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SIBIU - ACTUALITATE 

Tribuna 

PERICOLUL PÂNDEŞTE DE SUS 

 

 
 

De Sorana Maier 

 

 Apreciat şi admirat pentru arhitectura sa frumoasă, pentru clădirile - multe din ele monumente 

istorice - de un farmec aparte, ce au reuşit să aducă până în timpul nostru strălucirea altor 

vremuri, Sibiul ascunde un pericol ce pare ignorat tocmai de către locuitorii săi.  

 

Construcţii frumoase ce au rezistat secole sunt acum lăsate de izbelişte de actualii proprietari.  

Starea de degradare a multora dintre clădiri păleşte în faţa pericolului pe care îl presupun: zeci de 

ornamente stau să cadă în capul trecătorilor, bucăţile mari de tencuială par să se desprindă de pe 

zeci de clădiri din centrul istoric.  

 

La o plimbare prin centrul Sibiului sau prin Oraşul de Jos aproape că nu este stradă fără cel puţin 

o casă din care stau să se desprindă bucăţi de tencuială, chiar grinzi sau cărămizi. 
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Sibiul are şi un precedent sumbru în acest sens, din care locuitorii lui par să nu fi învăţat mare 

lucru: în urmă cu câţiva ani, o femeie a fost omorâtă de un ornament ce a căzut de pe o clădire 

din centrul oraşului.  

 

Cauzele, vinovaţii ori soluţiile pentru aceste probleme par greu de găsit.  

 

Nu plătesc impozit, nici nu-şi repară casele 

 

Multe din casele aflate într-o astfel de situaţie sunt monumente istorice, motiv pentru care orice 

intervenţie pentru reparaţii capitale trebuie făcută cu avize de la Direcţia pentru Cultură. 

Răzvan Pop, directorul instituţiei, spune că în ultima perioadă, un singur proprietar a cerut bani 

pentru reparaţia casei, însă instituţiile statului nu pot investi bani într-o proprietate privată. 

Tocmai pentru că aceste case monument istoric presupun avize şi cheltuieli mai mari, legea le 

oferă proprietarilor anumite facilităţi. 

 

"Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează 

pe cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, 

restaurare, punere în valoare, precum şi programe şi proiecte culturale beneficiază, în condiţiile 

legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor şi a taxelor aferente acestor 

lucrări cuvenite bugetelor locale", spune Legea nr. 422 din 2001, privind protejarea monu-

mentelor istorice. 

 

Aceeaşi lege prevede că "proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi în totalitate de plata 

impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi economice sau comerciale". 

 

Autorităţile par legate de mâini în aceste situaţii, pentru că practic nu au metode să îi constrângă 

pe proprietari să-şi repare faţadele, în condiţiile în care oamenii nu au bani, sau nu vor să facă 

astfel de investiţii. 

 

De bunăvoie şi nesiliţi de nimeni 
 

 

Nici Direcţia pentru Cultură şi nici Primăria nu au dat amenzi. 

 

"Obligaţia întreţinerii şi efectuării reparaţiilor la imobilele istorice aparţine proprietarilor 

acestora, ca şi în cazul oricărui alt imobil deţinut în proprietate privată. Mai mult, datorită 

costurilor ridicate comportate de lucrările la aceste imobile, municipalitatea a înţeles să nu 

perceapă impozite pe aceste clădiri, tocmai pentru a încuraja proprietarii să investească acesti 

bani în reabilitare sau reparaţii. În cazul proprietarilor care nu înteleg să îşi îngrijească aceste 

imobile, există o posibilitate legală de a aplica o amendă, prin HCL 210/2001, însă politica 

municipalităţii în acest sens nu are ca obiect aplicarea de amenzi pentru că astfel nu se rezolvă 

situaţia. Inspectorii Serviciului Disciplina în Construcţii identifică aceste imobile, informează 

proprietarii cu privire la obligaţia pe care o au de a le întreţine şi încearcă să îi îndrume în sensul 

obţinerii documentelor necesare. Campaniile de informare nu s-au desfăşurat numai punctual, 

pentru un proprietar sau altul, ci şi prin campanii publice, derulate cu sprijinul mass-media, 
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menite să informeze proprietarii acestor imobile cu privire la modalitatea corectă de reabilitare", 

spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu. 

