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REVISTA ARHITECTURA 

CARTIERELE GRI 

 

De Oana Simionescu 

 

Mă intrigă intervențiile urbane din timpul comunismului. Acestea sunt fragmente la scară mare, 

intervenții geometrice incomplete concepute să înlocuiască un oraș existent. Faptul că sunt 

incomplete mă interesează cel mai mult – pentru că reprezintă începutul unei dezbateri despre 

cum geometria urbană poate dicta activitatea străzii și forma clădirilor nou-propuse. 

 

De asemenea, lipsa identității și incapacitatea acestor structuri de a oferi un suport spațial minim 

creează oportunități infinite să le regândim, redesenăm. Aproximativ 16% din suprafața 

Timișoarei este acoperită de astfel de intervenții, iar acestea adăpostesc jumătate din populația 

orașului! 

 

În urma studiului efectuat în partea de documentare, am propus o diagramă de reabilitare bazată 

pe o rețea de spații specifice, diverse, accesibile, întreținute de comunitate. Fiecare cvartal ar 

deveni un mic brand – un spațiu reprezentativ pentru locuitorii săi. 

 

Pentru a implementa/exemplifica această strategie am ales un careu mai bine definit din zona de 

studiu. 

 

În urma studierii hârtiilor cognitive ale cvartalului, au fost selectate o serie de concluzii sub 

forma unor parametri generatori de soluție. 
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„Clientul” acestui proiect este reprezentat de un grup de 195 de familii, ce locuiesc într-un 

complex de imobile construite la începutul anilor ’80. Locuințele acestora sunt prea mici, dens 

compartimentate, identice în plan,  insuficiente din punct de vedere funcţional şi al raporturilor 

sociale pe care le generează. Efectul acestui tip de locuire asupra utilizatorilor se citește clar -  

prin reacţia acestora, activă sau pasivă, la evenimentele spaţiului urban. În consecință, având ca 

scop final crearea unei comunități, am decis că nu trebuie generată o clădire, ci un „mecanism ce 

favorizează comunicarea”. Am considerat că misiunea propunerii nu este aceea de a crea o 

funcțiune într-un spațiu, ci mai degrabă o scenografie ce devine fundalul mai multor 

„scurtmetraje”. 

 

Provocarea constă în traducerea acestui mesaj central într-un set spațial care, adițional 

transmiterii lui utilizatorilor, invită la interacțiune și implicare. 

Astfel, toate spațiile generate sunt foarte flexibile din punct de vedere funcțional, întrucât multe 

dintre ele au fost concepute astfel încât să îi oblige pe utilizatori să se implice activ în folosirea 

lor. 

 

Un alt punct de interes din perspectiva locuitorilor a fost crearea de spații ce implică costuri de 

întreținere minime și permit utilizarea lor, periodic, în scopul strângerii de fonduri necesare 

comunității. 
 

Citiți textul integral în numărul 1/2013 al revistei Arhitectura – Număr special Timișoara 

 

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/03/cartierele-gri/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/03/cartierele-gri/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

DEZBATERE: PLANURI URBANISTICE PENTRU DIAMETRALA 
BUZEŞTI-BERZEI 

 
 

De Florin Bălteanu 

 

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat, pe 1 martie, o consultare publică pe pagina 

web proprie privind o serie de trei PUZ-uri ce vor reglementa str. Berzei pe segmentul 

Calea Griviţei - Dinicu Golescu. După consultare, proiectul va fi supus votului CGMB. 

Consultarea pe pagina web a PMB va dura pînă pe 15 martie. 

Indicatorii urbanistici ale noilor PUZ-uri:  
Regimul maxim de înălţime, potrivit Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ: 

înălţimea maximă a clădirilor va respecta prevederile din plaşa nr. 14 "Propuneri reglementări + 

circulaţii" care face parte integrantă din prezentul regulament. Planşa la care se face referire 

stabileşte, în majoritatea cazurilor, doar înălţimea minimă/ maximă la cornişă. 

Procentul maxim de ocupare a terenului: pentru clădirile cu 6 niveluri şi peste - POT maxim 

= 70%; pentru clădirile sub 6 niveluri - POT maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului 

curţii în proporţie de 70% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, 

săli de spectacole etc. (n.r. pentru clădiri cu mai puţin de 6 niveluri, POT max = 88%). 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului: pentru clădirile cu 6 niveluri şi peste - CUT 

maxim = 3,0 A[rie] D[esfăşurată] C[onstruită] / mp. teren; pentru clădirile sub 6 niveluri - CUT 

maxim = 2,5 Arie Desfăşurată Construită / mp. teren. 

