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UAR  

   ,,UMBRE ŞI DISCIPOLI” 
    EXPOZIŢIA ÎN IMAGINI 

 

 

Uniunea Arhitecţilor din 

România împreună cu Uniunea 

Artiștilor Plastici din România a 

organizat, miercuri  12 februarie 

2014, începând cu ora 17, la 

Centrul de Cultură Arhitecturală 

din str. J.L. Calderon nr.48, 

vernisajul expoziţiei  ”Umbre și 

discipoli” organizată de filiala 

U.A.R. Sector 2 București. 

Artiștii care şi-au expus 

lucrările sunt: Magda Isăcescu, 

Marcel Chirnoagă, Tiberiu 

Nicorescu, Cristina Isăcescu, 

Anca Săvulescu, Marian Nacu, 

Lucia Maftei, Constantin 

Dumitru, Cristian Bădescu, 

Adriana Bădescu, Camelia 

Comsia, Mihai Potcoavă, Minu 

Movilă, Cosmin Movilă, Florin 

Bârza, Angela Brădean, Traian 

Brădean ,Matei 

Dumitrescu,Tiberiu Nicorescu. 

 

 

      Expoziţia poate fi vizitată în perioada 12-26 februarie, de luni până joi între 

orele 10-15 și vineri între orele 10-13. 

Materialul foto-video a fost pus la dispoziţie de arh. Mircea ŢIBULEAC, care a fost prezent   la 

eveniment. 
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GALERIA DE LUCRĂRI 

 

 

                                    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Angela POPA BRĂDEAN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Florin BÂRZĂ 
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Trăian BRĂDEAN  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 Adriana BĂDESCU                                                               Marcel CHIRNOAGĂ                                 
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                                                                                                                                           Camelia COMŞIA 

                               Constantina DUMITRU                                                                                   Matei 

DUMITRESCU 
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                                                                                                                            Mihai POTCOAVĂ 

                                                            Anca SĂVULESCU             Tiberiu NICORESCU 

   

 

       Link-uri  poze eveniment:    http://we.tl/ajqShPL6qr 

                                                                  http://we.tl/ysysUJkuFA 

        Link-uri video eveniment:   http://we.tl/nUOJGN9dL9 

                                                               http://we.tl/xmrw3tqT3c 

 

 

http://we.tl/ajqShPL6qr
http://we.tl/ysysUJkuFA
http://we.tl/nUOJGN9dL9
http://we.tl/xmrw3tqT3c
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ARHITECTURĂ DE LUT 
- RETROSPECTIVA 1970–1990-  

A ARTISTULUI ARH. ANTON ISOPESCUL 

 
 de arh. Mircea ŢIBULEAC 
 
 Ori de câte ori mă aflu în Bucureşti am ocazia şi bucuria să particip la cel puţin câte o 

manifestare culturală. Aşa este la Bucureşti, unde sunt puzderii de manifestări culturale, iar breasla 

noastră nu face excepţie. Din păcate, numărul celor care sunt prezenţi ca să susţină autorul 

expoziţiei şi să dea curaj organizatorilor să mai facă şi altele sunt foarte puţini. Cum spuneam, în 

această săptămână, am avut ocazia să particip şi să culeg imagini de la două vernisaje. Miercuri, 12 

februarie, la ora 17:30,  s-a deschis expoziţia colectivă a doisprezece artişti plastici la Centrul 

Cultural al UAR din J.L.Calderon 48. Imaginile culese le-aţi putut viziona în articolul precedent. Şi 

dacă este joi, m-am gândit că se va întâmpla ceva la 

şcoala noastră de arhitectură. Cum vedeţi şi în imagini, 

m-am apropiat cu emoţie, aşa cum mi se întămplă de 

fiecare dată, de şcoala noastră. La sediul Filialei OAR 

Bucureşti, la parter, sub portic, era lumină. ,,Semn bun”, 

mi-am spus, înseamnă că ,,JOIA DIN PORTIC”, ciclul 

bisăptămânal de manifestări culturale, are loc. Afişul de 

la intrare îmi rezervă o surpriză.    Constat că de această 

dată are loc o expoziţie de ceramică în perioada 13-25 februarie.  
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Mirat intru şi mă grăbesc să pun în funcţiune camera de luat vederi. Ajunsesem la fix, exact 

când dl pr. dr. arh. Mircea OCHINCIUC – preşedintele filialei – cu un aer de sărbătoare pe care i-l 

dădea fularul alb atârnat de după gât, anunţa deschiderea expoziţiei. Faţă în faţă cu el, avea să aflu 

cu surprindere că stă un coleg arhitect. 

 

 

                               De la stânga la dreapta: pr. dr. arh. Mircea OCHINCIUC, preşedinte OAR, Bucureşti, arh. Anton ISOPESCUL  

               

    Pentru mine această surpriză avea să stârnească imediat o simpatie faţă de un coleg care 

modelează un material tot aşa cum o fac şi eu. Materialele diferă. La el este lutul, la mine oţelul. 

Rămâne însă principiul modelării, care ne uneşte şi ne aşează în rândul creatorilor de obiecte care 

rămân mărturie a trecerii noastre prin scurta viaţă pe care o avem la dispoziţie ca să lăsăm ceva în 

urma noastră.                    

