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   Celebrarea celor 150 de ani de la 

înființarea învățământului de 

arhitectură în România și a celor 555 

de ani de la prima atestare 

documentară a orașului București a 

fost marcată prin cea de-a treia 

ediție a evenimentului anual 

Convenția Română de 

Arhitectură și Design (ROCAD). 

Evenimentul a  avut loc  în 

perioada 7-8 mai, la Palatul 

Patriarhiei din București.  Acesta 

reprezintă un reper al arhitecturii 

românești, care combină elemente 

specifice începutului de secol XX cu 

influențe pregnant neoclasice, 

adăpostind, totodată, un bogat 

ansamblu de obiecte de patrimoniu 

(busturi realizate în bronz și 

marmură, picturi, colecții 

impresionante de carte veche etc.).  

 
Importanța evenimentul 

ROCAD constă în stabilirea unei 

punți de legătură între specialiștii din 

mai multe domenii conexe, precum 

arhitecți, designeri, artiști  plastici, 

reprezentanți ai autorităților publice 

locale și centrale.  
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Organizator principal al evenimentului, Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala 

instituţie universitară de stat dedicată formării 

specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de 

acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate 

în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

În cadrul acestei universități există trei facultăți și anume Facultatea de Arhitectură, 

Facultatea de Urbansim și Facultatea de Arhitectură de interior.  

Facultatea de Arhitectură este caracterizată de o configuraţie a procesului de formare a 

viitorilor arhitecţi, care este rezultatul sintezei dintre tradiţia istoricei Şcoli de Arhitectură 

bucureştene şi modernitatea asumată în prezent, în consonanţă cu învăţământul de arhitectură 

contemporan din lume. În reformarea recentă a învăţământului de arhitectură din cadrul UAUIM, 

un rol important l-a avut colaborarea constantă cu şcolile europene de arhitectură dar şi cu şcoli din 

afara spaţiului european, precum şi cu organizaţii profesionale naţionale (OAR, UAR) şi 

internaţionale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE, etc.). 

Facultatea de Urbanism a fost înfiinţată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, fiind singura instituţie de 

învăţământ superior din Romania care pregăteşte urbanişti, profesie nou apărută în ţara noastra. 

Facultatea de Arhitectură de Interior, la mai mult de un deceniu de la înfiinţarea sa, îşi 

propune continuarea şi îmbunătăţirea ofertei sale formată din trei programe de studiu. Create din 

dorinţa de a răspunde cererii de pe piaţa forţei de muncă, programele de Arhitectură de Interior, 

Design de Produs şi Mobilier şi Amenajări Interioare vor fi supuse unui proces constant de adaptare 

şi actualizare a conţinutului lor. 
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Preşedintele  de onoare al Universităţii de 

Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” din 

București, profesor emerit dr.arh. Emil Barbu 

POPESCU a deschis ediția a treia a 

evenimentului ROCAD, care a declarat că ,,acesta 

se bucură de o apreciere incontestabilă. Cu 

celelalte două ediții au participat peste 40 de 

arhitecți. Este o mândrie pentru noi că am reușit 

în al treilea an consecutive să marcăm 

evenimente importante din traseul pe care școala 

noastră de arhitectură le-a parcurs. Îmi face 

plăcere să vă prezint anul acesta personalitățile 

de prim rang care au dat curs invitației noastre 

pentru ROCAD 2014” : Glenn Murcutt 

(AUSTRALIA),  Sigurdur Einarsson (ISLANDA),  

Paul Andreu (FRANTA),  Ross Lovegrove 

(ANGLIA),  Wolf D. Prix (AUSTRIA), Juhani 

Pallasmaa (FINLANDA),  Rosa Cervera si 

Javier Pioz (SPANIA), Gunny Harboe (SUA), 

Angelo Kokkino (SUA). 

De asemenea, dr. arh. Emil Barbu 

POPESCU crede că ,,vom reuși să facem o mică 

schimbare în tot peisajul în care de multe ori, 

arhitecții sunt chemați să dea un răspuns și poate 

cu această manifestare ne mai întoarcem puțin 

obrazul spre cei care critică arhitecții pe nedrept, 

în necunoaștere de cauză și mai ales uită de 

aportul marilor arhitecți care au făurit România de 

astăzi”.  

Rectorul Universităţii de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu” din București, 

prof.dr.arh. Zeno BOGDĂNESCU, vede în 

ROCAD 2014 o lecție despre cum să fii un bun 

architect. ,,Arhitectura este o profesie optimistă, 

pentru că este menită să transpună în materie 

gândurile pozitive pentru organizarea spațială și 

simbolică a vieții. Un arhitect care este doar 

arhitect, nu este un arhitect”.  

 

 

 
 
 

                    PRIMA ZI – 7 MAI 2014 

Deschiderea oficială ROCAD 2014 
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Directorul Consiliului pentru Studii 
Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de 
Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” din București, 
prof.dr.arh. Nicolae LASCU a făcut o 
retrospectivă a istoriei învățământului de 
arhitectură din România, aceentuând faptul că 
,,modernizarea actuală indiscutabilă a școlii se 
bazează pe câteva constante bine sedimentate de-
a lungul timpului, care au fost în permanent avute 
în vedere. Școala a fost un loc prin excelență al 
dezbaterilor ideilor profesionale, al discuțiilor libere, 
al dezvoltării și fundamantării direcțiilor profesiunii 
noastre”. 

Alteța Sa Regală, Principele Radu al 
Românei, a declarat că ,,încă de la prima întâlnire 
pe care am avut onoarea să o am cu domniile 
voastre, am încercat să explic în cuvinte cât mai 
simple și mai măsurate, motivul pentru care 
Majestatea Sa, Regele a decis să trimită în fiecare 
an un membru al familiei regale la această 
prestigioasă convenție. Motivul pentru care vin cu 
multă mândrie și speranță este de a explica de ce 
profesia dumneavoastră este atât de importantă 
pentru prezentul și viitorul societății noastre (…) 
Cei 150 de ani pe care distinșii mei antevorbitori i-
au menționat, tot ce arhitectura românească a 
durat în acești 150 de ani sunt cel puțin la fel de 
mult legați de statalitatea României pe cât sunt 
legați de științele sau artele românești 
contemporane”.  

