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PETIŢIE
S.O.S. STAŢIUNEA PĂLTINIŞ !
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De arh. Constantin Voiciulescu (Sibiu)

DRAGI IUBITORI AI NATURII, TURIŞTI ŞI SCHIORI !

Vă anunţăm pe această cale, că firma S.C. SIFEE WIND ENERGY SRL Sibiu
intenţionează să realizeze, pe munţii Bătrâna şi Surdu (Beşineu) un parc eolian – de fapt o
arie industrială - cuprinzând 29 de turbine eoliene de 150 m înălţime şi 100 m lăţime
(rotor elice), aşezate pe fundaţii circulare de beton armat cu diametrul de 21 de m (nişte
uriaşi rotitori !), o mare staţie de transformare (S = 1 ha), 10 km de drumuri noi şi cca.
4,5 km cabluri subterane pentru transferul curentului produs la uzina hidroelectrică Sadu
V, din Valea Sadului.Transportul componentelor turbinelor se va face cu vehicule
speciale, având între 20 – 54 m lungime, care vor necesita „ample amenajări” pe
drumurile înguste dintre: Orlat -Valea Mărăjdiei -Călugăru-Staţiunea Păltiniş–Vf.
Bătrâna–Vf. Surdu.
Toate lucrările menţionate reprezintă în realitate o încălcare gravă a principiilor de
protecţie ecologică pentru pământul, flora şi fauna din zonă, pentru peisaj şi pentru
Păltinişul turistic şi sportiv !.
ADIO PEISAJE, ADIO LINIŞTE, ADIO SCHI la 1960 m altitudine LÂNGĂ SIBIU.
Proiectul descris încalcă legislaţia în vigoare din domeniu: Legea Peisajului nr.
451/08.07.2002 şi Legea Muntelui nr. 329/2009, precum şi regimul special al Sitului
Natura 2000 Frumoasa – RO SPA0043, în care sunt cuprinse vârfurile Bătrâna 1912 m şi
Surdu (Beşineu) 1963 m.
Nu putem rămâne pasivi în faţa unei asemenea nedreptăţi pentru mediu şi pentru staţiune,
pe care nici copii copiilor noştri nu o vor putea repara !.

În caz că sunteţi de acord că această acţiune antiecologică trebuie oprită
imediat, subscrieţi la acest PROTEST GENERAL !

Semnaţi petiţia disponibilă la adresa :
http://www.petitieonline.com/sos_statiunea_paltinis_sibiu