Alocuţiunile celor doi sunt scurte 

şi se încheie cu invitaţia de a gusta 

dintr-un vin bun şi de a sta la ,,un 

pahar de vorbă” cu autorul acelor 

structuri  expuse cu mare respect 

fiecare în câte o vitrină. Am lăsat 

participanţii să-l înconjoare pe artist 

şi mi-am îndreptat aparatul de 

fotografiat către lucrări. În acest fel, 

împreună cu imaginile filmate, 

ataşate acestui articol vă fac părtaşi  

 

 la eveniment.  În timp ce fotografiam mi-a venit ideea ca la sfârşit să îl rog pe artist să-mi acorde un  

interviu pe care să îl reproduc în continuarea imaginilor. Este pentru prima dată când mă aventurez să  

abordez un aşa subiect. Sper să îmi iasă rezonabil şi să vă intereseze până la sfârşit.  
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    Iată ce am aflat de la dl arhitect Anton ISOPESCUL (A.I.): 

 

R:    Bună seara stimate coleg şi felicitări pentru surpriza pe care cel puţin mie mi-aţi făcut-o. 

De când aţi intrat în breasla noastră şi mai ales de când aţi deprins pasiunea pentru lut? 

 A.I.:  Am absolvit în 1973 Institutul de Arhitectură ,,Ion Mincu”. Această ,,arhitectură de lut” am prins-o şi am 

îmvăţat-o în anii de şcoală de arhitectură – 1967-1973, începând cu orele de modelaj –studiul formei din 

anul I. Am avut profesori, nume care au rămas celebre, cum ar fi: SIMOTA, CULLURI sau DÂMBOIANU. În 

paralel am participat şi la orele de ceramică, care se ţineau la Muzeul Stork. Aici am deprins ABC-ul modelării 

lutului aşa cum se făcea cu mii de ani în urmă. Una din lucrările expuse denumite ,,RESTAURANT” pe malul 

lacului Floreasca. ,,GRĂDINA BORDEI” este macheta de fapt pe care am prezentat-o în cadrul unui proiect 

scurt de două săptămâni, pe care l-am avut în anul V. Şef de atelier îmi era profesorul Octav DOICESCU.  

R:       Ce este lutul pentru tine? 

A.I.:   ,,Încet cu vocea tremurândă, lutul i-a spus olarului : frămăntă-mă! Cândva şi eu am fost 

ca tine!” 

(Zâmbeşte cu înţeles şi îi dau dreptate, deoarece trecerea noastră efemeră şi toată zdroaba celor 

care vrem să lăsăm urme pe acest pământ se sfârşeşte inevitabil pentru toţi la fel. După cest moment 

de tăcere, continuă răspunsul).  

Prelucrarea lutului, migăloasă, dar 

uimitoare, m-a făcut să descopăr în 

permanenţă forme noi, inedite, dar mai 

puţin construibile în termeni inginereşti, 

dar încărcate de simbolistică. În expoziţie 

exisă un vas denumit ,,MIJLOC DE MASĂ” 

(birou) pentru depozitat şi aranjat tot ce 

este necesar arhitectului pentru desen la 

planşetă (în 1970 PC – ul nu apăruse). Lucrarea din afiş are elemente de structură gotică,  

încadramente şi arcuri butante. 

O altă lucrare smălţuită în alb de aceiaşi factură cu structură gotică a fost realizată anterior, dar 

amândouă au şi funcţia de vază de flori. O lampă de birou are funcţia strict utilitară de iluminat, suport de 

creioane şi efecte de birou, precum şi o scrumieră detaşabilă (în anii 70 se fuma în orice birou, iar în şcoală 

nici nu mai vorbim). BROASCA are forma şi culoarea cea mai apropiată de natural, a fost gândită şi executată 

pentru a fi aşezată pe marginea unui bazin-piscină. Încă două lucrări reprezintă structuri arhitecturale 

diametral opuse, ceea ce se face astăzi cu toată tehnologia la îndemână şi ceea ce făcea natura fără 

contribuţia omului modern. Puteţi admira vase cu teme zoomorfe, fiinţe şi suflete fantastice, sălaş pentru 

spirite.  Mai sunt expuse trei torsuri mai  mult sau mai puţin imaginare cu forme fantastice spre real. 
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LUCRĂRI EXPUSE 
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   R:         Expui curent, dacă da, unde anume? 

 A.I.:     Nu expun curent. Înainte de 89 participam cu lucrări în expoziţiile artiştilor plastici. Nu am 

avut nicio personală până acum. După fascinaţia 

formelor topo-zoo-morfe după 1990 am lucrat 

lutul la roata olarului, inventând forme exclusive 

utilitare (toate rotunde), vase pentru creioane, 

oale mici şi mari, sfeşnice, ceşcuţe de cafea, cupe, 

boluri, pahare, scrumiere, vaze, vase de flori, etc. 

exclusiv  vase trase pe roată. Le voi prezenta într-

o altă expoziţie, deoarece au toate ca inspiraţie 

arta şi tehnica populară şi arta olăritului. Din 

păcate olăritul mai are câteva centre, numărate 

pe degete în toată ţara. 

 R:   În acest sector artistic ai mai întâlnit 

confraţi arhitecţi care să  folosească lutul în a-

şi exprima sentimentele? 

A.I.:   Din câte ştiu, nu. Această expoziţie ar vrea 

să demonstreze că un tânăr sau vârstnic arhitect 

ar putea şi ar trebui să stăpânească din pasiune şi 

altceva, de domeniul artei şi arhitecturii, decât proiectarea propriu-zisă a unei case rectangulare! 