Cel mai important moment din cadrul 
deschiderii ROCAD 2014 a fost decernarea 
premiului Ermil PANGRATTI preşedintelui  de 
onoare al Universităţii de Arhitectură și Urbanism 
,,Ion Mincu” din București, prof.dr.arh. Emil 
Barbu POPESCU. Acesta a fost oferit de către 
Alteța Sa Regală, Principele Radu al 
Românei.  

Ermil PANGRATI a fost primul director de 
Școală Românească de arhitectură autonomă în 
1904. Premiul ,,celebrează 110 ani de mod de 
conduce o școală de arhitectură autonomă”, a 
declarat conf.dr.arh. Françoise PAMFIL, 
redactorul-șef al revistei Arhitectura, care 
referindu-se la învățământul de arhitectură a 
subliniat faptul că ,,alegerea acestei profesiei 
implică dăruire, modestie, perseverență și respect 
față de istorie și valori, dar mai ales cumsecădenia 
față de continuitate”.  

După înmânarea premiului, prof.dr.arh. 

Emil Barbu POPESCU a precizat următoarele:  

,,Mulțumesc mult pentru onoarea care mi se acordă 

acuma, dar aș vrea să îl împart cu dvs., cu studenții 

și profesorii care mi-au fost colegi de peste 40-50 

de ani.Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce faceți 

pentru școală”.   

 

Pentru a vizualiza materialul foto-video, 
accesati următoarele link-uri:  
Poze -   http://we.tl/cM4TvPbFFJ 

Video - http://we.tl/3psXDvNao8 

http://we.tl/cM4TvPbFFJ
http://we.tl/3psXDvNao8
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Conferința   

Angelo KOKKINO și GUNNY HARBOE (SUA) – ,,GSA Federal Plaza Restauration” 

Alocuțiunile susținute de membrii prezidiului 
au fost urmate, în a doua parte a dezbaterii publice, 
de sesiunea de întrebări, comentarii și discuții 
formulate de participanții din cadrul evenimentului. 
 
Moderator:  
Arh. Gheorghe PATRAȘCU  
– Arhitectul-Șef al Municipiului București 
 
Membrii Prezidiului: 
Prof. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU  
– Rector UAUIM 
Arh.  Constantin CIUREA 
Arh. Șef Costel DRĂGAN 
– Arhitect-Șef al Județului Brăila 
Arh. Anca Ileana GINAVAR–  
- Dr.Direcția Generală de Dezvoltare Teritorială 
Prof. dr. Augustin IOAN 
 – UAUIM 
Arh. Daniela OLARU 
-Arhitect-Șef al Județului Vrancea, Presedinte al 
AASJ 
Prof.dr.arh. Adrian SPIRESCU 

– UAUIM 
Pentru a vizualiza materialul foto-video, accesati   

următoarele link-uri:  Video     http://we.tl/PX19d9j3Tp 

                                     Poze p.I  http://we.tl/yUvoiChjZj 

                                          Poze p.II http://we.tl/9M3Vpvs7P9 
 

Dezbaterea Publică   

 "Statutul Arhitectului din România într-o lume în schimbare" 

Poze  -                                  http://we.tl/WmSn01oCFy 

Video cu trad. partiala - http://we.tl/8RQWB8I1nD 

http://we.tl/PX19d9j3Tp
http://we.tl/yUvoiChjZj
http://we.tl/9M3Vpvs7P9
http://we.tl/WmSn01oCFy
http://we.tl/8RQWB8I1nD
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Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al UAUIM   

arhitectului Wolf D. PRIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolf D. Prix s-a născut la Viena în anul 

1942. Este co-fondator, director de design şi CEO 

al COOP HIMMELB(L)AU. A studiat arhitectura la 

Universitatea de Tehnologie din Viena, la Asociaţia 

de Arhitectură din Londra, precum şi la Institutul 

de Arhitectură Southern California din Los 

Angeles. 

În 1999, i-a fost acordat Premiul Harvey S. 

Perloff Professorship la Universitatea din 

California, Los Angeles (UCLA). În 2001, a 

profesat ca Adjunct Professor la UCLA şi a obţinut 

titlul de Doctor Honoris Causa la Universidad de 

Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

Lucrările lui Wolf D. Prix au fost publicate 

în numeroase albume și cărți, iar proiectele sale 

de arhitectură au fost prezentate în muzee şi 

colecţii din întreaga lume. În 2006, a fost 

comisarul Austriei pentru a 10-a ediţie a Expoziţiei 

Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di 

Venezia. 

În 2002, Wolf D. Prix a devenit Officier de 

l’Ordre des arts et des lettres şi i-a fost acordată 

medalia de aur pentru meritele aduse landului 

Viena. În 2004 a primit Premiul Annie Spink 

pentru Excelenţă în Educaţia Arhitecturală pentru 

angajamentul său în predare şi formare cât şi 

Premiul Jencks: Visions Built, pentru contribuţia sa 

majoră la teoria şi practica de arhitectură în anul 

2008. În 2011, a fost primul arhitect căruia i-a 

fost conferit titlul de Cetăţean de Onoare al 

Oraşului Busan din Coreea de Sud. 

Cel mai complex dintre numeroasele sale 

posturi didactice internaţionale a fost postul de la 

Universitatea de Arte Aplicate din Viena: din 1993 

până în 2011, a fost Profesor de Arhitectură 

(Studio Prix), renunţând la funcţia de rector al 

Institutului de Arhitectură în anul 2012. 

 

Pentru a vizualiza materialul foto-video a 
momentului, accesati:  
Poze  -                               http://we.tl/O2pFtwP2rg 
Video cu trad. partiala http://we.tl/sNqQY9Y0ub 

http://we.tl/O2pFtwP2rg
http://we.tl/sNqQY9Y0ub
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 Conferința   

 Sigurdur EINARSSON (ISLANDA) – ,,harpa and other local challenges”. 

