncte	de	parcare,	centre	de	informare	turistică,	grupuri	sociale,	cât	şi	alte	facilităţi	

care	confer	posibilitatea	practicării	unui	turism	religios	civilizat.	O	mare	parte	din	lăcaşele	

de	cult	au	beneficiat	de	împrejmuiri	cu	garduri	din	lemn,	răchită	naturală,	zidărie	din	piatră	

şi	 alte	 elemente	 de	 arhitectură	 care	 confer	 bisericilor	 o	 notă	 aparte.	 Lucrările	 au	 fost	

respectate	în	întregime	de	constructori,	iar	partea	de	infrastructură	deja	terminată	oferă	o	

anumită	prestanţă	bisericuţelor	din	lemn",	a	precizat	Claudia	Breban.

	 Valoarea	 proiectului	 este	 de	 19.851.274,	 44	 lei,	 fiind	 finanţat	 prin	 Fondul	

European	 pentru	 Dezvoltare	 Regională,	 Guvernul	 României,	 Ministerul	 Dezvoltării	

Regionale	şi	Administraţiei	Publice,	CJ	Maramureş.

	 Unele	dintre	bisericuţele	de	lemn	din	Maramureş	au	vechime	de	aproape	300	

de	ani	şi	păstrează	o	arhitectură	neschimbată.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

"Circuitul	bisericilor	de	lemn	din	Transilvania	de	Nord"
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	 Ordinul	Arhitecţilor	din	România,	filiala	Maramureş,	recomandă	autorităţilor	locale,	în	urma	

unui	studiu	efectuat	pe	durata	unui	an	în	judeţ,	să	găsească	pârghiile	legislative	prin	care	vechile	case	din	

lemn,	vechi	de	sute	de	ani,	să	fie	salvate	sau	conservate.	Preşedintele	OAR	Maramureş,	arh.	Ştefan	Paskucz,	a	

precizat	 în	 raportul	 înmânat,	 marţi,	 prefectului	 judeţului	 Maramureş,	 că	 în	 ultimii	 25	 de	 ani	 satul	 a	

înregistrat	o	deformare	continuă	 în	ce	priveşte	partea	arhitectonică,	 fără	a	se	 ţine	cont	de	arhitectura	

tradiţională,	veche	de	sute	de	ani.

	 "Fenomenul	auto-mutilării	satelor	maramureşene	nu	este	nou,	a	apărut	după	1989,	odată	cu	

democraţia	ce	a	fost	percepută	ca	o	eliberare	din	chingile	comunismului	şi	eliberarea	totală	de	norme	şi	

implicit	legi	(...)	arhitecţii	maramureşeni	au	început	să	atragă	atenţia	încă	din	anul	2008	prin	acţiuni	de	

sensibilizarea	a	locuitorilor	din	mediul	rural	asupra	importanţei	conservării	specificului	arhitecturii	locale,	

explicând	că	respectarea	principiilor	arhitecturii	tradiţionale	nu	contrazice	modernitatea	şi	confortul	de	

trai	(...)	ne	îndreptăm	privirile	spre	viitor	şi	căutăm	modalităţi	prin	care	atât	comunitatea	locală	cât	şi	

instituţiile	şi	organizaţiile	implicată	să	poată	acţiona"	a	precizat,	arh.	Ştefan	Paskucz	în	raportul	său.	Ştefan	

Paskucz,	împreună	cu	colegii	săi,	a	identificat	o	serie	de	modalităţi	prin	care	proprietarii	caselor	vechi	din	

lemn	să	fie	încurajaţi	să	păstreze	bunurile.	"Consider	că	aceste	case	din	lemn	ar	trebui	să	capete	un	statut	

special,	statut	care	să	limiteze	dispariţia	acestora,	prin	Hotărâri	ale	Consiliilor	Locale	sau	CJ	Maramureş,	

într-un	sistem	unitar	la	nivel	de	judeţ.	Facilităţi	fiscale	pentru	proprietari,	posibilitatea	comunităţii	locale	

de	a	avea	drept	de	preempţiune	la	achiziţionare	în	cazul	punerii	în	vânzare	a	bunului.	O	altă	acţiune	ar	

consta	 în	 redefinirea	 conceptului	 de	 patrimoniu	 în	 regulamentele	 locale	 de	 urbanism	 şi	 în	 legislaţia	

specifică,	astfel	încât	să	înceteze	practica	de	a	considera	patrimoniu	doar	monumentele	istorice",	a	spus	

Ştefan	Paskucz.

	 De	asemenea,	arh.	Laura	Zaharia,	membru	în	Grupul	de	Lucru	Rural	al	OAR	Maramureş,	a	

observat	că	este	nevoie	de	o	armonizare	a	legislaţiei	în	construcţii	prin	respectarea	arhitecturii	tradiţionale	

în	ce	priveşte	construcţiile	noi	din	mediul	rural.	"Consider	că	trebuie	să	impunem	un	set	de	reguli	prin	care	

să	păstrăm	specificul	local	pentru	casele	care	urmează	a	fi	construite	în	mediul	rural	(...)	o	altă	măsură	mai	

lentă,	dar	mai	profundă,	ar	fi	demararea	de	către	autoritatea	locală	a	PUZ	(	Planul	Urbanistic	Zonal)	pentru	

zonele	 de	 protecţie	 a	 monumentelor	 istorice	 şi/sau	 pentru	 noi	 zone	 în	 care	 se	 mai	 găsesc	 structuri	

tradiţionale	ce	pot	primi	statut	de	protecţie",	a	spus	Laura	Zaharia.