3

TURNUL SFATULUI, SIBIU
INTERVIU CU … MORILE DE VÂNT
Interviu de arh. Dorin Boilă (Sibiu)
De vreo doi ani încoace ni se coace o altă grozăvie, de data asta foarte aproape de Sibiu
– și chiar pe teritoriul „urban” al orașului: amplasarea a 29 de turnuri metalice înalte
de 100 de metri, cu pale de încă cca 45 m, tocmai pe culmea Cindrelului, între Muncel și
vârful Surdu – acțiune unicat în Europa, unde nici un guvern nu acceptă mutilarea
munților! Doar se știe că munții, indiferent de înălțimea lor absolută, sunt o resursă de
prim ordin a fiecărei țări și toate legile de protecție a naturii și peisajului (chiar date de
birocratica Uniune Europeană !) prevăd absoluta prioritate a prezervării zonei montane.
După mai multe inițiative de mică anvergură contra acestui proiect, domnul arhitect
Constantin Voiciulescu, din garda seniorială a breslei și a celei a iubitorilor muntelui, a
prezentat Ordinului Arhitecților din Sibiu problema complexă a zonei montane dintre Olt
și Jiu și dezastrul care se prefigurează prin această încercare de cocoțare a industriei pe
culmile Cindrelului. I-am adresat d-lui arhitect întrebările de mai jos.
D.B: Cum apreciați tăcerea totală asupra subiectului turbinelor eoliene, proiectate pe creasta
Cindrelului, din presa și zona ong-urilor ecologiste sibiene?
C.V.: Eu îmi explic această tăcere prin două posibilităţi: ori într-adevăr nu se cunoaşte problema
eolienelor din Păltiniş, fapt posibil datorită „discreţiei” cu care au avansat formele de întocmire a
proiectului, cât şi etapa de avizare până la Agenţia de Mediu, ori se cunoşteau şi s-a ales calea
„pe şoptite”, poziţie mult mai discutabilă.
D.B: Credeți că publicul sibian, iubitorii muntelui, realizează fenomenele declanșate de
acceptarea acestui proiect de către proprietarii terenurilor, primari etc. sau de mercenariatul
specialiștilor ce cauționează studiile de fezabilitate ?
C.V.: Şi în acest domeniu se profilează două variante. Ori nu cunosc subiectul deloc şi nici
detaliile proiectului eolienelor din Bătrâna – Beşineu, care sunt amplasate pe un teren inclus de
mult în documentaţii de specialitate ca domeniul schiabil de cea mai bună calitate a Păltinişului,
sau vara ca zonă de trasee turistice importante. Dimensiunile (H = 150 m / l = 100 m) transformă
turbinele în nişte uriaşi rotitori ce scot din scară muntele şi poluează vizual peisajul întregii zone
a staţiunii, a munţilor adiacenţi şi a Depresiunii Sibiului. Ori ştiu de aceste elemente, dar rămân
impasibili „din motive ştiute de ei” – poziţie mult mai gravă – deoarece lasă să se distrugă
viitorul turistic, sportiv şi de agrement al Păltinişului şi îndeosebi zona de altitudine Bătrâna –
Surdu (Beşineu) şi Munţii Cindrel, precum şi a drumurilor de acces din Orlat până pe Vf.
Bătrâna, zone care vor fi distruse din punct de vedere ecologic de circulaţia unor vehicule de
transport utilajele cu lungimi între 24 – 54 metri liniari!
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D.B.: Ce s-ar putea face pozitiv în zona Păltinișului – există un PUG avizat? Prezentați exemple
similare din zone montane europene.
C.V.: Primăria Sibiu, cu toate că a avut pentru staţiunea Păltiniş – Sibiu pornind din 1996 un
PUG corect şi detaliat, integral avizat, NU A BENEFICIAT DE EXISTENŢA LUI, ba mai
mult, L-A IGNORAT permiţând implanturile PUZ-urilor pentru case de vacanţă şi ulterior
pensiuni, care au adus prejudicii aspectului şi funcţionării corecte a staţiunii Păltiniş – Sibiu şi, în
final, a făcut posibilă proliferarea ideii cu eolienele din Bătrâna. În actuala situaţie de vid
legislativ, în privinţa existenţei unui PUG valabil, aş propune reactualizarea celui din 1996 şi
aplicarea lui, incluzând acordurile comunelor Răşinari, Poplaca şi Cristian, mai ales în
problemele de domeniu schiabil şi instalaţii de transport pe cablu, până la apariţia unui proiect
actualizat care implică o perioadă de cca. 2 ani pentru întocmire şi avizare.
Apropo de exemple, sunt greu de găsit, deoarece suntem singurii care reuşim „să ne dăm cu
stângu-n dreptul” pentru o asemenea problemă importantă şi clară, atât pentru Mărginimea
Sibiului cât şi pentru Municipiul Sibiu. Exemple pozitive sunt nenumărate în Alpii Europei
Centrale: despre cum mai multe comune și-au pus laolaltă suprafețele montane și gestionează
stațiuni, domenii schiabile și trasee de vară din care trăiesc toate chiar foarte bine!
D.B.: Spuneți-ne ce posibile căi de blocare a acestui tip de investiții industriale în zone protejate
le apreciați ca fiind realiste în acest moment.
C.V.: În primul rând lămurirea publicului sibian şi a forurilor locale de avizare în legătură cu
erorile în care s-ar implica promovând investiţii cu amplasamentul, gabaritul şi consecinţele
dezastruoase de funcţionare pentru staţiune şi a munţilor adiacenţi, precum şi a distrugerii
peisajului şi a mediului, având mai cu seamă în vedere că acest domeniu este clar reglementat de
Legea Peisajului nr. 451/08.07.2002 şi Legea Muntelui nr. 329/2009, care sunt grav încălcate de
proiectul turbinelor eoliene. În al doilea rând informarea organelor centrale de coordonare şi
decizie din domeniu, de „năzbâtia” ce se pune la cale în Păltiniş – Sibiu. În al treilea rând
apelarea la Guvernul României, cu prezentarea argumentelor deja enunţate şi, în final, „o jalbă
mare la Dumnezeu”, că El este, desigur, şi turist şi schior şi iubitor al naturii, că doar El a
zămislit-o!
Cele de mai sus fiind zise, mulțumim d-lui arh. Voiciulescu pentru această necesară atenționare!
Cine răspunde?