 

 

 

   

 

În discursul său de prezentare al 

arhitectului Sigurdur EINARSSON, conf.dr. 

arh. Francoise PAMFIL a accentuat faptul că 

,,este o onoare pentru noi să îl avem prezent 

pe domnul pr.dr.arh. Sigurdur EINARSSON, 

care este laureat al premiului Mies van der 

Rohe 2013. În proiectele sale, arhitectul pune 

un mare accent pe analiza condițiilor climatice, 

dar și pe tradițiile și materialele de construcție 

locale. De altfel, el consideră că însuși procesul 

de educație profesională ar trebui să includă o 

atentă analiză a climatului local care determină 

un anume mod de a construi, bazat pe tradiții și 

utilizând materiale locale”.  

 
Pentru a vizualiza materialul foto-video al 
prezentării, accesati:  
Foto                                   http://we.tl/OSOH0ayicB 

Video cu trad. partiala http://we.tl/Kn9jK3RxOY 

Arhitectul şi profesorul Juhani Uolevi 

PALLASMAA, născut pe 14 septembrie 1936 la 

Hämeenlinna, în Finlanda), a predat la Helsinki 

University of Technology şi, în prezent, este Ruth 

& Norman Moore Visiting Professor la Washington 

University în St. Louis, Missouri U.S., fiind, 

totodată, Plym Professor la University of Illinois at 

Urbana-Champaign in Champaign, Illinois, U.S. A 

fost director al Muzeului Arhitecturii Finlandeze 

între 1978-1983.  

Este autorul multor expoziţii dedicate 

arhitecturii finlandeze peste hotare; recent, o 

expoziţie dedicată operei sale "Studii asupra 

tăcerii" s-a deschis la Valcucine, Milano Brera, 

Italia. Dar, în primul rând, Juhani PALLASMAA 

este cunoscut drept unul dintre cei mai viguroşi 

promotori ai gândirii fenomenologice a arhitecturii, 

din perspectiva experierii spaţiului.  

 Materialul foto-video de la eveniment poate fi 
accesat de pe link-urile:  
Poze                                  http://we.tl/WYZk6CPYGc 
Video cu trad.partiala  http://we.tl/Nj7Fv4mPLq 
 

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al UAUIM   
arhitectului Juhani PALLASMAA  
 

http://we.tl/OSOH0ayicB
http://we.tl/Kn9jK3RxOY
http://we.tl/WYZk6CPYGc
http://we.tl/Nj7Fv4mPLq
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  Conferința 

   

 Acestia sunt laureati ai premiului 

"Golden Award Global" din Singapore. 

Conf.dr.arh. Elena Codina DUȘOIU a 

accentuat valoarea acestor arhitecți și a 

declarat că ,,întotdeauna am găsit în ei 

același entuziasm și profesionalism care m-

au fascinat de la început. Aceiași modestie 

și bun simț care fac greu de crezut faptul 

că sunt de fapt conducătorii unuia dintre 

birourile de vârf ale lumii. Portofoliul 

semnat de Rosa CERVERA  și Javier 

PIOZ  este cu adevărat uimitor”.  

  

 

Glenn MURCUTT este cel mai faimos 

arhitect australian, câștigătorul prestigiosului 

premiu Pritzker, în anul 2002. Acesta a declarat 

că secretul succesului său este colaborarea, iar 

,,într-o lume a unor super-arhitecți sunt unul din 

ultima generație a unor arhitecți pe care aș 

putea să îi numesc ,,de modă veche”, arhitecți 

care fac și parcurg toate etapele proiectării în 

scris, manual. Vă invit să citiți cărțile despre 

munca manuală, despre gândirea clasică. Nu 

există un mod mai rapid de gândire decât 

desenul. Dar cât de uman poate să fie 

computerul și mouse-ul? Există vreun semn de 

umanitate în acestea? Nu, acestea sunt reci, 

lipsite de orice emoție”.  

Materialul foto-video al prezentării poate fi 
accesat de pe următoarele link-uri:  
Poze                                   http://we.tl/SnEbuxj4sJ 

Video cu trad. partiala http://we.tl/Vf7hJCwSif 

 
 
 

                  A DOUA ZI – 8 MAI 2014 
 

  Rosa CERVERA & Javier PIOZ(SPANIA)- ,,Bionic Arhitecture–Learning from  nature” 

 

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al UAUIM  
arhitectului Glenn MURCUTT 

Link foto-video decernare:  

Foto                                               http://we.tl/WuC7NdANlT 

Video cu traducere partiala - http://we.tl/wbEpA5Lhtx 
 

http://we.tl/SnEbuxj4sJ
http://we.tl/Vf7hJCwSif
http://we.tl/WuC7NdANlT
http://we.tl/wbEpA5Lhtx
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Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al UAUIM  
arhitectului Ross LOVEGROVE  

Acesta a fost citit de către vicerectorul 

UAUIM, conf.dr.arh. Beatrice –Gabriela 

JOGER. 

Ross LOVEGROVE este  laureat al 

premiilor Red Dot Best of the Best (2010), 

Batimat Design Award (2009), Elle Decor 

(2006 ), Good Design (2006). Maestru de 

Design la Royal College of Art (Londra ). A 

realizat lucrări importante pentru: Renault, 

Sony, British Airways, Kartell, Phillips, Tag 

Huer, Herman Miller. Este un designer a 

carui opera este considerata a fi punctul 

culminant al stimularii schimbarilor 

profunde din partea palpabila a lumii 

noastre tridimensionale. 

 
Materialul foto-video a momentului decernării  
poate fi accesat de pe link-urile:  
Poze                                    http://we.tl/db2sXxChTD 
Video cu trad.partiala    http://we.tl/wpPgshLdh6 

Profesorul emerit, dr.arh. Emil Barbu POPESCU  a  mulțumit invitaților pentru prezență: ,,sunt 

obligat să aduc mulțumiri pentru lecția de modestie și înțelepciune, pentru lecția de îndrăzneală și de curaj, 

iar în afară de asta pentru  lecția de viață dată de invitații noștri de anul acesta”.  