 

 
 

Cu siguranţă că reabilitarea faţadei unei clădiri monument istoric nu este ieftină. Probabil că 

pentru un proprietar al unei astfel de case, pensionar ce poate lua lunar câteva sute de lei din care 

de-abia îşi duce traiul este aproape imposibil să renoveze o astfel de faţadă.  

Nimic nu poate scuza însă faptul că o bucată din clădire se poate desprinde şi poate răni grav sau 

chiar omorî pe cineva. 

 

Chiar dacă nu sunt bani pentru renovarea completă a unei faţade, ornamentele, bucăţile pe 

jumătate desprinse sau care riscă să cadă pot fi îndepărtate. Chiar şi astfel de intervenţii mărunte 

trebuie făcute cu anumite avize în centrul istoric, dar probabil că ar fi acoperite de valoarea 

impozitului pe care oricum proprietarii nu-l plătesc. Mai mult, este nedrept să pui astfel de 

lucruri în balanţă cu viaţa unui om.. 

 

 

 

 

Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/pericolul-pandeste-de-sus-85655.html 

 

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/pericolul-pandeste-de-sus-85655.html
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TURNUL SFATULUI 

PĂCĂLELI URBANISTICE  

 

Opinii 

De arh. Dorin Boilă 

Este greu să convingi un om obişnuit de astăzi, din această ţară răvăşită de un comunism 

neterminat deloc, amestecat cu un capitalism neînceput bine, că este în mijlocul unui 

proces de schimbare negativă a mediului în care trăiește… Un proces care modifică 

structuri urbanistice seculare, la oraşe şi la sate, care distruge structurile de bază ale 

peisajului natural și antropic, un proces ce se insinuează chiar în locuinţa sa, deci şi în 

sufletul său – permanent bombardat cu oferte-gunoi, publicitate-gunoi, cu mizerie 

mediatică şi ideatică! 

 

Și totuși, este o prezenţă continuă peste bietul proprietar de apartament, sau de casă la curte, sau 

de un lot la ţară, sau chiar de terenuri mai mari - năvala unui vârtej de oferte imobiliare, de oferte 

sub formă de proiecte (pornite de către vecini sau de către străini de oraș și de ţară…), un vârtej 

de idei de schimbare a mediului interior și exterior, urbanistic. 

Problema este că majoritatea acestor oferte și idei cad pe un teren nepregătit, deoarece 

majoritatea cetăţenilor din zonele urbane și rurale nu au o minimă pregătire în domeniu.  Şi 
vorbim doar de domeniul urbanistic-estetic, cu implicaţii funcţionale, că de cel juridic... În aceste 

condiţii, majoritatea acestor proprietari sunt victime sigure ale ideilor lor pre-concepute, ale 

ideilor și schemelor gata fabricate (de către alţii), ale sloganelor publicitare sau modelor 

sezoniere, absolut derizorii dar foarte costisitoare! Iată câteva exemple în acest sens: 

1. Sistemul de comerţ tip depozit-magazin (așa-zisele supermarketuri ), unde omul merge cu 

portbagajul sau deșelat de plase și sacoșe, obligat să iasă din oraș, deci să piardă timp și să 

cumpere mai mult decât i-ar trebui pe o perioadă normală… Ca pierderea de timp să fie și mai 

mare, cumpărăturile mai păguboase și orientarea către zeul-comerţ și mai în defavoarea bunelor 

tradiţii creștine, s-a inventat „mall-ul”, adică un depozit-magazin cu și mai multă și variată 

marfă, completat cu atracţii comerciale, de alimentaţie publică și distracţii ieftine (jocuri 

electronice, cinema, și altele asemenea…).  