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/19005/interviu-cu-%E2%80%A6-morile-de-vant.html?sst=

5

REVISTA AHITECTURA
ITINERAR NICOLAE NENCIULESCU
(1879-1973)
Fiul unui funcționar la Tribunal,
Nicolae Nenciulescu s-a născut pe 6
septembrie 1879, în Bucureşti. Între anii
1887-1910 a urmat Liceul Sfântul Sava din
București și apoi Şcoala Naţională
Superioară de Belle Arte din Paris,
obținându-și diploma în 1910. Din 1912,
după satisfacerea stagiului militar, având
gradul de căpitan, se încadrează în
Ministerul de Război, ca arhitect clasa II
(prin concurs), de la 1 aprilie 1912 până la
30 noiembrie 1912, când a fost transferat la
Ministerul de Agricultură şi Domenii, în
funcţia de arhitect-şef al Serviciului de
Arhitectură, unde a lucrat până în 1947.
În noiembrie 1928, a fost numit suplinitor, iar trei mai târziu profesor la Catedra de Sterotonomie
și Teoria Umbrelor. În 1938 a nominalizat la Catedra de Arhitectură Generală, în postul rămas
vacant în urma decesului profesorului Nicolae Ghica Budești, unde a predat până în octombrie
1946. În anul 1942 a primit titlul de prodecan al Facultăţii de Arhitectură.
Între anii 1948-1953 a fost salariat la Institutul de Proiectare a Construcțiilor din București
(IPC), ocupându-se de problemele indicilor tehnico-economici, apoi a fost șef al Secției Tehnice
de la ISPROR.
A fost membru în Consiliul Tehnic Superior din Ministerul Lucrărilor Publice, în Comisia de
Sistematizare a oraşelor din ţară, în Comisia de refacere pentru lucrările de la Palatul Regal şi
totodată arhitect diriginte al acestor lucrări, în perioada 1928-1949.
De-a lungul anilor a fost decorat cu distincțiile Coroana României și Steaua României în grad de
ofițer, fiind și ofițer al Instrucțiunii Publice din Franța și ofițer al Legiunii de Onoare franceze.
Dintre lucrările principale, realizate și nerealizate, enumerăm: Palatul Regal (1928-1949)1,
Sanatoriul maritim nr. 1 – băi calde de nămol în stațiunea Eforie, Antrepozitele și Abatorul de
export din Constanța (1933-1936), proiect de amenajare a pieței din fața Palatului Regal2, planul
de ansamblu cu modificările cerute pentru Arsenalul Armatei din Dealul Spirii, planurile
extinderii Ministerului Agriculturii și Domeniilor proiectate între 1923-1925 (nerealizată).
Se pare că arhiva arhitectului Nicolae Nenciulescu nu s-a păstrat. Acesta amintește că: „Trebuind
să părăsesc casa mea din Bucureşti, strada Alexandru Sahia, numărul 6, şi să locuiesc de 14 ani
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cu soţia într-o ca-meră fără sobă şi cu doi pereţi interiori de scânduri, depunându-mi-se lucrurile
într-un garaj la periferie, am pierdut o mare parte din arhivă şi nu am posibilitatea unei
documentări mai corespunzătoare”4. Poate schițele sale „de arhitectură, întocmite pentru
Institutul de Proiectare a Construcțiilor din București (IPC) între 1948-1952, în vederea
întocmirii unei lucrări documentare de artă antică prin imagini”5 s-au păstrat.

Vă invităm să citiţi articolul integral la adresa:
http://arhitectura-1906.ro/2013/02/itinerar-nicolae-nenciulescu/
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ARHIBOLTA 1891

Cartea săptămânii :
REMEMBER MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTI – ARH. ALEXANDRU
NICOLAE PANAITESCU