 
 
FOTO-VIDEO de arh. Mircea ȚIBULEAC, care se scuză față de dvs., cititorii buletinului informativ, din 

două motive: 

Primul se referă la faptul că în a doua zi, în sesiunea de după masă, la prima parte a fost obligat să 
lipsească de la conferințele susținute de: conf.dr.arh. Francoise PAMFIL; Paul ANDREU (Franța); 
David SANDU - ,,Design jewelry – a review on dimension in contemporary art”.  

 
Al doilea este în legătură cu calitatea slabă a imaginilor, a cărei principală cauză a fost iluminatul 

foarte slab a sălii sau, dimpotrivă, în prima zi ecranul a fost inundat de lumina naturală pătrunsă prin 
luminatorul din cupolă. 

 
     Ca și arhitect de această dată, dnul arh. Mircea ȚIBULEAC a remarcat la toate personalitățile care și-

au   prezentat realizările, următoarele două aspecte:  
- Arhitectul creator trebuie să se exprime prin desen făcut cu mâna, care înseamnă o transmitere a 

unei strări interioare, iar calculatorul nu are aceasta forta, fiind impersonal. 

- Grija față de încadrarea lucrărilor în mediul înconjurător, protejarea mediului, conservarea energiei.  

 

Încheierea  Convenției Române de Arhitectură și Design (ROCAD) 2014 

http://we.tl/db2sXxChTD
http://we.tl/wpPgshLdh6
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Turnul Sfatului 

CONTRA - CURENTUL 
Opinii de arh. Dorin BOILA 
 

Am întâlnit prea rar dezbateri asupra formării 

personalității la noile generații de astăzi în România, 

când familia, școala, sistemul sanitar și cel cultural sunt 

în mare suferință… Ca și când pe majoritatea celor trecuți 

de prima tinerețe nu îi mai interesează viitorul societății 

în mijlocul căreia doresc să îmbătrânească… 

 

Iată pe scurt care ar fi fenomenele, devenite la noi pregnante 

mai ales după 1990, ce contribuie la scăderea continuă a calității persoanelor tinere ca oameni ai 

Cetății, ca membri solidari ai comunităților în care își duc viața, ca meseriași de nădejde sau 

intelectuali responsabili pentru binele comun: 

1.CRIZA PĂRINȚILOR – se constată, de la personalul grădinițelor, al școlilor, universităților, până la 

cel al administrației, bibliotecilor și întreprinderilor, că majoritatea părinților români nu mai reușesc 

să educe, să transmită urmașilor bagajul minim de idei și tradiții morale și identitare, cum era 

normal până acum într-o familie tradițională. Se pare că una dintre cauzele acestei crize este 

tocmai confuzia identitară din mentalul multor părinți… 

2. CRIZA CONTACTULUI SOCIAL – o tendință generală, nu numai în țara noastră, face ca 

societatea de azi să se atomizeze permanent, iar noile obiceiuri, grăbit atașate unor contexte 

instabile, să sape la temeliile (statornicite în sute de ani) ale grupurilor sociale tradiționale. Fără a 

dori o atitudine paseistă, constatăm în fond că fenomenul dezagregă legăturile firești dintre 

locuitorii aceleiași așezări, că numai tradiția asigura stabilitatea socială, deci mentală, a grupurilor 

umane. Ceea ce contribuie azi la slăbirea contactului între oameni, la dispariția ocaziilor de întâlnire 

decentă între tineri, între generații, sunt – filosofia consumismului, favorizarea ego-centrismului, a 

distracției continue fără conținut și a lipsei de răspundere civică !! 

3. TEHNOLOGIA DISTRUGE OMENIA – pentru a marca mai precis vârful de atac al consumismului, 

am ales această sintagmă specifică deceniilor din urmă, rezultat al aberațiilor comerciale care 

îndeamnă să stai mai mult singur, ocupat cu aparatele (gadgeturile electronice) – afirmând că îți 

multiplici viața socială! Așa se face că tinerii ajung să nu mai știe cum să se simtă bine împreună,  

să nu mai realizeze corect ce înseamnă prietenie; ei nu-și mai proiectează viitorul într-o comunitate 

vie (cum erau parohiile până la război). 

 

În toată Europa de până la jumătatea secolului 20 comunitatea – satul, cartierul, vecinătatea – era 

în mod natural RESPONSABILĂ, CATALIZATOARE DE ENERGII SOCIALE, PRAGMATICE ȘI 

CREATIVE ! 

 

Față de această situație, în care unii trăiesc fără să o consemneze ca morbidă, vreau să vă propun 

câteva fapte care conturează la noi un CONTRA-CURENT benefic: 
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• mișcarea Cercetașilor (tradiția seculară a scouts-ilor englezi), care înseamnă cea mai potrivită 

completare a școlii tradiționale. Din fericire, în Sibiu această mișcare a prins rădăcini puternice și 

este grefată și pe moștenirea asociațiilor săsești pentru sport, natură și cultura tineretului. 

• lecțiile interactive ale asociației tinerilor arhitecți „De-a arhitectura”, ce se desfășoară deja în zeci 

de școli din țară (inclusiv în Sibiu), și care prezintă copiilor, la nivelul vârstei respective, tocmai 

problemele vieții în localități, în spațiile construite, relațiile cu patrimoniul și cu spațiul public, 

materii lipsă din programa de învățământ.  

• am aflat despre o fermecătoare inițiativă a părinților, cadre didactice în Sibiu, cu ocazia 

aniversării fetiței lor: întâlnirea colegilor invitați la aniversare a început la librăria Erasmus, 

îmbinând masa festivă cu prezentarea universului cărților, copiii cercetând rafturile, citind și chiar 

cumpărând câte ceva! Iar continuarea a însemnat vizitarea secției pentru copii a bibliotecii ASTRA, 

o excelentă ocazie ca unii dintre ei să devină abonați ai acestei biblioteci! 

• antrenarea voluntarilor tineri în gestionarea Festivalului internațional de teatru din Sibiu, singura 

modalitate de a coordona volumul de evenimente pe parcursul a 10 zile, în fiecare an. 