  

Mai multe informaţii pe pagina web a consultării publice: www.pmb.ro 
 
Sursa:http://www.observatorulurban.ro/dezbatere-planuri-urbanistice-pentru-diametrala-buzeti-
berzei.html 

http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php
http://www.observatorulurban.ro/dezbatere-planuri-urbanistice-pentru-diametrala-buzeti-berzei.html
http://www.observatorulurban.ro/dezbatere-planuri-urbanistice-pentru-diametrala-buzeti-berzei.html
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ZIUA CONSTANŢA 

ARHITECŢII VOR, PENTRU STUDIERE, NOUL PUZ AL STAŢIUNII 
MAMAIA 

 
Ordinul Arhitecţilor din 

România (OAR) - Filiala 

Teritorială Dobrogea, va 

solicita Primăriei 

Constanţa, cel mai 

probabil în cursul acestei 

săptămâni, noul Plan de 

Urbanism Zonal (PUZ) 

al staţiunii Mamaia, 

pentru studierea 

documentului. 
 

 

Arhitectul Alexandru Bălan, preşedintele OAR, a declarat: „Vom cere documentaţia săptămâna 

aceasta. Dacă ne va fi pusă la dispoziţie, o vom analiza o lună, o lună şi jumătate şi, probabil în 

luna aprilie, ne vom pronunţa, ne vom spune punctul de vedere”. 

Amintim că, la începutul acestui an, Primăria Constanţa a postat, pe site-ul său, un memoriu 

general privind reactualizarea PUZ-ului staţiunii Mamaia - modificare HCLM nr. 285 din 18 mai 

2007. Aşa cum am mai menţionat, documentul e prezentat pe site-ul instituţiei ca fiind „de 

interes”. Conform documentului, este vorba despre actualizarea planului urbanistic zonal 

preliminar al staţiunii Mamaia, PUZ al cărui beneficiar este Primăria Constanţa şi care a fost 

proiectat, aşa cum era de aşteptat, de S.C. Kalinia Proiect SRL.Despre PUZ-ul staţiunii de suflet 

a primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, nu s-a mai auzit nimic de la anularea sa în 

instanţă, printr-o sentinţă definitivă, irevocabilă şi executorie. La vremea aceea, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului atrăgea atenţia asupra faptului că „PUZ-ul nu avea, aşa cum 

cere legislaţia în vigoare, nici avizele MDRT, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Direcţiei Apelor 

Dobrogea Litoral şi nici nu deţinea procesul verbal de delimitare a zonei costiere”. 

Noul PUZ al staţiunii este de un real interes atât pentru municipalitate, cât şi pentru constănţeni 

şi pentru arhitecţi. Aceştia din urmă vor analiza posibilităţile urbanistice ale staţiunii şi vor face o 

estimare privind planificarea urbană. Este sau nu sufocată staţiunea de betoane? Cât de mult s-a 

îngustat plaja în ultimii ani? Există suficient spaţiu verde în staţiune? Sunt sau nu respectate, din 

acest punct de vedere, normele europene? Va fi supus acest nou PUZ unei reale dezbateri publice 

sau va rămâne doar la nivelul pseudo-dezbaterii on line, doar pe site-ul Primăriei Constanţa? 

Pentru răspunsuri la aceste întrebări am încercat să o contactăm pe Luiza Elena Popa, arhitectul 

şef al municipiului Constanţa. Popa nu a răspuns nici apelurilor, nici mesajului  nostru. În cazul 

în care va transmite, totuşi, un punct de vedere, acesta va fi ulterior publicat. 
Sursa: http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/un-proiect-cu-miza-pentru-administratia-mazare-

arhitectii-vor-pentru-studiere-noul-puz-al-statiunii-mamaia-450913.html 

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/un-proiect-cu-miza-pentru-administratia-mazare-arhitectii-vor-pentru-studiere-noul-puz-al-statiunii-mamaia-450913.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/un-proiect-cu-miza-pentru-administratia-mazare-arhitectii-vor-pentru-studiere-noul-puz-al-statiunii-mamaia-450913.html
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DIGI 24 

PRIMĂRIA, RESPONSABILĂ DE FRUMUSEŢEA CAPITALEI. TREI 
FEŢE PENTRU BUCUREȘTI 

Noul Plan Urbanistic 

General va stabili ce 

se poate construi pe 

fiecare teren în parte 

în Bucureşti. Se 

doreşte eliminarea 

haosului care a 

domnit în 

dezvoltarea 

Bucureştiului în 

ultimii ani. 