 R:          Să deduc că ai avea intenţia să transmiţi mai departe această pasiune? 

 A.I.:       Da, există cu toate că eu personal am fost autodidact şi aş considera util să o fac mai ales la preşcolari.  

 R:        Mă bucur să aud că mai există şi alţi colegi care consideră că este important să ne adresăm 

tinerei generaţii în momentul în care încă nu sunt nivelaţi, pervertiţi şi pot asimila cu pasiune 

cunoştinţe noi. Mi se pare că avem datoria să contribuim la formarea generaţiilor de mâine care vor 

deveni partenerii sociali ai viitorilor arhitecţi.  

  A.I.:      Voi fundamenta un proiect cultural şi poate cu ajutorul Filialei OAR din Bucureşti o să aplicăm ca să 

accesăm fondurile din Taxa Timbrului de Arhitectură.    

  R:         Este o idee încurajatoare pentru care te  felicit şi îţi doresc succes ca să o realizezi.  La fel îţi  

doresc să îţi realizaţi şi proiectele altor expoziţii personale.  

 

  Link poze eveniment  http://we.tl/LMqDXsSMit 

  Link video eveniment http://we.tl/gMvIXJVHln 

 

http://we.tl/LMqDXsSMit
http://we.tl/gMvIXJVHln
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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR 

PAUL NIEDERMAIER - CETĂŢEAN DE ONOARE AL SIBIULUI 

De Natalia JIAN 

Ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare a Municipiului Sibiu a 

domnului acaarhitect Paul NIEDERMAIER, membru corespondent al Academiei Române și 

director al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu a avut loc joi, 13 februarie, în Sala 

Mare de Consiliu a Primăriei Municipiului Sibiu. Cu această ocazie, primarul Sibiului, Klaus 

JOHANNIS, i-a înmânat academicianului Paul Niedermaier însemnele titlului de Cetăţean de 

onoare al Sibiului: diploma de cetăţean de onoare și cheile orașului. 

Prima etapă din cadrul acestei manifestări fost citirea cuvântului Laudatio in integrum de 

către primarul Sibiului, Klaus JOHANNIS. Acesta a accentuat importanţa evenimentului, dar și a 

personalităţii academicianului Paul NIEDERMAIER pentru evouţia urbanistică a Sibiului. ”Pentru 

mine este un moment deosebit pentru că domnul Niedermaier a fost alături de mine încă de la 

intrarea mea în administraţie. De atunci am cerut și am preţuit sfatul domniei sale în dezvoltarea 

urbanistică a Sibiului”, a declarat primarul Klaus Johannis. La rândul său, Paul NIEDERMAIER a 

mulţumit pentru această distincţie, apreciind unicitatea orașului Sibiu și locul aparte pe care acesta  
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   îl ocupă în viaţa sa.  ”Pentru mine, care am trăit aproape toată viaţa la Sibiu, această distincţie 

consacră efortul depus și de cei din jurul meu pentru acest oral, unic în felul său în Europa de sud-

est. Acest oraș și-a păstrat centrul istoric ca pe o diademă cu pietre preţioase. Lupta pentru 

păstrarea acestei diademe nu s-a terminat, există pericolul ca unele din pietre să se piardă, dar 

sperăm să se evite știrbirea acestei bijuterii. Vivat, crescat, floreat, civitas Cibiensis!”, a declarat Paul 

NIEDERMAIER.  

            În cadrul ceremoniei, 

Răzvan POP, director al Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Național a ținut 

să îl felicite pe academicianul Paul 

NIEDERMAIER pentru titlului de 

Cetăţean de Onoare a 

Municipiului Sibiu, declarând că 

,,este o foarte mare bucurie și 

cred că este obligaţia noastră să ne îndreptăm și să ne uităm la acești oameni, fără de care Sibiul nu 

ar avea valoarea pe care o are astăzi”. 

Laudatio in integrum cu ocazia decernării titlului de cetăţean de onoare al Municipiului 
Sibiu domnului Paul Niedermaier (sursa: Primăria Sibiu) 

Paul Helmut Niedermaier s-a născut la Sibiu, în 25 iulie 1937. 

           În perioada 1955-1961 urmează Institutul de 

Arhitectură Ion Mincu din Bucureşti. Obţine 

licenţa, în anul 1961 şi doctoratul, în anul 1976. 

După efectuarea stagiului la Timişoara, lucrează la 

Muzeul Brukenthal din Sibiu, în perioada 1963-

1971, ocupându-se de reorganizarea secţiei de 

restaurare a acestei instituţii, secţie pe care o şi 

conduce. Din anul 1971 îşi începe activitatea la 

Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei 

Române de la Sibiu, unde este director din anul 

1994 până în prezent. În cadrul institutului 

abordează în principal istoria urbanismului, cu 

domenii conexe precum istoria generală, istoria 

oraşelor, istoria habitatului, demografia istorică,  

istoria arhitecturii. Domnul Niedermaier este 

cercetător principal I, atestat de Academia Română, având sute de studii şi articole publicate, 

respectiv comunicări prezentate la diverse sesiuni ştiinţifice, în România şi în diverse alte ţări 
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europene. De asemenea, a publicat mai multe cărţi importante, în ţară şi în străinătate (Germania, 