Am spus despre atacul nevăzut asupra moralei tradiţionale, pentru că asemenea stabilimente fură 

din timpul dedicat altădată rugăciunii, participării la viaţa bisericii și a parohiei la sfârșit de 

săptămână, ca să nu mai vorbim despre viaţa vecinătăţii, care se susţinea inclusiv prin comerţul 

tradiţional de proximitate, de unde te aprovizionai, cât era necesar pe timp scurt, cu alimente 



 

6 

proaspete (netratate şi coapte prin tiruri sau tuneluri cu chimicale) - mici magazine unde toată 

lumea se cunoștea şi se construiau relaţii de încredere reciprocă! Şi mai e ceva – aspectul 

urbanistic al mutilării tuturor zonelor în care asemenea mamuţi se implantează, fie la margini de 

orașe, fie chiar în cartiere, pe care le destructurează iremediabil… 

2. „Urbanismul explodat” – ocuparea terenurilor dincolo de intravilanul, firesc și eficient edilitar, 

al localităţilor; de fapt este vorba de invadarea necontrolată a zonelor agricole celor mai 

favorabile horticulturii, care să servească orașele, să asigure aprovizionarea lor constantă cu 

produse alimentare (vegetale și animale) de cea mai bună calitate – nu ca acelea importate de la 

distanţe uriașe, cu deficite de calitate din toate punctele de vedere! Vă rog, din nou, să faceţi 
efortul de a vă imagina un motiv, oricând posibil, care să stopeze importul de alimente cu tirurile 

și trenurile, timp de câteva luni... Atunci vom avea, cel puţin în România, vreo 12 milioane de 

oameni care se vor trezi la realitate și se vor uita lung, peste noile periferii ale orașelor, unde nu 

mai există producţie agricolă de nici un fel !  

Vorbim de cartiere atât de îndepărtate de localităţi încât implică o navetă motorizată permanentă, 

de vile în păduri și zone protejate, de construcţii în loc de grădini, sere și pepiniere… Ocuparea a 

tot mai multe terenuri dintre localităţi cu construcţii de toate tipurile, care implică noi reţele de 

drumuri și noi reţele de utilităţi (apă, canal, electrice, gaze,etc.) tot mai scumpe, va duce în 

curând (cum au păţit toate ţările supra-urbanizate) la imposibilitatea gestionării eficiente a 

acestor spaţii dintre localităţi, a relaţiilor normale între orașe și sate, în final – la scumpirea vieţii 
pentru toată lumea și la fenomene de infracţionalitate crescută, abandon imobiliar și haos pe 

piaţa imobiliară! 

3. O mare păcăleală în domeniul urbanistic este și insistenţa „dezvoltatorilor imobiliari” de a 

construi pe înălţime, în numele eficienţei ocupării terenului… Există studii urbanistice perfect 

documentate, pe care publicul larg nu are cum să le cunoască, și care demonstrează cum 

cartierele de blocuri cu peste 4 etaje devin ineficiente ca ocupare a teritoriului, din cauză că la 

înălţimi care solicită eficient lifturile, apar nevoi crescute de distanţă între clădiri, de zone de 

parcare și de spaţii verzi, de servicii conexe și spaţii tehnice ! Deci practic, la localităţi sub 300 

000 de locuitori, este aproape o gafă managerială să prevezi construcţii înalte (înafara unor 

puncte de semnal urban). 

În schimb, există numeroase soluţii urban-arhitecturale de amenajare superioară a unor zone noi 

(chiar pe suprafeţe mici), cu construcţii de maxim 3 etaje, și care să devină vecinătăţi foarte 

plăcute pentru locuitori ! Totul este ca responsabilii localităţilor, împreună cu investitorii, să 

apeleze la specialiști! 