Proiectanţii noului Plan, un consorţiu condus de Universitatea deArhitectură şi Urbanism din 

Bucureşti, vor să consolideze identitatea oraşului. Mai precis, se doreşte crearea a trei feţe 

pentru Capitală - Bucureştiul permanent, cel legat de transportul public şi de 

utilităţi, Bucureştiul identitar, definit de simboluri, şi Bucureştiul european, care să respecte 

anumiţi parametri ai Uniunii Europene. 

Noul Plan Urbanistic General va fi gândit astfel încât să nu fie nevoie de derogări pe zonele 

protejate. Cu alte cuvinte, nu se vor mai putea face Planuri Urbanistice Zonale, ci doar de detaliu. 

Nu se va mai putea construi în plus în zonele protejate. 

În plus, vor fi refăcute Planurile Urbanistice pentru zonele protejate, acolo unde există 

clădiri de patrimoniu, iar în anumite zone se va propune ca funcţiunea clădirilor să corespundă cu 

nevoile locuitorilor oraşului. Populaţia va fi consultată în toate etapele noului Plan Urbanistic 

General. 

De asemenea, proiectanţii noului Plan vor lucra şi la o bază de date urbană, care se va reactualiza 

în timp real şi care va oferi informaţii despre fiecare proiect nou de construcţie. În ultimii ani, 

800 de Planuri Urbanistice Zonale au modificat Planul Urbanistic General, potrivit HotNews. 

La finele anului trecut, Planul Urbanistic General al Capitalei a fost prelungit cu încă trei ani, 

până la 21 decembrie 2015. Fără prelungire, Primăria nu ar mai fi putut emite nicio autorizaţie de 

construire, iar asta ar fi blocat orice investiţie în domeniu. 

Proiectanţii viitorului Plan Urbanistic General au fost anunţaţi la finele lunii ianuarie, anul 

acesta. Primăria Capitalei a demarat procedura pentru alegerea acestora încă din 2011. 

Din consorţiul condus de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism fac parte firmele Arnaiz 

Consultores, Intergraf, Sinergetics Corporation, AECOM România şi Compania de Consultanţă 

şi Asistenţă Tehnică. 
Sursa şi stirea video: 

http://www.digi24.ro/stire/Primaria-Bucurestiului-responsabila-de-frumusetea-Capitalei_86927 

http://www.digi24.ro/stire/Primaria-Bucurestiului-responsabila-de-frumusetea-Capitalei_86927
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AMOS NEWS 

EXPOZIŢIA DE FOTOGRAFIE "KIRGYSTAN -ELVEŢIA ASIEI 
CENTRALE" 

O expoziţie inedită de fotografie în care este 

prezentat lanţul montan Pamir-Vf. Lenin, 7134m, a 

fost deschisă luni, 11 martie 2013, la Sala Studio a 

Universităţii Spiru Haret, de către Andrei 

Cumpănăşoiu, student în anul V la Facultatea de 

Arhitectură. 

 

Titlul expoziţiei este  KIRGYSTAN- 

ISTORIE,CULTURĂ, ARHITECTURĂ, PEISAJ. 

 

Fotografiile au fost făcute cu ocazia expediţiei care a 

avut loc în perioada 2 iulie- 2august 2012, în 

Kirgystan - Tadjikistan,  parte a proiectului  „Snow 

Leopard”. Acest proiect presupune ascensiunea celor 

mai înalte 5 vârfuri din fosta U.R.S.S. De precizat 

este faptul că titlul  „Snow Leopard” nu este  deţinut 

de niciun roman până în prezent.  

 

Membrii expediţiei au fost George Porancia, Tiberiu 

Pintilie, Lucian Roşu, Adrian Fako, Gabriel Iliaş si 

Andrei Cumpanăşoiu.  

Proiectul va continua în anul 2013 sub numele de Over Summits 

 http://www.facebook.com/Oversummits - si va presupune escaladarea vârful Khan Tengri, de 

7010 m, din  Kazahstan. 

 

Expozitia de fotografie  va fi deschisă până pe data de 19 martie, la  sediului Universităţii 

Spiru Haret, strada Ion Ghica, nr 13. 