Austria, Belgia).  Începând din anul 1992, a condus doctorate în specialitatea „Istoria Culturii”.  Între 

1999 şi 2003 a fost şi profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, rămânând în 

continuare profesor consultant al celei mai importante universităţi sibiene. Din anul 2001, este 

membru corespondent al Academiei Române. Este, de asemenea, preşedinte de onoare al Comisiei 

de Istorie a Oraşelor din România din cadrul Academiei Române şi vicepreşedinte al Comisiei Mixte 

de Istorie Româno-Maghiare. Paul Niedermaier este totodată membru în numeroase foruri 

ştiinţifice   internaţionale, la unele dintre ele deţinând şi funcţii de conducere: International 

Commission for History of Towns, Südostdeutsche Historische Kommission, Siebenbürgen-Institut 

an der Ruprechts-Universität Heidelberg,  Institut für Deutsche Kultur und Geschichte 

Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arbeitskreis für Siebenbürgische 

Landeskunde e.V. Heidelberg. Domnul Niedermaier este cel mai important istoric al oraşelor din 

ţara noastră, studiile sale, începând cu lucrarea sa fundamentală, în trei volume, „Städtebau im 

Mitttelalter”  („Urbanismul medieval în Transilvania, Banat şi Crişana”) şi terminând cu „Habitatul 

medieval în Transilvania”, fiind considerate esenţiale şi în elaborarea complexă a istoriei României. 

Pentru realizările sale deosebite, în special privitor la istoria oraşelor, a fost distins, în anul 1996, cu 

premiul „International Man of Year”, de către International Biographical Center din Cambridge, 

Marea Britanie. De asemenea, a primit premiul Academiei Române „Mihail Kogalniceanu”, în anul 

1998, premiul internaţional „Pro civitate austriae”, în anul 1998, ordinul „Pentru merit”, în grad de 

Cavaler, în anul 2000.  În anul 2006 i s-a conferit ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, 

în anul 2007, „Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2007” (Premiul cultural al saşilor 

transilvăneni) al Confederaţiei Mondiale a Saşilor, iar în anul 2013, Verdienstorden der 

Bundesrepublik Deutschland „Verdienstkreuz am Bande“ (Crucea federală de merit). Paul 

Niedermaier a fost preocupat de Sibiu atât din punctul de vedere al omului de ştiinţă cât şi al 

cetăţeanului, participând la rezolvarea problemelor comunităţii şi în calitate de consilier municipal, 

respectiv judeţean. Implicarea sa majoră în demersul Sibiului de a include centrul istoric al oraşului 

în lista Patrimoniului Mondial UNESCO reprezintă un efort competent şi susţinut. 

 

Pentru toate acestea, se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Muncipiului Sibiu domnului 

profesor universitar doctor Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, 

unul dintre cei mai importanţi cercetători ai României din ultimii 50 de ani. 

   Link foto eveniment:     http://we.tl/8sWZxWGveS               

   Link video eveniment: http://we.tl/nR7M9D4AeE 

 

http://we.tl/8sWZxWGveS
http://we.tl/nR7M9D4AeE
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TRIBUNA 

SALVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC 
CONTROALE ÎN TOT JUDEŢUL  

 

Clădirile cu valoare istorică se vor a fi protejate cu 

orice preţ. Pentru a contribui la diminuarea 

numărului de intervenţii neautorizate şi neconforme 

asupra monumentelor şi a construcţiilor aflate în 

zona de protecţie a acestora, Inspectoratul de Poliţie 

al Judeţului Sibiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Sibiu şi Asociaţia "Monumentum" au semnat, la 

sfârşitul lunii ianuarie, un protocol privind 

salvgardarea patrimoniului imobil şi a clădirilor cu 

valoare istorică din judeţ. Protocolul semnat de 

cele trei instituţii va trimite, începând din această lună, la faţa locului, reprezentanţi ce vor 

verifica starea locurilor şi monumentelor istorice. Cele trei instituţii vor întreprinde, la un interval 

de trei săptămâni, vizite pentru verificarea lucrărilor, ilegal efectuate în sate şi pentru a le sugera 

proprietarilor soluţii tehnice de intrare în legalitate. Primele localităţi care vor avea parte de 

control vor fi cele în care Asociaţia "Monumentum" şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu au 

amplasat deja panourile de informare privind exemplele pozitive şi negative asupra fondului 

construit tradiţional. Astfel, proprietarii - susţin reprezentanţii celor două instituţii - nu vor mai 

avea nicio scuză atunci când vor modifica ilegal un monument istoric ori o casă aflată în zona de 

protecţie a acestuia. Prin funcţia pe care o îndeplineşte, aceea de director al DJC Sibiu, Răzvan Pop 

are în grijă peste o mie de monumente istorice şi alte zeci de mii de construcţii aflate în zona de 

protecţie. Fotografiile din arhiva judeţului conţin aproximativ 10.000 de case tradiţionale şi au fost 

puse la dispoziţia Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu de către Asociaţia "Monumentum". 

"Proprietarii de clădiri protejate prin lege trebuie să înţeleagă că o clădire istorică şi mai ales faţada 

acesteia aparţin în egală măsură domeniului public, iar prin distrugerea ei nu se pierde doar 

informaţia istorică, ci se degradează şi aspectul general al străzii şi al satului. De aceea, modificarea 

neavenită a unei clădiri anulează valoarea celorlalte case din jur şi depreciază semnificativ peisajul 

cultural din care aceasta face parte", transmit conducerile celor trei instituţii implicate în proiect. 