„Întelegerea nici unui monument de arhitectura româneasca poate nu depinde atât de mult, ca în
cazul Manastirii Vacaresti, de cunoasterea contextului istoric din timpul realizarii si apoi al
existentei sale, marcata în a doua parte a acesteia de conjuncturi nefavorabile, care într-un final
stupid i-au pecetluit dramatic soarta, pâna la disparitie.
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Degradarea Manastirii Vacaresti prin transformarea în inchisoare, petrecuta dupa 1863,
constituie o problema putin cunoscuta si discutata pâna acum si la care cartea cauta sa-i gaseasca
câteva raspunsuri plauzibile. Situatia este cu atât mai paradoxala, având în vedere ca de la
sfarsitul secolului al XIX-lea, fata de Manastirea Vacaresti s-au manifestat simltan doua atitudini
opuse: prima a fost de mare admiratie, practic fara rezerve, fata de monumentul de arhitectura în
sine, a doua a fost însa de totala indiferenta, concretizata prin deprecierea ansamblului de la
Vacaresti, pe care autoritatile l-au folosit impropriu ca închisoare.
Speranta din anii 1973 – 1977, ca puterea comunista, interesata intotdeauna de un gest cultural
numai daca acesta putea fi si un mijloc de propaganda, ar fi cea care sa sprijine salvarea
Manastirii Vacaresti, s-a dovedit o utopie.
Pâna la urma, regimul ateu a transformat ctitoria Mavrocordatilor într-un morman de moloz, fara
multe ezitari sau remuscari, cu un dispret total fata de traditia culturii românesti. Pentru
evidentierea importantei Manastirii Vacaresti, deschiderea cartii s-a facut cu articolul Manastirea
Vacaresti sau testamentul artei traditionale, scris de reputatul arhitect si eseist G. M.
Cantacuzino.
Arhitectura Manastirii Vacaresti este ilustrata, în primul rând, de un releveu întocmit în 1908 de
viitorii arhitecti Constantin Iotzu si Alexandru Zagoritz.”
arh. Alexandru Panaitescu
Cartea a apărut cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România – UAR, cu fonduri din taxa pentru
Timbrul Arhitecturii.
Despre autor
Arhitectul Alexandru Nicolae Panaitescu s-a nascut in Bucuresti la 6 Decembrie 1948. In 1974
absolva Institutul de Arhitectura „Ion Mincu” din Bucuresti.
Intre 1976-1993 lucreaza ca arhitect la Întreprinderea „Metroul“ Bucuresti – sectorul de
proiectare. Este sef de proiect (autor) la lucrari din cadru retelei de metrou Bucuresti: – Statia
„Muncii“ (în prezent „Ing.Costin Georgian“); – Statia „Piata Sudului“; – Statia „Aviatorilor“; –
vestibul si acces Parcul Herastrau la Statia Aviatorilor; – Imobil P+3E ateliere si birouri Depoul
Militari; colaborator la Statiile Piata Unirii 1, Piata Romana, Depoul Militari s.a.
1990-1994 arhitect coordonator la DOMUS PROIECT – din 1994 asociat cu arh. Rodica Elvira
Panaitescu la „P&P PROIECT” SRL birou de proiectare pentru arhitectura si urbanism.
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Lucrari mai importante 1990-2005:
Imobil birouri S+P+4/5E sediu A.G.E.R. Calea Mosilor 53; imobil birouri S+P+2/3E str. Tunari
61; imobil birouri S+P+4E str. Albac 15; imobil S+P+4E locuinte + magazine la parter str. D.
Onciul 18; amenajare intrare oficiala MAE aleea Modrogan 14; extindere si reamenajare spatiu
comercial „Einstein“ Piata Dorobantilor; extindere si reamenajare Camin pentru copii str. Anton
Pann, Popesti Leordeni; reabilitare dispensar sos. Bucuresti – Târgoviste; PUD Ansamblul
Palatului Ghica-Caciulati Ilfov; PUD centru istoric Calea Mosilor Biserica Razvan; PUD Piata
Dorobantilor.
Participari la concursuri (în colaborare): 1976 -„Centrul Civic Alba Iulia” – mentiune; 1997 –
„Piata Revolutiei – Bucuresti“.
Publicistica: «GHID DE PROIECTARE» în cadrul lucrarii «Exercitarea profesiei de arhitect»
editata de O.A.R. 2005; cartea „Ob\inerea Autorizatiei de Construire“ (in colaborare) ed.
RAABE Romania 2006; articole în periodice de specialitate: revistele „ARHITECTURA“
nr.6/1981, nr.3/1986; „O CASA PENTRU FIECARE“ – nr.1/1999 – 2/2002 colaborator cu
rubrici permanente de informare generala în domeniul proiectarii de arhitectura si al legislatiei de
specialitate, prezentare tematica a materialelor de constructii.
Editura: SIMETRIA(2008)
Colectie: Arhitectura/Arta
ISBN: 978-973-1872-00-1
Oraş: Bucuresti
Limba: Romana
Număr de pagini: 158
Status: in stoc
Preţ: 50 RON
Pret pensionari si studenti: 48 RON*
*Reducerea pentru studenti si pensionari se aplica numai in cazul achizitionarii produselor
direct din sediul librariei Arhilibra (Str. Jean Louis Calderon nr.48, sect. 2, Bucuresti) sau de la
targurile si evenimentele unde suntem prezenti.