• inițiativa privată „Transylvanian Brunch”, pornită de Fundația Ion Rațiu din Turda, itinerantă în 

fiecare an în mai multe localități urbane și rurale, de primăvara până toamna. Este o excelentă 

ocazie de a revigora economia zonei respective, producția de hrană bio, valorile turistice locale și 

ideile bune pentru a fi preluate în toată Transilvania de către comunitățile mici sau mari. Ultimul 

eveniment, cu sute de participanți din mai multe țări europene, a avut loc în aprilie la Moșna, la 

ferma lui Willy Schuster, unde, pe lângă bannerele contra exploatării păguboase de la Roșia 

Montană și cu gazele de șist, era și pancarta „ Țăranii POT HRĂNI BINE toată România!” 

• inițiativele care, prin fonduri private și multă muncă voluntară, realizează acțiuni pe care statul nu 

mai e în stare să le pună în practică (mai mult din cauza clanurilor mafiote ce l-au colonizat !!) – 

împăduriri, ajutorarea familiilor defavorizate, terapii ocupaționale pentru tinerii cu diverse 

handicapuri, acțiuni de ecologizare, și atâtea altele. 

Demn de remarcat că multe dintre aceste inițiative aleg să fie patronate de către membri ai 

Familiei Regale a României – Altețele Lor Principesa Moștenitoare Margareta, Principele Radu și 

Principele Nicolae – și au printre grupurile de voluntari participanți mulți dintre „Tinerii pentru 

Monarhie” și din „Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei”! 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/25462/contra--curentul.html  

http://www.turnulsfatului.ro/25462/contra--curentul.html


12 
 

 
Revista ARHITECTURA 
 

DESENUL ÎN ARHITECTURĂ.  
TRASAREA DE LINII ÎN JURUL UNOR IDEI 

 de Liviu STOICA 

 

„Desenul este un gest expresiv care beneficiază 

de avantajul permanenţei.” 

Henri Matisse 

 
Arhitectul implicat în procesul de creaţie îşi dezvoltă un 
limbaj vizual figurativ propriu. Acest univers personal 
este alcătuit din însemnări, schiţe preliminare, detalii, 
fotografii şi planuri – unelte indispensabile celui înzestrat 
cu talent şi fantezie.Desenul de arhitectură nu este 
ilustrativ. El constituie mijlocul principal de exprimare a 

gândirii vizuale, anticipând, totodată, forma finală a proiectului. În urma acestui proces, ideile arhitectului 
prind formă.Desenul înseamnă comunicare, deoarece artistul foloseşte un anumit limbaj pentru a-şi 
promova ideile. Acest cod grafic este alcătuit dintr-un alfabet şi o „gramatică” universal acceptate. Arhitectul 
recurge atât la formulări grafice convenţionale, cât şi la modalităţi proprii de exprimare, dobândite pe 
parcursul evoluţiei sale profesionale. Desenul de mână reflectă moduri de gândire şi trăire, fiind sincer, 
direct şi personal. 

Reprezentarea de arhitectură a creat o adevărată cultură a imaginii, supusă unei permanente reinterpretări, 
adevărată oglindă între realitate şi fantezie. 
 
Desen, schiţă, crochiu 
Reprezentarea grafică a impus ca termen general cuvântul desen. Schiţa şi crochiul indică îndeosebi tehnici 
grafice specifice. Schiţa conţine puţine detalii, precizia şi acurateţea sunt relative, constituind un stadiu 
preliminar desenului elaborat. Schiţa poate însemna şi reprezentarea tridimensională digitală, în manieră 
„wire-frame”, a unui obiect. 
Arhitecţii elaborează schiţe pe întreaga durată a procesului de creaţie, dar şi pentru a putea comunica mai 
uşor cu propriii colegi sau cu clienţii. 
Executarea unui desen implică trasarea de linii, folosindu-se tehnici, metode şi mijloace diferite, specifice 
fiecărei epoci istorice. Linia sugerează mişcare, fiind rezultatul acţiunii mâinii, actul desenului însemnând 
trăire, gândire, intimitate şi individualitate. Desenele de arhitectură nu sunt întotdeauna foarte frumoase, 
valoarea lor depinzând de calitatea informaţiei pe care o conţin, şi nu atât de aspect. 
Este demn de remarcat faptul că, de-a lungul timpului, arhitecţii recurg deseori la idei, soluţii şi abordări 
asemănătoare, fără ca între ei să existe legături culturale, istorice sau geografice. Prezenţa similarităţii este 
atribuită acelor logici şi filosofii pe care orice arhitect le dezvoltă în etapele procesului desenului. 
 