 

     Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/controale-in-judet-pentru-salvarea-patrimoniului- istoric-94204.html 

      

http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/controale-in-judet-pentru-salvarea-patrimoniului-%20istoric-94204.html
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Turnul Sfatului 

ALTERNATIVA REGIONALIZĂRII PRIPITE –  
ZONA METROPOLITANĂ SIBIU 

 

       Opinii de arh. Dorin BOILĂ 

               După cum s-a tot spus în ultimii ani, de când cu proiectul 

electoral de regionalizare, lipsește de fapt un organism știinţific de 

generare și dezvoltare coerentă a unui asemenea proiect! Lăsat pe 

mâna politicienilor, el este deja un teribil eșec !! Probabil că 

populaţia buimacă mai are nevoie de o lovitură sub centură… La 

scară locală, tocmai pentru a asigura o gestionare profesionistă a 

complexelor ecuaţii urbanistice, de planificare teritorială,etc. , ar fi 

nevoie de un grup de lucru format din experţi, în general oameni cu experienţă de zeci de ani în aceste 

domenii !! Pentru că tocmai la nivel local se poate obţine o trecere peste problemele generate politic, 

printr-o strategie inteligentă a gestionării adaptate acestui moment economic și social/demografic !! 

Responsabilii din Sibiu au fost informaţi, de mai multe ori în acest ziar, asupra aspectelor respective. 

Mai revenim o dată: 

- alternativa la o regionalizare pripită (eventual impusă politic) este, pentru arealul sibian O ZONĂ 

METROPOLITANĂ. Există reţineri de ordin legislativ-birocratic; n-ar trebui să ne încurcăm în acest tip 

de prevederi, care se modifică mereu ! Se poate denumi „zonă de influenţă”, „zonă periurbană”, n-are 

importanţă… 

-  ideea centrală pleacă de la realitatea existenţei SISTEMULUI DE LOCALITĂŢI, o plasă ce cuprinde 

toate resursele teritoriului, fie că sunt minerale, vegetale, acvatice, fie că sunt peisagere, sano-genetice, 

patrimoniale – inclusiv de patrimoniu imaterial !! Și atunci avem un context fundamental, format din 

cel puţin 5 determinante: 

1.    structură în reţea 

2.    ierarhie (ca mărime de localităţi, ca importanţă economică, ca resursă patrimonială,etc.) 

3.    interferenţe și mixitate (marile platforme comerciale sau industriale, la fel ca și marile suprafeţe 

de mono-cultură, sunt niște „găuri negre” în sistem !!) 

4.    strategie integrată 

5.    dezvoltare ecologic-durabilă . Sunt multe lucruri de spus, pentru că acesta ar trebui să fie proiectul 

cel mai important pentru judeţul Sibiu, măcar pe intervalul 2014-2024 !! Iată, spre exemplificare, ce 

trasee-unicat s-ar putea oferi localnicilor și străinilor, cu centrul de pornire orașul Sibiu: 
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      a)    Drumul Cărţii – Cârţișoara,Nou Român, Roșia, Bibl. Astra, Rășinari, Săliște (Badea Cârţan, dr. 

Telea, E. Schlattner, memorandiștii – astriștii - cărturarii sași, Sf. Andrei Șaguna – Goga - Cioran, 

academicienii Mărginimii) 

b)    Autostrada sănătăţii – Ocna-Sibiului,lacurile Săcel,Miercurea Sibiului 

     c)    Transmontanele – Drumul Regelui (Săliște – Jina – Oașa - Novaci), Drumul Bucinului (Sadu – 

Bucin-Voineasa), Transfăgărășanul. 

     d)    Traseul Colecţiilor Etnografice – Avrig, Cârţișoara, Nou Român, Alţâna, Moșna, Mediaș, 

Dumbrăveni, Blăjel, Bazna, Sibiu (Muzeele Astra și Franz Binder), Boiţa, Cisnădioara, Rășinari, Gura 

Râului, Săliște,Galeș, Poiana Sibiului. 

     e)    Drumurile Dacilor- Drumurile Transhumanţei – Săliște, Jina, Dobra / Poplaca, Săliște, Crinţ /  

     Rășinari, Șanta, Muncel, Gâtu-Berbecului, Tărtărău / Ţara Oltului –Ţara Muncelului. 

      Trama pe care se poate construi această strategie este O ZONĂ METROPOLITANĂ STRUCTURATĂ PE 

AREAL LĂRGIT ( cu raza de cca 30-35 km.). Acest proiect trebuie să coaguleze forţele instituţiilor de 

stat ale orașului Sibiu, ale judeţului și ale tuturor primăriilor din orașele și satele aferente. Este vorba 

de o zonă extinsă pe cinci direcţii geografice și economice: 

      -     spre Săliște (extensie până la Jina), incluzând arealul montan tradiţional pe care se sprijinea 

economia Sibiului. 

 -     spre Cisnădie (extensie pe valea Sadului), completând arealul montan al Mărginimii tradiţionale. 

-     spre Ocna Sibiului, pentru a include și această zonă economică și de agrement de portanţă 

regională, plus bazinul superior al Visei. 