Sursa: http://arhibolta1891.ro/
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INVITATIE
Prima circulară
Cea de-a cincea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă

VECHI ŞI NOU ÎN URBANISM, ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
19 aprilie 2013

Conferinţa va fi organizată de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul sucursalei INCERC Bucureşti din Şos.
Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău),
autobuzele 101, 104 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor).
Obiectivul conferinţei este de a prezenta evoluţia şi tendinţele a cercetării din domeniul
urbanismului, arhitecturii, construcţiilor şi disciplinelor conexe, reunind într-o viziune integrată
studiile realizate la diferite scări spaţiale.
Comunicările vor fi susţinute prin afişarea de postere sau susţinerea unor prezentări orale de
maximum 15 minute în sesiuni moderate.
Tematicile conferinţei sunt:
1. Cercetarea din domeniul construcţiilor (moderator: ing. Claudiu Lucian MATEI)
2. Probleme de economia construcţiilor (moderator: lect. dr. ec. Cezar-Petre SIMION-MELINTE)
3. Cercetarea din arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului (moderatori: conf. univ. dr.
arh. Vasile MEIŢĂ, dr. ecol., dr. geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR)
În vederea prezentării unei comunicări sau a unui poster, fiecare participant trebuie să trimită prin email la adresa alexandru.petrisor@incd.ro până la data de 1 martie 2013 talonul de participare
completat, un rezumat de cel mult 1 pagină A4 scrisă cu font Times New Roman de 12, incluzând
titlul, autorii, afilierea acestora şi rezumatul, fără imagini, tabele sau bibliografie, şi lucrarea, care se
va publica într-unul dintre numerele următoare ale revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii
(indexată în 26 de baze de date şi biblioteci). Rezumatele se vor publica în volum cu ISBN.
Lucrarea va fi elaborată în limbile engleză sau franceză, prezentarea lucrărilor acceptate urmând
a fi făcută, în funcţie de participarea internaţională şi de cunoştinţele autorului, în limbile engleză
sau română Instrucţiunile de redactare sunt afişate la adresa http://uac.incerc.ro/ (Instrucţiuni
pentru autori), sau direct la adresa http://uac.incerc.ro/Index/instr.htm
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Programul general al conferinţei (detaliile vor fi oferite după 15 martie 2013)
900-930

Primirea şi înregistrarea participanţilor

930-1000

Deschiderea lucrărilor

1000-1030

Pauză de cafea

1030-1300

Prezentarea lucrărilor

1300-1400

Pauză de prânz

1400-1630

Prezentarea lucrărilor

1630-1700

Concluzii

Persoană de contact: Alina BĂILEŞTEANU, Şef Compartiment Marketing şi Cooperare
Internaţională, INCD URBAN-INCERC, tel.: 021-255-1667, mobil: 0721-568-546, e-mail:
alina_bailesteanu@incd.ro, alina.bailesteanu@yahoo.com
Comitetul de organizare
Preşedinte
Dr. arh. Vasile MEIŢĂ

Membri
Ing. Nicolae ARMION
Fil. Alina BĂILEŞTEANU
Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Ing. Claudiu Lucian MATEI
Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE
Dr. ing. Constantin MIRON
Dr. ing. Liana TEREC
Dr. ecol. , dr. geogr. Alexandru-Ionuţ
Dr. arh. Marius VOICA
PETRIŞOR
Comitetul ştiinţific / de program

Preşedinte
Dr. ecol., dr. geogr. AlexandruIonuţ PETRIŞOR

Membri
Ing. Nicolae ARMION
Mat. dr. Ioan Sorin BORCIA
Arh. Doina Mihaela BUBULETE
Ing. Carol ENYEDI
Ing. Teodora Ioana COMAN
Dr. ing. Iolanda Gabriela CRAIFALEANU
Dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU
Dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR
Ing. Ciprian Nicolae ENE
Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU
Ing. Cristian GRIGORAŞENCO

Dr. ing. Radu HARIGA
Dr. ing. Avram JURCA
Ing. Claudiu Lucian MATEI
Dr. arh. Vasile MEIŢĂ
Ing. Aristide Sergiu MELINTE
Dr. arh. Marina MIHĂILĂ
Dr. ing. Constantin MIRON
Ing. Alexandrina MUREŞANU
Dr. ing. Mircea PĂSTRAV
Arh. Ion PELEANU
Dr. ing. Cristian PETCU
Dr. ing. Horia PETRAN

Dr. ing. Irina POPA
Arh. Eugen Silviu Lucian POPESCU
Fiz. Oana Cătălina POPESCU
Ing. Constantin Ioan PRĂUN
Dr. ing. Ion SCORDALIU
Dr. ec. Cezar Petre SIMION-MELINTE
Dr. ing. Henrietta SZILAGYI
Dr. ing. Liana TEREC
Ing. Vasilica VASILE
Dr. arh. Marius VOICA
Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA
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