 

 

Sursa: http://turnulsfatului.ro/20057/pacaleli-urbanistice.html?sst= 

 

http://turnulsfatului.ro/20057/pacaleli-urbanistice.html?sst=
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UAR 

CONCURS ANGAJARE MANAGER PUBLICATII UAR 

Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR) organizeaza un concurs de proiecte in vederea 

angajarii unui   MANAGER  de PROIECT. 

 

 Se cauta un specialist in management si /sau cu experienta in coordonarea proiectelor de 

finantare pentru publicatii care sa aiba: 

 experienta si expertiza in planificarea/ conducerea/ distribuirea sarcinilor si utilizarea 

optima a resurselor proprii unei publicatii; 

 calitati convingatoare si experienta in coordonarea, monitorizarea si cuantificarea 

progresului fiecarui proiect editorial asociat cu parteneriate, finantari - sponsorizari, 

publicitate; 

 pertinenta in analiza fazelor intermediare si finale asociate fiecarui proiect asociat 

publicatiei _parteneriat, finantare, sponsorizare, publicitate_ cat si a rezultatelor 

activitatilor specifice publicatiilor; 

 competenta in estimarea rezultatelor si prospectia pietii. 

 

 

OBIECTIV - transformarea publicatiilor UAR in compartimente care sa se 

AUTOSUSTINA financiar. 

  

EXIGENŢE 

 studii superioare in economie si management, (MBA in media este un avantaj); 

 experienta de minim 5 ani intr-o pozitie similara; 

 cultura generala si media internationala, cea arhitecturala fiind un avantaj. 

 

 

APTITUDINI 

 

 intelegere si calitati manageriale aplicate in planul de lucru al organizatiei (cercetare, 

stabilirea obiectivelor, distribuirea sarcinilor/ elaborarea calendarului de executie si 

coordonarea resurselor si costurilor); 

 competente de management al afacerii; 
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 managementul si planul de lucru al fiecarei publicatii; 

 managementul si organizarea echipelor; 

 managementul de proiect. 

 

Cele trei publicatii ale UAR sunt: revista ARHITECTURA - fondata in 

1906, Observatorul Urban Bucuresti - infiintat in 2007 si BIUAR - buletinul informativ al 

UAR. 

 

  

REGULAMENT CONCURS 

Concursul se desfasoara in trei faze: 

1.      aplicatie si exprimarea intentiei intr-un PRE-PROIECT MANAGERIAL (draft);  

2.      proiect managerial detaliat;  

3.      interviu. 

  

CANDIDATII vor elabora si trimite urmatoarele: 

- scrisoare de motivatie  

format doc / maximum 400 cuvinte / font calibri marime 11 cu diacritice / romana si 

engleza 

- Curriculum vitae  

format doc / maximum 400 cuvinte / font calibri marime 11 cu diacritice / romana si 

engleza 

- descrierea experientei  anterioare de management in 3 proiecte specifice  

format doc / 1 proiect pe pagina / format A4 / calibri 11 /romana 

- pre-proiectul MANAGERIAL detaliat pentru revista ARHITECTURA incluzand 

elemente strategice pentru toate cele trei publicatii  

format doc / max 5 pagini A4/ calibri 11 /romana 

 

in baza acestei propuneri vor fi selectati candidatii invitati in faza a II-a. 

Nota : Pentru faza a II-a Proiectele MANAGERIALE DETALIATE pentru fiecare 

PUBLICATIE se vor elabora de catre candidati in baza unei INVITATII primite de la 

organizatorii concursului. Doar candidatii considerati eligibili dupa prima faza vor fi invitati sa 

elaboreze proiecte detaliate si sa sustina interviul.  

http://arhitectura-1906.ro/
http://www.observatorulurban.ro/
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/buletinul-informativ-uar.html
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CALENDAR CONCURS 

 

15 aprilie lansarea anuntului de concurs 

24 aprilie data limita de primire intrebari 

26 aprilie data limita de raspuns la intrebari 

30 aprilie data limita de primire a aplicatiei si a pre-proiectului managerial (prin posta) 

10 mai anuntarea candidatilor selectati pentru faza a II a 

13 mai data limita de trimitere a proiectului managerial detaliat 

20 mai interviu 

27 mai anuntarea rezultatelor 

3 iunie semnarea contractului de angajare 

 

Materialele solicitate se vor trimite prin posta (sau depune direct la sediul CCA_UAR in ziua 

corespunzatoare datei limita fiecarei faze pana la ora 16.00) la adresa : 

CCA_UAR strada Jean Louis Calderon, nr 48, sector 2, 020035 Bucuresti. 