    -     spre Tălmaciu, pentru a închide întreg bazinul râului Cibin. 

  -     spre valea Hârtibaciului, cuprinzând bazinul inferior al acestui râu. 

     Trebuie subliniat că o asemenea zonă metropolitană va fi viabilă numai în măsura în care va respecta 

strict arealele urbane, cele agro-zootehnice, silvice și de natură protejată, tocmai printr-o 

sistematizare atentă a interferenţelor urbanistice-economice cu cele ale necesarelor zone de detentă/ 

rezervă/ pentru obiective viitoare neprecizate ! CEL MAI ATENT GESTIONAT ȘI PROTEJAT AR TREBUI   

SĂ FIE SPAŢIUL RURAL – CA EXPRESIE A UNUI MOD DE VIAŢĂ STRUCTURAL DIFERIT DE CEL 

URBAN, MAI NECESAR ÎN VIITOR DECÎT A FOST VREODATĂ! 

 

       Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24281/alternativa-regionalizarii-pripite-%E2%80%93-zona-

metropolitana-sibiu.html?sst=  

 

http://www.turnulsfatului.ro/24281/alternativa-regionalizarii-pripite-%E2%80%93-zona-metropolitana-sibiu.html?sst
http://www.turnulsfatului.ro/24281/alternativa-regionalizarii-pripite-%E2%80%93-zona-metropolitana-sibiu.html?sst
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Revista Arhitectura 

NEW YORK. O VERSIUNE RETROACTIVĂ A VIITORULUI. 2013 

 

După cum afirma 

arhitectul şi teoreticianul Rem 

Koolhaas, „Manhattan este un 

teatru al progreselor”1, 

oferind constant o imagine în 

avans a viitorului şi a 

posibilităţilor generate de 

acesta, figurând ca o scenă 

arhitecturală şi artistică la 

nivel mondial. 

Manhattan este scris 

după o reţetă foarte complexă, 

rescrisă în repetate rânduri de 

creatorii săi, având ca ingrediente de bază: gridul, block-ul şi turnul. Aceste elemente împreună 

conturează imaginea caracteristică a oraşului, lucrând într-un echilibru interdependent. Astfel, 

insula newyorkeză funcţionează ca „un oraş într-un oraş”2, dispunând în acelaşi timp de autonomie 

şi independenţă. Ca urmare a încălzirii globale, creşterea nivelului apei pe Pământ este inevitabilă, 

iar ameninţarea cataclismelor climatice – amplă. Proiectul de faţă propune o reorganizare spaţială a 

New York-ului, ţinând cont de elementele 

sale de bază şi de relaţiile dintre acestea, 

încercând să ofere o soluţie viabilă creșterii 

nivelului apei (manifestate distinct în 

inundarea malurilor Hudson River și East 

River).  

În proiect, gridul, block-ul şi turnul 

sunt păstrate ca piese centrale, fiind în 

schimb regândite din punct de vedere al  

structurii şi dispunerii în cadrulmetropolei. 

Ca regulă generală, gridul devine fluid şi îşi 



 18 

 

pierde rigiditatea caracteristică, insula urbană devine mobilă, iar turnul rămâne un element fix şi o 

imagine reprezentativă a oraşului. Arhitectura de urgenţă este un domeniu ce ia naştere din 

considerente diferite faţă de alte tipuri de arhitectură. Ea legitimează propuneri spaţiale care se 

edifică în urma unor catastrofe şi dezastre. Soluţiile necesită un răspuns rapid şi punctual, bazat pe 

eficienţă şi funcţionalitate. „Arhitectura în condiţii de urgenţă vine să umple un gol şi să anuleze sau 

să tempereze drama instaurată”3, oferind o alternativă provizorie sau definitivă pentru noua 

orânduire urbană. Imaginea lumii se modifică zilnic. Ceea ce este astăzi nu va mai fi mâine la fel, 

pentru că ce aveam ieri a fost consumat. Astfel ajungem să ne întrebăm cu ce înlocuim realitatea 

naturii şi a obiectelor pe care le consumăm mai repede decât le putem reinventa? De exemplu, în 

acest sens, metoda paranoico-critică a lui Dali este atât un produs, cât şi un remediu contra 

anxietăţii la reinventare: „ea promite că prin reciclare conceptuală, conţinutul consumat, demodat 

al lumii poate fi reîncărcat sau îmbogăţit, ca uraniul, şi că noi generaţii de fapte false şi dovezi 

fabricate pot fi generate în mod simplu prin actul interpretării”4. Prin extensie, Viitorul poate fi 

fabricat din elementele trecutului reinterpretate şi reasamblate într-o nouă ordine, care să 

funcţioneze după noi principii pe terenul celor vechi. „Arhitectura este (înseamnă) impunerea 

asupra lumii a unor structuri pe care nu le-a cerut 

niciodată şi care existau anterior doar ca 

nori de conjectură în minţile creatorilor săi. Arhitectura este inevitabil o formă de activitate 

paranoico-critică”5. 

Rolul arhitectului este de a transforma speculaţia, probabilitatea şi visul în realitate. Prin 
impunerea unei analogii dintre trecut și prezent, trecutul poate renaște prin reinterpretarea sa sub o 
formă nouă și modernă de viaţă. Ea va aduce cu sine experienţele călătoriei efectuate până în 
momentul renașterii, ceea ce îi conferă un avantaj major în faţa unor fraţi mai mici abia născuţi. 