Un timp al primenirilor 
 
 
Atunci când calculatoarele au devenit foarte populare, a fost limpede, chiar şi pentru cei mai sceptici, că 
trăim o perioadă marcată de nelinişte şi schimbări rapide. Pentru că fiecare descoperire tehnologică este 
însoţită de un nou mod de a gândi şi de a percepe lumea, a existat un început dominat de reticenţă pornită 
din conservatorism, pentru ca ulterior, în arhitectură, să fie exploatate din plin beneficiile tehnologiei 
digitale. Mai mult, dacă în perioada de pionierat computerul părea o alternativă, acum viaţa fără el a devenit  
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de neconceput. Aceste „maşinării infernale” au afectat nu numai felul în care percepem desenul în 
arhitectură, dar şi modul în care el este aplicat. 
Implementarea tehnologiei digitale în proiectarea de arhitectură a presupus încercări şi experimente 
laborioase, limitate, iniţial, la desenul în două dimensiuni. Astăzi a devenit comună reprezentarea 
tridimensională, în imagini de calitate fotografică ridicată sau în animaţii veridice, a unor construcţii 
inexistente, aflate doar la stadiul de proiect. 
Cu toţii am constatat, cu uimire, cât de mult au evoluat lucrurile în ultimii ani în privinţa reprezentărilor de 
arhitectură. Dacă la debutul lor acestea apăreau ca nişte desene naive, pline de stângăcii, acum o parte 
dintre ele pot constitui veritabile lucrări de artă, demne de a fi expuse în muzeele lumii. 
Desenul digital 
Apariţia tehnologiilor digitale generate de introducerea şi folosirea computerelor a făcut posibilă realizarea 
unei game foarte întinse de forme bidimensionale sau tridimensionale complexe, crearea de reprezentări şi 
simulări destinate studiului şi proiectării de arhitectură. 
Prezent în arhitectură de peste două decenii, desenul digital a impulsionat evoluţia reprezentării 
perspectivelor, influenţând felul în care ele sunt realizate, prezentate şi totodată percepute. Există programe 
cu ajutorul cărora pot fi construite, într-un timp relativ scurt, perspective de calitate şi complexitate 
remarcabile. Obiectivul zămislit în spaţiul virtual poate fi, practic, redat din orice unghi, iar perspectivele pot 
fi pe tablou vertical sau oblic, la unul, două sau trei puncte de fugă. 
Fotorealismul este o formă de reprezentare digitală a perspectivei de arhitectură care are calităţi apropiate 
de cea a fotografiei. Aceste realizări surprind obiectivele tridimensionale într-o manieră realistă, prin care 
volumele, materialele, lumina, umbrele, anturajul şi atmosfera sunt redate astfel încât să reproducă 
realitatea cât mai fidel. Fotorealismul câştigă tot mai mult teren în detrimentul reprezentărilor tradiţionale, 
pentru că astfel spaţiul proiectat poate fi explorat vizual înainte de a fi construit propriu-zis. 
Reprezentarea digitală a arhitecturii constituie termenul generic atribuit lucrărilor şi activităţilor care 
promovează, utilizează şi aplică tehnologia digitală în domeniul arhitecturii. Impactul noilor tehnologii este 
revoluţionar şi se reflectă atât în procesul creativ, cât şi în tehnicile şi metodele legate de reprezentarea de  
arhitectură. Tehnologia digitală a schimbat practicile tradiţionale şi a introdus aşa-numita proiectare asistată 
de calculator.  
Au fost create astfel noi modalităţi de exprimare artistică dar, totodată, a apărut şi posibilitatea 
standardizării, uneori excesivă, în procesul de proiectare, aspecte care au condus la dezbateri aprinse 
privitoare la însuşi rolul şi contribuţia arhitectului în era digitală. 
Desenul obţinut cu ajutorul computerului implică un proces grafic care permite studiul şi simularea spaţiilor 
proiectate ca şi cum ele ar fi reale. Prin modificarea geometriei, a cromaticii, a materialelor, a condiţiilor de 
lumină şi a unghiurilor sub care sunt privite, obiectele 3D pot căpăta proprietăţi aparte, greu de imaginat în 
urmă cu o generaţie. Planurile, vederile şi secţiunile realizate prin metode academice tradiţionale pot fi 
înlocuite cu succes de reprezentări complexe şi dinamice. 
CAD 
Mediul CAD oferă posibilităţi impresionante în desenul realizat în două şi trei dimensiuni. El constituie o 
unealtă extrem de preţioasă nu numai în construcţii şi arhitectură, dar şi în industriile de automobile, navale 
sau aerospaţiale. Totodată, acesta este folosit la realizarea animaţiilor şi a efectelor speciale, cu aplicaţii 
majore în cinematografie şi publicitate. 
Proiectarea asistată de calculator este aplicată în aproape toate birourile de arhitectură din lume, fiind 
folosită la elaborarea tuturor genurilor de proiecte, de orice anvergură: construcţii rezidenţiale, clădiri de 
birouri, spaţii comerciale, spitale, clădiri industriale, studii urbanistice. Utilitatea, eficienţa şi anvergura  
proiectării asistate de calculator sunt atât de mari încât autorul acestor rânduri s-a folosit de binefacerile ei 
pentru a realiza chiar şi sigle sau a pagina integral cărţile sale. Programele care lucrează în trei dimensiuni 
oferă libertate şi posibilităţi depline pentru construirea suprafeţelor şi a volumelor prin operaţii ce vizează 
forme complexe, extrudarea unor contururi închise, adăugarea sau extragerea unor părţi din volumele deja 
existente. Obiectul poate fi rotit, privit de la orice distanţă sau din oricare direcţie, în ferestre diferite care 
funcţionează simultan în ecranul monitorului, iar rezultatul poate fi printat pentru a fi verificat sau fişierul 
transmis colaboratorilor ori clienţilor. La acest stadiu, desenul va arăta precum perspectivele geometrizate,  
obţinute în maniera clasică a desenului tehnic, alcătuite din linii clare, care înfăţişează conturul şi elementele 
faţadelor clădirii. 
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Modelare 3D 
Comparativ cu machetele realizate prin metode tradiţionale, avantajul major al modelării 3D constă în faptul 
că obiectivul de arhitectură poate fi modificat în timp relativ scurt, prin intervenţii punctuale, fără să 
necesite reluarea întregului proces. Odată construit, modelul poate fi pus în evidenţă atât din exterior, cât şi 
din interior, din orice unghi, ceea ce echivalează cu obţinerea unei game nelimitate de perspective la unul, 
două, trei puncte de fugă sau axonometrii. Totodată, rezultatul obţinut este cu atât mai veridic şi mai 
rafinat, cu cât modelul construit deţine cât mai multe detalii, sporindu-i calităţile realiste. 
Având tehnologia digitală la îndemână, toţi cei implicaţi în procesul de concepţie şi decizie al unui proiect de 
arhitectură pot simula, în imagini statice de sinteză sau în maniere dinamice, multiple variante ale spaţiului 
propus, astfel încât rezultatul să fie cât mai apropiat de posibilităţile, nevoile şi convingerile acestora. Se  
formează astfel un soi de interacţiune între arhitect, colaboratori şi clienţi pentru că deciziile pot fi aplicate şi 
vizualizate imediat, scurtând considerabil timpul alocat unui studiu de arhitectură. 
Reprezentări digitale 
Entităţile construite tridimensional conţin atât caracteristici care definesc geometria acestora, cât şi 
proprietăţi legate de culoare şi textură. Generalizând puţin, putem spune că, prin procesul randării, 
calculatorul „fotografiază” ansamblul tridimensional, oferindu-ne, în final, o imagine cu dimensiuni şi 
rezoluţie lesne de stabilit. 
Imaginile dobândite prin randare sunt folosite în etapele proiectării de arhitectură ca reprezentări adresate 
clienţilor, colaboratorilor sau destinate popularizării obiectivului. Randările pot juca un rol experimental, 
pentru că permit orice gen de intervenţii în volumetria, estetica şi funcţionalitatea proiectului încă din faza în 
care se află pe masa de lucru, iar ideile nu au fost finalizate. 
Aplicaţiile randărilor de arhitectură sunt multiple. Imagini fotorealiste ale viitoarelor construcţii pot fi incluse 
în fotografii ale sitului existent, pentru a se studia impactul estetic şi funcţional exercitat asupra sa. 
Reprezentările digitale sunt extrem de preţioase în cazul unor intervenţii care vizează, de pildă, renovarea 
sau restaurarea unor obiective de arhitectură, pentru că pot fi propuse mai multe variante de materiale sau 
culoare. Nu în ultimul rând, randările asigură suportul necesar destinat studiilor urbanistice privind prezenţa 
culoarelor de vizibilitate sau efectele umbririi aparţinând unui ansamblu construit. 
Reprezentările digitale au devenit foarte populare în ultima perioadă, însă există voci pesimiste care susţin 
că ele constituie doar simple producţii ale noilor tehnologii. Am convingerea că lucrurile stau cu totul diferit, 
că o analiză corectă presupune aprofundarea sensurilor. Probabil că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, 
instrumentele de desen digital le vor înlocui pe cele tradiţionale. Pe de altă parte, era digitală va atinge un 
nivel atât de înalt încât singurele limite vor fi cele impuse de potenţialul fiecăruia dintre noi de a visa. 
Cărţile desenului în arhitectură 
Exemplele prezentate în cărţile „Desenul în arhitectură”, „Desenul perspectivei în arhitectură” şi „Desenul 
digital în arhitectură” prezintă abordări personale asupra desenului. 
Materialul eclectic a fost acumulat pe parcursul multor ani de activitate, fiind ales astfel încât să reflecte o 
gamă cât mai largă de preocupări. Exemplificările din perioade istorice şi spaţii geografice diferite arată că 
desenul poate fi local, dar şi global, că acesta constituie rodul condiţiilor de moment sau că are anvergură 
universală. În ciuda noilor abordări şi tendinţe generate de schimbările de ordin tehnologic, consider că 
importanţa desenului a rămas, de la egipteni, greci şi romani, până la noi, în linii mari, aceeaşi. 
Epilog 
Se spune că un desen realizat digital poate fi privit, însă nu poate fi simţit. Gesturile prin care trasăm linii pe 
hârtie imprimă desenului de mână gradul de personalizare şi expresivitate pe care computerul, cel puţin 
deocamdată, nu reuşeşte să o facă. Sunt interesante rezultatele unor analize care arată că marea majoritate 
a arhitecţilor contemporani realizează schiţele preliminare în maniera tradiţională, de mână, deşi folosesc 
avantajele introducerii tehnologiei digitale în etapele procesului de proiectare. 
Există destule păreri care consideră era digitală doar o tendinţă trecătoare, o modă. Contrar acestora, cred 
că asistăm la schimbări profunde, de structură, la redefinirea metodelor de proiectare şi a percepţiei 
spaţiale. Privind către viitor, am convingerea că acţiunile noastre şi efectele lor au caracter de pionierat, că 
suntem exploratori, participanţi, dar şi martori la ceea ce numim revoluţia digitală în stadiul său incipient. 
Era digitală marchează începutul unei noi perioade şi impune noi concepte, principii, teorii şi abordări. 
Dezvoltarea sa va influenţa profund nu numai desenul în arhitectură, ci întregul sistem de valori al 
umanităţii. 
 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/05/desenul-in-arhitectura-trasarea-de-linii-in-jurul-unor-idei/   