  

Plicul va contine elementele solicitate listate in formatul solicitat dar si incriptionate pe un CD. 

Atat plicul cat si Cd-ul vor fi etichetate cu numele, prenumele si datele de contact ale 

candidatului.  Pe plicul A4 se va face mentiunea APLICATIE CONCURS_MANAGER 

PROIECT respectiv  PROIECT MANAGERIAL DETALIAT_MANAGER PUBLICATII 

detalii suplimentare si fisa postului MANAGER PUBLICATII UAR disponibile 

la: www.arhitectura-1906.ro, contact: editor@arhitectura-1906.ro 

 

Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/concurs-angajare-manager-publicatii-uar.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhitectura-1906.ro/
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/concurs-angajare-manager-publicatii-uar.html
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

Rubrică nouă: ’’PUNCTUALE’’ 

1. SCHIMBĂRI MICI ÎN  ZONA PROTEJATĂ GRAMONT 

 

De arh. Florin Bălteanu  

 

Construcţia din str. Gramont nr. 4, începută la mijlocul lui 2012, situată în zona protejată 

construită omonimă a ajuns la roşu. Este vorba de un parter cu patru etaje şi o 

"mansardă". Deşi PUZ-ul de zone protejate nu accepta construcţia, instituţiile abilitate au 

considerat că aceasta este o adiţie ce potenţează caracterul zonei.    

  

Pentru parcela din str. Gramont nr. 4, CGMB a aprobat un PUZ în mai 2008 (valabil pînă în mai 

2012). Indicatorii urbanistici consideraţi de PUZ Zone construite Protejate a pune în valoare 

caracterul valoros din punct de vedere cultural al zonei sînt: POT max = 40%; CUT max = 1,8; 

înălţime minimă 7m, maximă 10m, cu posibilitatea de a se ajunge la 13m, în situaţia construirii 

unui etaj retras, totodată clădirile noi nu trebuie să depăşească cu 3m pe cele existente pe 

parcelele vecine. Prin PUZ-ul din 2008 s-a trecut la POT max = 70%; CUT max = 3; 

H cornisa max = 16m. PUZ-ul a avut la bază un aviz al Direcţiei de Cultură Bucureşti din 2007. 

Avizul direcţiei nu stabilea o înălţime maximă, iar CUT-ul noii clădiri putea fi de pînă la 3,6. 
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PUZ-ul reglementa acelaşi regim de construire şi pentru cele două parcele vecine la str. Gramont, 

cu care se forma un front continuu, şi pentru parcelele corespondente din str. Mitropolit Nifon. 

Şantierul beneficiază de Autorizaţia de Construire eliberată de Primăria Municipiului Bucureşti 

nr. 345/1079423/01.06.2012. La acel moment, terenul era reglementat de PUZ Zone Construite 

Protejate. 
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2.TRANSFORMATOARE ILUSTRATE 

 

 

Din a doua jumătate a anului trecut, pe străzile Bucureştiului şi-a făcut apariţia un nou tip 

de transformatoare, mai masiv, care încearcă să fie cameleonic sau să transmită informaţii 

turistice. 