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/02/new-york-o-versiune-retroactiva-a-viitorului-2013/  

http://arhitectura-1906.ro/2014/02/new-york-o-versiune-retroactiva-a-viitorului-2013/
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Observatorul Urban București 

ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE LA CALEA VICTORIEI 

De Raluca Iuga 

Începând cu 24 februarie, 

Primăria Capitalei demarează 

lucrările de reabilitare şi 

modernizare a Căii Victoriei, pe 

segmentul cuprins între Piaţa 

Victoriei şi Calea Griviţei. Potrivit 

proiectului, în primul rând vor fi 

lărgite trotuarele pentru pietoni 

astfel încât ruta va putea fi 

străbătută la pas de la Guvern şi până la Cheiul Dâmboviţei. Termenul estimat pentru finalizarea 

lucrărilor este 1 august 2014. Astfel timp de şase luni şi jumătate, traficul rutier va fi restricţionat, 

iar circulaţia se va desfăşura pe două benzi cu sens unic. În preajma intersecţiilor va exista o a treia 

bandă de încadrare pentru virajul la stânga sau la dreapta.Planul de modernizare prevede ca pistele 

pentru biciclişti să fie delimitate de benzile de circulaţie, prin borduri înalte de 10 centimetri, iar 

trotuarele prin bolarzi. De asemenea, proiectul presupune şi modernizarea reţelei de iluminat 

public, refacerea spaţiilor verzi şi a mobilierului urban. 

 Potrivit proiectului aprobat la sfârșitul anului trecut în Comisia Tehnică de Circulaţie din 

cadrul Primăriei Capitalei și prezentat de Observatorul Urban al Uniunii Arhitecţilor AICI, Calea 

Victoriei își va păstra sensul unic, iar traficul auto se va îngusta la două benzi de câte 3 m lăţime 

fiecare. „Odată cu deschiderea bulevardului Buzeşti-Berzei-Uranus, care este alternativă la Calea 

Victoriei şi care preia o parte importantă dintre maşinile care traversează oraşul de la Nord la Sud, 

este posibilă extinderea trotuarelor de pe Calea Victoriei, pentru a readuce acest bulevard la ceea ce 

reprezintă el de fapt: zona de promenadă a Centrului Bucureştiului. Lucrările de modernizare vor 

viza şi amenajarea pistelor pentru biciclişti. 

Spaţiul necesar acestor lucrări va fi obţinut prin renunţarea la o bandă şi jumătate din 

carosabil", se arată într-un comunicat de presă al primăriei generale. Valoarea totală a proiectului 

se ridică la aproximativ 8.700.000 lei. 

 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/incep-lucrarile-de-modernizare-la-calea-victoriei.html  

http://www.observatorulurban.ro/incep-lucrarile-de-modernizare-la-calea-victoriei.html
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de-a arhitectura 

100 DE ARHITECŢI VOR  DUCE ARHITECTURA ÎN ŞCOLI  

 

În 2014 înscrierile sunt deschise până pe 15 martie pentru „de-a arhitectura în oraşul meu” 

 

„De-a arhitectura în oraşul meu” este primul program educaţional al Asociaţiei "de-a 

arhitectura” [http://de-a-arhitectura.ro/], aflat în al doilea an de existenţă, care îşi propune 

stimularea interesului şcolarilor din învăţământul primar pentru domeniul arhitecturii. 60 

de arhitecţi voluntari se implică în desfăşurarea fiecărei ore de curs din 2013-2014, acesta 

fiind un element cheie al sistemului de predare. 

„De-a arhitectura în oraşul meu” este un curs opţional (parte din curiculă la decizia şcolii) 

pentru clasele a III-a şi a IV-a şi este conceput ca metodă de învăţare experienţială, pe o structură de 

tip: observ şi analizez, construiesc şi prezint. Cursul se desfăşoară pe durata unui întreg an şcolar, 

cu o frecvenţă de o oră pe săptămână. 

Cursul este predat de un tandem de îndrumători alcătuit din învăţător şi arhitect voluntar 

formându-se astfel o echipă în care partenerii se completează reciproc. Arhitectul (sau designerul, 

sau urbanistul), ca specialist în domeniul mediului construit, stăpâneşte noţiunile specifice care 

sunt predate copiilor, în timp ce învăţătorul ştie cum să menţină atenţia copiilor, cunoaşte metodele 

didactice şi îl poate ajuta pe arhitect să transmită informaţiile şi să îşi adapteze discursul.  
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Din cel de-al treilea an al său, anul şcolar 2014-2015, cursul va fi disponibil în întreaga ţară, 

deci orice clasă din orice oraş poate fi înscrisă, există însă o condiţie pentru ca acestea să fie 

declarate admise în program şi anume să avem şi un arhitect voluntar din oraşul respectiv. De 

aceea încurajăm înscrierile în „pereche”, în care arhitectul vine cu clasa la care vrea să predea sau 

clasa vine cu arhitectul voluntar. Accesând secţiunea de înscrieri [www.de-a-

arhitectura.ro/inscrieri] de pe site (Înscrieri/Găseşte o clasă) se poate vedea în fiecare oraş dacă 

sunt clase disponibile sau arhitecţi doritori să participe la program. Înscrierea este foarte simplă: se 

completează unul dintre formularele online de înscriere de pe site-ul Asociaţiei „de-a arhitectura”. 