http://arhitectura-1906.ro/2014/05/desenul-in-arhitectura-trasarea-de-linii-in-jurul-unor-idei/
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Turnul Sfatului 

HUET.URBAN LA A IV-A EDIȚIE: „DE AICI ÎNCEPE DEZVOLTAREA SIBIULUI”  

de Dorina NITU  

Cea mai veche piață medievală a Sibiului, Piața Huet, 

revine din nou la viață, pentru două zile, în cadrul 

celei de-a IV-a ediții a Festivalului Huet. 

Urban, festival organizat de Fundația Heritas. Piața Huet s-a 

transformat radical de-a lungul celor trei ediții anterioare. A 

trecut prin grandoarea barocului, a fost înverzită artificial, 

seriozitatea ei medievală a făcut loc veseliei și exuberanței 

pe durata evenimentului. Cea de-a IV-a ediție vine să 

întărească rolul Pieței Huet în viața socială a urbei. Cea mai importantă activitate a Fundației Heritas în acest 

an este elaborarea noului Ghid de Dezvoltare a orașului Sibiu pentru perioada 2014-2024. Documentul 

prezintă viziunea autorităților și a cetățenilor asupra modului în care orașul se poate dezvolta. Importanța 

acestui ghid pentru viitorul orașului va fi punctul central al celei de-a IV-a ediții a festivalului Huet.Urban. 

Sibienii și turiștii vor putea participa activ la selectarea și dezvoltarea principalelor aspecte de interes pentru 

Sibiu, educație, economie, urbanism, cultură, turism, sport, marketing, servicii sociale și de sănătate, 

transport, mobilitate, mediu sau infrastructură. 

La Huet.Urban viitorul Sibiului se leagă de prezentul și trecutul acestui minunat oraș. Atelierele 

meșterilor urbani, târgurile, tururile ghidate leagă trecutul de prezentul reprezentat de activitățile pentru 

copii, expoziții, concerte, spectacole de teatru, amenajări de spațiu public sau proiecțiile de film. 

„În ultimii trei ani ne-am dorit, și cred că am și reușit, să transformăm Piața Huet într-un spațiu propice 

pentru desfășurarea evenimentelor culturale dar și să subliniem importanța păstrării patrimoniului cultural și 

a valorii pe care acesta o are”, spune Michael Engel, președintele Fundației Heritas. Un punct atractiv al 

programului va fi orașul copiilor, unde tinerii și foarte tinerii sibieni pot afla mai multe detalii despre 

arhitectură și spațiile publice dintr-un oraș și chiar să se implice în construirea acestuia. 