 

 

Sursa: http://www.amosnews.ro/expozitia-de-fotografie-kirgystan-elvetia-asiei-centrale-2013-

03-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.amosnews.ro/expozitia-de-fotografie-kirgystan-elvetia-asiei-centrale-2013-03-10
http://www.amosnews.ro/expozitia-de-fotografie-kirgystan-elvetia-asiei-centrale-2013-03-10
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ARHIBOLTA 1891  

 

Revista săptămânii : 

REVISTA ARHITECTURA. NUMĂR SPECIAL DE CLU J 

 

SUMAR: 

Argument la temă: 

Dana Vais/Spre un Cluj cool. 

Tendinte actuale si valori 

locale: 

Ciorobatca – Birou de 

Arhitectura, 

COOP/AREA 3, 

estudio, 

MASS,Norma, 

QUAD & ARS LONGA, 

RAUM,Atelier RDV, 

SKBD,TEKTUM, 

Repere arhitecturale și 

urbanistice: 

De la domeniul public la spaţiul public. 

Experiment: 

Mircea Moldovan si Cristina Purcar/Estetica de laborator. 

Efigii: 

Adriana Magerusan/Vasile Mitrea. 

10 întrebări despre arhitectură și orașul Cluj: 

Adriana Magerusan, Dana Vais, Ciprian Mihali, Rudolf Polena, Cristian Rusu, Isztvan Pasztor, 

Quad/Ars Longa, Raum 

Oglindiri: 

Bogdan Iacob/Capotele lui Ilea. 

 

Editor: UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA (2012) 

Număr de pagini: 184 

Pret: 18 RON 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/product/revista-arhitectura-numar-special-cluj/ 

 

http://arhibolta1891.ro/product/revista-arhitectura-numar-special-cluj/
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INVITAŢIE - SIBIU 
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Prima ediţie dedicată Sibiului a festivalului naţional de pian ’’Prietenii muzicii’’ din cadrul 

’’PRO PIANO ROMÂNIA’’  se va desfăşura în perioada 15 - 17 martie. 

 

 Iniţiatoarea acestui festival la Sibiu este profesoara de pian Enikő Orth, cu Medalia 

,,Meritul pentru Învăţământ clasa I – a’’ .  

 Manifestarea este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, fiind divizată 

în 3 secţiuni: A - tineri care studiază pianul ca instrument principal, în școli și licee de muzică, B 

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

sau în sistem particular şi  C- ansamblu la 4 mâini (pe un pian). 

 Sunt înscriși 68 de copii din mai multe județe ale țării (Bacău, Bihor, Cluj, Dâmbovița, 

Galați, Harghita, Mureș, Prahova, Suceava, Tulcea și Vâlcea), cei mai mulți fiind din Sibiu, 29 

de participanți. 
 Festivalul va fi găzduit de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în Sala festivă (Corp A, 

etaj 2). Intrarea pe tot parcursul celor trei zile de festival este liberă. Gala festivalului va avea 

loc in 17 martie de la ora 17.00. 
 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). 

 

Scopurile festivalului: 

- Crearea unui  cadru organizat de manifestare artistică şi muzicală în care tinerii îşi pot prezenta 

şi compara calităţile tehnico-interpretative însuşite 

- Oferirea unei alternative constructive de petrecere a timpului liber şi o posibilitate de 

direcţionare optimă a atenţiei şi al potenţialului de manifestări multiple ale copiilor 

 

Premii şi distincţii 

 În cadrul festivalului se vor acorda 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’’ şi patru premii speciale în bani din partea arhitectului Mircea 

ŢIBULEAC, în calitate de preşedinte al Filialei Judeţene Sibiu a UAR. 

 

Despre Fundaţia Culturală “PRO PIANO-ROMÂNIA”  

 

Fundaţia Culturală “PRO PIANO-ROMÂNIA” a fost înfiinţată în anul 1996, în 

Bucureşti.  Din anul 2004 are Statutul de Utilitate Publică. Preşedintele ei este Stela Avesalon, 

profesoară de pian gradul I, cu Gradaţie de Merit și Diplomă de Excelență conferit de Ministerul 

Invațământului, pentru întreaga activitate. Potrivit statutului său, fundaţia are ca scop principal 

depistarea, educarea, selecționarea şi subvenţionarea elitei artistice, culturale, muzicale, prin 

şcolarizarea în învăţământ autorizat a persoanelor fizice de orice vârstă, precum şi prin sprijinirea 

şi promovarea tinerilor supradotaţi, a talentelor reprezentative pentru muzica vocală şi 

instrumentală laică şi religioasă, pe plan naţional şi internaţional.  

 

Parteneri Media: TV Sibiu, Rondul de Sibiu, Rapsodia, Monitorul de Mediaş şi Mesagerul de 

Sibiu 

 