Există un formular pentru cadre didactice şi, respectiv, un formular pentru arhitecţi. Înscrierea 

cadrului didactic implică înscrierea unei clase a III-a sau a IV-a dintr-o şcoală de stat sau privată.  

Pentru anul şcolar 2014-2015 înscrierile sunt deschise şi vor continua până la începutul 

lunii martie 2014, cu menţiunea că avem o limită de o sută de clase (faţă de 7 clase în anul pilot şi 

60 de clase în cel de-al doilea an) care vor putea fi acceptate în program în anul şcolar următor. 

Programa este însoţită de un material publicat la Editura Universitară „Ion Mincu” care îi 

ghidează pe învăţători şi pe arhitecţii voluntari în derularea activităţilor de predare. Practic, sunt 

sugestii despre cum să fie folosit fiecare minut de la fiecare oră de curs. Acest ghid are şi o serie de 

prezentări cu imagini pe suport electronic, în care sunt introduse concepte şi sunt oferite explicaţii 

pe exemple. De asemenea, deşi elevii nu au un manual, există un Caiet al elevului în care sunt 

trecute fişe rezumat pentru fiecare lecţie a cursului opţional, dar în care sunt şi multe exerciţii 

amuzante prin care elevul să-şi poată însuşi, prin aplicaţii practice, noţiuni şi abilităţi. 

 „Într-o lume în care accesul la informaţie este extrem de facil şi la îndemână, vine întrebarea 

cum poate aduce şcoala un plus de informaţie/inovaţie în educaţia copiilor, cum se poate trezi 

interesul copiilor pentru un anumit domeniu. Se ştie că accesul la informaţie nu însemna 

întodeauna şi posibilitatea de a înţelege acele lucruri. Acesta este rolul profesioniştilor în zilele 

noastre, fie ei specialişti în educaţie sau în arhitectură. În acest sens noi considerăm că educaţia de 

arhitectură are potenţialul de a transcede statutul său de domeniu elitist, credem că poate ajunge la 

un număr extins din populaţie, mai ales pentru că mediul construit ne interesează şi ne afectează pe 

toţi, oraşele sunt locuite şi trăite de oameni, iar noţiuni de bază pe această temă, filtrate şi traduse 

prin prisma specialiştilor, vor da un plus valoare întregii societăţi. Copiii îşi vor dezvolta simţul 

civic, creativitatea, curiozitatea, îşi vor îmbogăţii cultura vizuală, vocabularul, abilităţile de 

comunicare şi spiritul comunitar.” spune Mina Sava, preşedinta Asociaţiei „de-a arhitectura”. 
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În ceea ce priveşte costurile, arhitecţii îndrumători participă ca voluntari, Manualul 

învăţătorului şi al îndrumătorului arhitect şi trainingul pentru îndrumători sunt puse la dispoziţie 

de Asociaţia „de-a arhitectura” cu ajutorul finanţărilor din timbrul de arhitectură de la UAR şi de la  

OAR, precum şi a sponsorizărilor primite de la companii şi persoane private. Cursul ajunge la copii 

pentru suma de 15lei/copil/an şcolar, bani care vor acoperi costul Caietului elevului necesar în 

predarea şi sedimentarea noţiunilor conţinute în program.  

Pentru anul şcolar 2013-2014, cursul se desfăşoară în şcoli din Bucureşti, dar şi din Arad, 

Braşov, Cluj, Otopeni, Reghin, Sfântu Gheorghe, Sibiu şi Timişoara. Extinderea programului în ţară a 

fost posibilă şi datorită sponsorizărilor companiilor: Holcim, Pazo, Goodyear Dunlop Tires România 

şi a Fundaţiei Acvatot. 

Din 2014 începe 

parteneriatul cu UAR (Uniunea 

Arhitecţilor din România) care a 

înţeles importanţa educării 

copiilor în scopul creşterii 

calităţii mediului construit şi 

care va susţine trainingul de 

două zile la care participă toţi 

arhitecţii şi învăţătorii, în 

vederea implementării cursului. 

În programul 2013-2014, expediţiile a două şcoli din programul nostru au fost sprijinite de 

Goodyear Dunlop Tires România, care prin proiectul său GOODYEAR Pentru Siguranţa Celor Mici  a 

mărit echipa îndrumătorilor cu încă două persoane, menite să asigure siguranţa copiilor în timpul 

acestor expediţii şi să îi informeze cu privire la regulile ce trebuie respectate în oraş pentru o mai 

mare siguranţă în trafic. „de-a arhitectura în oraşul meu” este un program educaţional creat de 

asociaţia „de-a arhitectura” sub egida Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), filiala teritorială 

Bucureşti şi în parteneriat cu Departamentul de Ştiinţele Educaţiei din cadrul Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. Proiectul beneficiază de sprijinul 

financiar al Ordinului Arhitecţilor din România prin Taxa Timbrul de Arhitectură. Puteţi viziona 

online toate lecţiile cursului „de-a arhitectura în oraşul meu” pe site-ul www.de-a-arhitectura.ro. 

Înregistrările acestora au fost făcute în timpul anului şcolar 2012-2013, în clasele pilot din 

Bucureşti. Realizarea materialelor video a fost posibilă cu sprijinul Ytong, iar filmarea şi montajul 

au fost realizate de Simona Şuşnea. 