Ca în fiecare an, festivalul va reuni sub o singură umbrelă toate instituțiile din Piața Huet, Colegiul Național 

Samuel von Brukenthal, Parohia Evanghelică, Casa Calfelor sau Complexul Național Muzeal Astra. Fiecare 

dintre aceste instituții va participa în cadrul festivalului cu o acțiune proprie, bine integrată în obiectivele 

festivalului. „Cu sprijinul partenerilor transformăm acest festival într-unul al vecinătăților, un festival al 

comunității și pentru comunitate”, mai spune Michael Engel. 

Huet.Urban 2014 va avea loc între 31 mai și 1 iunie, în Piața Huet. 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/25508/huet-urban-la-a-iv-a-editie:-quot-de-aici-incepe-dezvoltarea-

sibiului-quot-.html    

http://www.turnulsfatului.ro/25508/huet-urban-la-a-iv-a-editie:-quot-de-aici-incepe-dezvoltarea-sibiului-quot-.html
http://www.turnulsfatului.ro/25508/huet-urban-la-a-iv-a-editie:-quot-de-aici-incepe-dezvoltarea-sibiului-quot-.html


16 
 

 

SpatiulConstruit.ro 

CASA WALLABY UN EXEMPLU DE EFICIENTA SPATIALA SI ENERGETICA 

 

Echipa Robinson Architecs a realizat proiectul pentru o locuinta amplasata pe un teren de doua 

hectare din zona coastei Sunshine din Australia. 

Casa Wallaby Lane este o combinatie de spatii 

comune, destinate familiei si spatii mai retrase 

destinate lucrului sau relaxarii individuale. 

Arhitectii au propus un volum liniar, care reuseste sa 

se pozitioneze printre curbele de nivel ale reliefului. 

Locuinta propriu-zisa si studioul sunt amplasate unul 

langa celalalt, sub acelasi acoperis si avand intre ele 

o mica gradina. Robinson a proiectat pentru 

volumetrie un acoperis cu streasina ampla care sa 

asigure protectie impotriva soarelui si intemperiilor pentru terasele exterioare amenajate, Pe toata lungimea 

acoperisului s-a prevazut un bandou de vitraje care se deschid spre cer si permit luminii naturale sa scalde 

suprafetele tavanelor creand senzatia unor spatii generoase, aerisite. 

 

La exterior anvelopanta este un joc de suprafete striate de culoare inchisa, suprafete vitrate care reflecta 
lumina si textura placuta a lemnului. Ecrane realizate din sipci de lemn natural asezate vertical asigura la 
nivelul parterului protectia unor terase, realizand o trecere graduala spre natura inconjuratoare. 
 

La interior, functiunile au fost 
organizate avandu-se in vedere 
folosirea eficienta a spatiului. Cu 
toate acestea camerele sunt 
spatioase, cu vitraje care se 
deschid spre terase si spre natura. 
Climatul placut de la interior este 
mentinut cu ajutorul sticlei low-e si 
al anvelopantei bine termoizolate. 

Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-wallaby-un-exemplu-de-eficienta-spatiala-si-energetica-
object_id=15892  

http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-wallaby-un-exemplu-de-eficienta-spatiala-si-energetica-object_id=15892
http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-wallaby-un-exemplu-de-eficienta-spatiala-si-energetica-object_id=15892
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ANUNȚ 
VOTEAZA PROIECTUL  

, ,CONSERVAREA PATRIMONIULUI MOCANILOR SACELENI”   
A ARHITECTULUI DAN MEDIAN 

 

Voteaza povestea de pe linkul: 

http://www.metro.ro/public/ home/starurile-comunitatii/ toate-povestile 

CONSERVAREA PATRIMONIULUI MOCANILOR SACELENI  a lui MEDIAN DAN si dati CLICK pe 

Voteaza. Trebuie votat zilnic de pe fiecare calculator pana pe data 05.06.2014 

Trimiteti la cat mai multi cunoscuti. 

 

,,M-am implicat printr-un efortul uriaş, în totalitate 
voluntar, desăvârşit profesional, depus de puţine 
persoane şi ajutată de multă lume, în conservarea 
patrimoniului cultural al mocanilor săceleni, 
patrimoniu de valoare naţională, al celei mai bogate şi 
frumoase civilizaţii pastorale româneşti, (puţin 
cunoscută şi mediatizată), azi dispărută. Pe parcursul 
a doi ani de zile cu eforturi susţinute, am prelucrat 
materialul adunat şi am reusit să constitui o amplă 
bază de date pe suport digital, cuprinzând toate cele 
5 biserici ortodoxe traditionale, troiţe, (cu proiectele 
şi istoricul aferent), toate porţile din lemn şi un 
impresionant număr de case atât româneşti cât şi 
ceangăieşti. După apariţia celor două admirabile 
albume cu bisericile ortodoxe române şi cele 
maghiare, apărute în 2004 şi 2006, am realizat 
albumul de familie al mocanului M. G. în anul 2012.  
Întregul efort depus până în acest moment nu a fost 

finanţat de nimeni”. MEDIAN DAN 

 
 
De ce sa ma votezi: 
 
1.  Să salvăm situl istoric al mocanilor săceleni prin realizarea “Muzeului Mocanului Săcelean”. 
2.  Sa popularizăm valoarea caselor mocaneşti şi conservarea lor prin tiparirea albumului “Casa Mocănească 
Săceleană”. 
3.  Organizarea de evenimente pentru trezirea în conştiinţa comunităţii locale a interesului pentru 
inestimabila valoare a Portului Mocănesc Săcelean. 
 
 
 

Vă invit şi va rog să-l ajutăm pe colegul meu ca să- şi realizeze acest proiect important. 
Vă mulţumesc ! 
Arh. Mircea ȚIBULEAC 
 

http://www.metro.ro/public/%20home/starurile-comunitatii/%20toate-povestile
http://www.metro.ro/public/%20home/starurile-comunitatii/%20toate-povestile