 

Efectele sînt departe de intenţii. Ideea, atunci cînd a fost prezentată în Comisia de Urbanism a 

PMB, a primit propunere negativă, totuşi a fost pusă în practică. De notat şi că, Regulamentul 

General de Urbanism, modificat prin HG 490/2011, arată că astfel de obiective trebuie amplasate 

în subteran. 
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Vă invităm să răsfoiţi noua rubrică  ,, Punctuale’’ cu mult mai multe detalii, la adresa:  

 

http://www.observatorulurban.ro/punctuale.html 

 

http://www.observatorulurban.ro/punctuale.html
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REVISTA ARHITECTURA 

VECINUL DIN NORD… ARAD. DESPRE EL ŞI RELAŢIA LUI CU 
TIMIŞOARA  

 

De Teodor Octavian Gheorghiu 

 

 

 
 

Harta schematică a Aradului; valori urbanistice istorice raportate la reţeaua noilor supermarketuri 

(prelucrare a hărţii publicate de Emil Anghel, în Die Anordnung der Marktplätze von Arad, „Historia 

Urbana”, 1993, 1) 
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În momentul în care mi s-a propus să scriu despre Arad în numărul revistei Arhitectura dedicat 

Banatului, m-am gândit că este un gest normal, chiar reparatoriu. De prea multe ori zona 

Aradului este doar tranzitorie; şi de la nord la sud (între Crişana şi Banat) şi de la est la vest 

(către şi dinspre graniţă). Apoi, arădenii nu uită perioada de subordonare faţă de Timişoara, din 

timpurile fostei regiuni Banat.  

 

Dorindu-i Aradului să aibă parte de un număr dedicat special lui, voi încerca, printr-o dublă 

privire (din interior şi din exterior, aşa cum se cuvine din partea unei persoane care îl percepe şi 

îl evaluează în această dublă ipostază, oscilând săptămânal între cele două orașe), să-i fac 

cunoscute câteva dintre realităţile actuale şi să-i relev relaţia cu Timişoara. În această privinţă, 

voi avea în vedere doar rolul școlii de arhitectură şi dubla angajare a unora dintre profesioniştii 

construcţiilor, în special arhitecţi. Evident, între Arad şi Timişoara. Pentru a localiza în spaţiu şi 

a înţelege unele dintre fenomenele actuale, cred că se impune privirea lor într-o perspectivă 

istorică, timpurie şi recentă. 

 

Foarte scurtă istorie
1
  

 

Acte timpurii ale cancelariei regale maghiare atestă Aradul (Orod, Novak, Wrodi) ca un centru 

important al zonei, în care s-a desfăşurat o dietă maghiară (1141), cu un castru regal (1177), 

sediu de Comitat (amintit în 1214), de Prepozitură şi Capitlu (apărute documentar în 1156). 

În evoluţia habitatului zonal, Aradul este aproape cert că are două amplasamente. Primul este 

timpuriu (secolele XII-XVI), în actualul Glogovăţ (Vladimirescu); al doilea, urmându-l 

cronologic, este deplasat pe actualul  sit, ocupat neîntrerupt cel puţin din secolul al XVI-lea.  

 

Această realitate nu este foarte clară şi sigură. Unii istorici plasează Aradul medieval (Orod-

Novak-Wrodi) pe locul actualului oraş, în timp ce alţii îl situează în amonte, pe Valea Mureşului, 

la Vladimirescu (Glogovăţ), unde au fost descoperite vestigiile unei fortificaţii de pământ din 

secolele X-XI (socotită a fi Cetatea de Comitat) şi unde se păstrează ruinele unei ample bazilici 

romanice din secolul al XIII-lea (probabil biserica complexului Prepozitură-Capitlu). De câţiva 

ani, cântărind argumentele şi făcând unele cercetări proprii, am aderat la această ultimă formulă. 

Arad (Orod) este atestat în 1329. În actul din 1388 este descris ca având trei părţi: Capitlul şi 

Prepozitura, oraşul propriu-zis şi aria locuită de români. După 1551, când este ocupat de 

Imperiul Otoman, datele sunt mai numeroase şi este cert că se referă la amplasamentul actual, 

neexistând, pe de altă parte, niciun indiciu în privinţa mutării şi motivelor sale. 