	 În	context,	prefectul	 judeţului	Maramureş,	Anton	Rohian,	a	declarat	că	a	discutat	deja	cu	

parlamentarii	din	 judeţ	pentru	a	susţine	un	proiect	de	 lege	care	să	determine	respectarea	arhitecturii	

tradiţionale	 la	 noile	 construcţii	 care	 apar	 în	 mediul	 rural.	 "Deja	 am	 purtat	 o	 serie	 de	 discuţii	 cu	

parlamentarii	din	Maramureş	şi	am	înaintat	propunerile	noastre	în	urma	consultării	specialiştilor	şi	cred	

că	odată	armonizată	legea	puteam	discuta	altfel.	Partea	tristă	e	că	în	ultimii	25	de	ani	satul	maramureşan	s-a	

schimbat	radical	şi	e	greu	de	crezut	că	vom	putea	recupera	etape	deja		pierdute.	Să	vă	spun	ceva:	în	Polonia,	

unde	am	fost	într-o	delegaţie,	am	observat	că	se	pune	un	mare	accent	pe	construcţia	de	case,	şuri	şi	alte	

acareturi	din	gospodăria	ţărănească	doar	cu	păstrarea	elementelor	de	arhitectură	tradiţională.	Deci	se	

poate!	Dacă	nu	ne	mişcăm	repede	peste	câteva	decenii,	satul	maramureşan	va	deveni	o	amintire	din	poze	

sau	imagini	tv	şi	drept	vă	spun	că	nu	ne	putem	permite	să	privim	cu	pasivitate	aceste	schimbări	neplăcute",	

a	spus	Anton	Rohian.

	 Prefectul	judeţului	Maramureş	a	mai	precizat	că	în	ultimii	ani,	câteva	zeci	de	case	vechi	din	

lemn	au	fost	vândute	de	proprietari	la	preţuri	simbolice	unor	cetăţeni	străini	care	apoi	le-au	revândut	unor	

muzee	din	Franţa	la	sume	foarte	mari.	

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Salvarea	caselor	vechi	din	lemn



AGERPRESS

Un	număr	de	cel	puţin	50	de	complexe	hoteliere	se	vor	putea	ridica	în	staţiunea	Băile	

Olăneşti,	potrivit	Planului	Urbanistic	General,	în	zonele	care	urmează	să	devină	intravilan,	

cu	respectarea	însă	a	unor	criterii	privind	stilul	arhitectural	al	construcţiei,	al	gardului	şi	

respectarea	proporţionalităţii	între	spaţiul	verde	şi	suprafaţa	construită.

"Din	păcate,	în	ultimii	30	de	ani,	în	Băile	Olăneşti,	cu	precădere	în	zona	centrală,	s-a	

construit	destul	de	haotic,	 fără	a	 se	 respecta	distanţe,	 fără	o	arhitectură	unitară	şi	 cu	o	

agresiune	 asupra	 spaţiului	 verde.	 De	 altfel,	 în	 prezent	 în	 zona	 centrală	 a	 staţiunii,	

autorizaţiile	se	emit	pentru	regimul	de	clădiri	înalte	şi	mai	puţin	pentru	cele	cu	desfăşurare	

mare	la	sol.	În	noul	PUG,	Băile	Olăneşti	se	va	extinde	pe	toate	axele	aducând	în	intravilan	

terenuri	aferente	arterelor	de	ieşire,	la	un	calcul	simplu	dacă	se	face	o	lotizare	medie,	ar	

urma	 să	 se	 ridice	 un	 număr	 de	 cel	 puţin	 50	 de	 complexe	 hoteliere,	 distribuind	 astfel	

presiunea	din	zona	centrală",	a	declarat	primarul	Sorin	Vasilache.

Regulamentul	recent	adoptat	de	primăria	staţiunii	prevede	reguli	clare	pentru	noile	

construcţii.	"S-a	decis	modelul	arhitecturii	gardului	şi	al	clădirii	şi	doar	pe	baza	acestuia	vom	

da	avizul.	Oraşul	nu	trebuie	să	arate	ca	o	sorcovă.	În	prezent,	după	ce	străzile	şi	parcurile	

balneare	arată	impecabil,	ar	fi	păcat	ca	ansamblul	imobiliar	să	fie	mai	prejos	(...)	În	prezent	

avem	autorizaţii	eliberate	pentru	15	complexe	turistice,	se	află	în	execuţie	două	centre	spa,	o	

clinică	balneară	privată	şi	un	hotel	de	10	etaje",	a	precizat	edilul	din	Olăneşti.

Staţiunea	Băile	Olăneşti	este	situată	la	20	km.	de	Ramnicu	Valcea.

de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Peste	50	de	unităţi	hoteliere	în	Băile	Olăneşti

Vă	mulțumim	pentru	atenția	acordată!

Sfârșit
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