 

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, oraşul este descris de Evlia Celebi şi apare într-un 

plan schematic, dominantă fiind cetăţuia care se va regăsi la începutul secolului al XVIII-lea, în 

primele planuri austriece (în special cel din 1707) şi mai ales în cele de la mijlocul secolului 

(1753, 1755, 1765). Atunci cetăţuia, amplasată într-o buclă a Mureşului, căpătase bastioane de 

artilerie de tip italian, iar aria aşezării o înconjura pe trei laturi. În acele planuri se poate observa, 

deja, tendinţa de extindere spre nord, de-a lungul Mureşului, printr-o amplă piaţă de tip 

„lenticular”, care, în final, va măsura cca. 1.500 metri lungime. În intervalul 1762-1783 se 

edifică, într-o buclă a Mureşului, noua cetate bastionară austriacă, în paralel cu demolarea celei 

vechi. După trecerea pericolului de mutare a oraşului (aflat în zona de protecţie a cetăţii), în 
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ultima parte a secolului al XVIII-lea şi în secolul următor, Aradul se dezvoltă impetuos, aria lui 

mărindu-se mult spre nord, vest şi est, inclusiv prin alipirea unor aşezări iniţial independente. 

Structura stradală a centrului istoric (zona de sud, dinspre Mureş) conservă în mare parte traseele 

medievale târzii şi din secolele XVII-XVIII. Piesele importante de arhitectură sunt exclusiv din 

secolele XVIII-XX. 

 

Urbanistic vorbind, Aradul este structurat major N-S prin lunga piaţă lenticulată (Bulevardul 

Revoluţiei), prelungită dincolo de Mureş, în Aradul Nou, prin Calea Timişoarei-Banatului, 

spaţiu-piaţă, de asemenea, lenticular. 

 

 În afara lor, alte pieţe importante sunt: Avram Iancu, Mihai Viteazul, Catedralei, Reconcilierii, 

gândite să adăpostească activităţi preponderent comerciale. În afara reţelei stradale din secolele 

XVII-XIX, centrul istoric conţine numeroase clădiri edificate în ultima perioadă a acelui interval 

de timp (cu prelungire în prima jumătate a secolului al XX-lea), de stiluri diverse: Baroc, 

Neoclasic, Neogotic, Eclectic, Art-Nouveau-Sezession, Neo-Românesc, Modern. 

 

La acestea se adaugă siturile arheologice, cele exact localizate fiind „Cetatea veche” şi aria 

urbană din secolele XVII-XVIII (vizibile pe planurile din secolul al XVIII-lea). 

 

Protecţia acestor valori se concentrează în zona axului central Arad-Aradul Nou, cu extensii 

semnificative spre vest şi est (articulează aria de protecţie a cetăţii), zonă clasată ca ansamblu 

urban protejat ( LMI cod AR-II-a-B-00477) şi având o suprafaţă aproximativă de 500 ha. 

PUZCP-ul la care se lucrează astăzi la „Proiect Arad” (şef proiect arh. Dana Popescu), aflat în 

faza finală, propune, pe lângă o amplificare a zonei protejate (cca. 600 ha), regulamente detaliate 

pentru fiecare tip de morfologie urbană
2
. 

 

 

 

Note: 

 

1. Această scurtă istorie este extrasă, cu unele modificări, din articolul meu Arad – valori de 

patrimoniu între protecţie şi distrugere, „Transsylvania Nostra“, 2/2010, cu biblografia 

aferentă. 

2. Pentru detalii, vezi Elisabeta Cosma, Dana Cornelia Popescu,  Preocupările planului 

urbanistic pentru zona construită protejată din Municipiul Arad, „Transsylvania Nostra“, 

2/2012. 

 

 

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

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-

canalului-bega/ 

 

 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-canalului-bega/
http://arhitectura-1906.ro/2013/03/barja-arhitectura-unui-spatiu-public-de-a-lungul-canalului-bega/
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ARHIBOLTA 

CONFERINŢĂ: VECHI ȘI NOU ÎN URBANISM, ARHITECTURĂ ȘI 
CONSTRUCŢII 

 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 

Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 

Durabilă URBAN-INCERC organizează pe data 

de 19 aprilie 2013 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 

 

 

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) 

 

Conferinţa va avea loc la sediul sucursalei INCERC Bucureşti din Şos. Pantelimon nr. 266, 

sector 2. 

 

Mai multe detalii pe www.incd.ro  (secţiunea Evenimente) 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/conferinta-vechi-si-nou-in-urbanism-arhitectura-si-constructii/ 

http://www.incd.ro/
http://arhibolta1891.ro/conferinta-vechi-si-nou-in-urbanism-arhitectura-si-constructii/
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EVENIMENT 
 

GIS 2013: ARHITECTUL MARCEL LUCHIAN PREZINTĂ  LA 
BUCUREŞTI PROIECTUL M HOUSE 

"Casa M este o constructie 

contemporana a carei volumetrie 

se compune din doua forme 

geometrice care gliseaza una 

peste cealalta, astfel pozitionate 

incat sa ofere perspective 

panoramice catre imprejurimile 

din Singera, Moldova.  

Privita de la exterior, casa 

impresioneaza prin formele 

deosebite, jocul de plin-gol si 

texturile suprafetelor. Accentele 

inserate in formele fatadelor 

permit interioarelor sa ramana 

intr-un limbaj minimalist, cu 

zone functionale bine delimitate 

puse in valoare prin lumina si 

materiale".  

 

Arhitectul Marcel Luchian, 

autorul proiectului M House este 

invitatul celei de-a treia editii a 

Expoconferintei de Arhitectura 

GIS. Prezentarea va avea loc pe 

27 mai, in sesiunea plenara de 

deschidere. Marcel Luchian este 

directorul biroului de arhitectura 

si design "Marcel Luchian 

Studio". A absolvit studiile de 

Design Interior, Arhitectura si 

Urbanistica la Universitatea 

Tehnica din Moldova si 

Universitatea Tehnica din Riga.  

 

Mai multe informaţii despre acest eveniment găsiţi la adresa : www.iegis.ro 

http://rw.mailagent.ro/rewrite/MjAxMzA0MTYwNjM3MDA1ZmVlMDQ1N2YxMTM3MGJiZjg3Y2Q3M2Y3ZmE5ODE4NC0zNzI3MDIxNzEvaHR0cDovL3d3dy5pZWdpcy5yby8=
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INVITAŢIE 

 

 

DECORAŢIUNI, DESIGN, MOBILIER, SFATURI, IDEI - AMBIENT EXPO 
ÎNTRE 18 ŞI 21 APRILIE LA ROMEXPO 

 

AMBIENT EXPO a ajuns in acest an la cea de a XX-a editie. Sub un singur acoperis, intre 18 

si 21 aprilie veti regasi cea mai cuprinzatoare gama de produse si sisteme pentru ambientari, 

decoratiuni si mobilier. 

 

Peste 100 de companii din Romania si din strainatate, din tari precum: Bulgaria, Grecia, Italia, 

Polonia, si Ungaria vor prezenta tot ce au mai bun pe o suprafata de peste 4.000 de metri patrati.  

 

Decoratiuni, corpuri de iluminat, mobilier, arhitecti si designeri – AMBIENT EXPO se 

transforma intre 18 si 21 aprilie in locul unde casa ta prinde contur.  

 

 

Pentru mai multe detalii despre AMBIENT EXPO accesati www.ambient-expo.ro  

si pentru a vizualiza programul expozitional ROMEXPO vizitati www.romexpo.ro 

http://81.12.175.115/link.php?M=1554867&N=845&L=170&F=H
http://81.12.175.115/link.php?M=1554867&N=845&L=56&F=H

