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DEZBATERE ŞTIINŢIFICĂ 
,,PLANUL URBANISTIC GENERAL -  UN INSTRUMENT 

STRATEGIC ÎN DEZVOLTAREA URBANĂ – PRINCIPII, 

INOVARE, GESTIUNE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

De la stânga la dreapta: prof. dr.arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din România; prof.dr.arh. Constantin 

ENACHE; conf.dr.arh. Tiberiu FLORESCU, decan al Facultăţii de Urbanism din Univ. de Arhitectură şi Urbanism, ,,Ion MINCU”, şef 

proiect PUG MUN. Bucureşti;  conf.dr.arh. Gabriel PASCARIU, Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România;  lect.dr.arh. Liviu 

IANĂŞI, coordonator de proiect al ,,Conceptului Strategic de Dezvoltare a Municipiului Bucureşti”. 

    Balul Arhitecţilor din prima zi a lui martie a avut asociată 

o dezbatere ştiinţifică care s-a ţinut în dimineaţa aceleiaşi 

zile. Deschiderea lucrărilor a fost făcută de dl conf.dr.arh. 

Gabriel PASCARIU care a preluat rolul de moderator în 

locul dnei Anca GINAVAR, care lipsea din motive medicale. 

Face o introducere anunţând tema dezbaterii, dar şi rolul, 

importanţa de principiu al unui plan urbanistic atât pentru 

profesioniştii care îl realizează şi pentru care devine o 

provocare deosebită, cât şi pentru administraţiile    locale   şi        

autorităţile   care  trebuie să îl folosească ca şi instrument. 
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  Întâlnirea a fost gândită în două părţi. O parte în care cei 

prezenţi la masa prezidiului vor face prezentări şi comentarii 

pe marginea subiectului. A doua parte va fi rezervată 

întrebărilor, discuţiilor şi răspunsurilor la întrebări. 

Programul anunţat este determinat de faptul că în prezent la 

UAUIM se află în curs de elaborare PUG al municipiului 

Bucureşti. Pentru început d-l decan al Facultăţii de 

Urbanism din UAUIM – conf. dr.arh. Tiberiu FLORESCU, 

care este şi şef de proiect PUG MUN. Bucureşti a fost 

invitat să facă o prezentare a conceptelor, a principiilor care 

au stat la baza elaborării acestui proiect complex . 

Mărturiseşte că a încercat să facă un material cât s-a putut 

de succint cu toate că a fost foarte greu,  deoarece  acest 

demers  este în  curs deja de doi   ani    şi    sunt      foarte 

multe de spus. 

A încercat să pună accentul pe schimbarea de paradigmă în 

ceea ce priveşte modul contemporan de a privi urbanismul. 

Lucrarea nu este nouă, ci de fapt constituie o revizuire tehnică 

a PUG-ului existent. Noul concept care se va aplica este acela 

de PUG dinamic. A prezentat structura lui, pe ce concepte se 

bazează şi pe ce instrumente de implementare contează. În 

final alocuţiunea va conţine câteva detalii legate de 

managementul acestui proiect în derulare pentru a se putea 

înţelege modalitatea în care se realizează şi metodele prin care 

se va aplica în practică. Pentru cei interesaţi anunţă faptul că 

toate cele pe care le va prezenta se găsesc într-o carte aflată 

la tiparul UAUIM. Titlul ei este : ,, PUG DINAMIC PENTRU 

SECOLUL XXI”. Cartea încearcă să fundamenteze atât 

teoretic, cât şi practic această nouă metodă de a concepe 

planurile urbanistice generale.  

Prezentarea generală introductivă se încheie cu 

afirmarea faptului că dl decan speră ca această lucare să 

devină atât un model, cât şi un nou cadru de gândire şi de 

implementare a unui PUG pe viitor în România.  

Prezentarea propriu-zisă este foarte interesantă şi 

detaliată. O puteţi urmări în segvenţele filmate ataşate. 
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Link pentru filme:  http://we.tl/sIIVoVgwU2 

                                             http://we.tl/OeOYuhO6GF 

Link pentru poze:    http://we.tl/Xbj9T8rgXK 

 

 

 

 

 

La finalul prezentării sunt prezentaţi cei şase parteneri care elaborează documentaţia : UAUIM – lider 

al consorţiului, INTERGRAPH – partener în domeniul IT, ARNAIZ  - firmă spaniolă de urbanism; AECOM – 

firmă redutabilă în domeniul transportului şi a mobilităţii, SYNERGETICS  CORPORATION – managementul 

operaţional al contractului, CCAT – firmă de consultanţă şi asistenţă tehnică care se ocupă cu problematica 

de mediu şi a obţinerii tuturor avizelor în acest domeniu. 

După pauza de zece minute, sunt invitaţi la cuvânt dl prof.dr.arh.Alexandru SANDU, dl prof. dr.arh. 

Liviu IANĂŞI, pentru a-şi exprima părerile şi a face comentariile ce le consideră necesare pe marginea temei 

anunţate.  

Dezbaterea şi punctele de vedere mi s-au părut pertinente, fără doar şi poate, deoarece cum era şi de 

aşteptat erau susţinute cu argumente de personalităţi recunoscute ca şi valoare în domeniu.  

Afirmaţiile făcute sunt foarte interesante şi pot fi urmărite în detaliu, prin intermediul materialului filmat 

pe care l-am realizat cu acest prilej.  

Vă doresc vizionare plăcută şi vă mulţumesc pentru interesul acordat şi de această dată pentru 

buletinul informativ pe care îl edităm în Filiala UAR Sibiu. 
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INFO 
,,DE-A  ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU” 

,,SUB LUPA ATENTĂ A PESTE O SUTĂ DE ÎNVĂŢĂTORI” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Miercuri, echipa De-a Arhitectura din Sibiu, am trecut o ,,probă de foc”, fiind puşi o parte dintre noi în faţa a circa o sută de 

învăţători din tot judeţul să arătăm ce am realizat cu elevii de la începutul anului şcolar 2013-2014.  ,,Poligonul de încercare” a 

fost Şcoala Generală nr.18, unde s-au desfăşurat lecţii deschise. În cursă am intrat cele patru perechi care predăm cursul: arh. 

Anca BORDEIAN – înv. Anca CARMEN, arh. Carmen ŞANDRU – înv. Elena GEAMĂNU, arh. Livia ARUNCUŢEAN – 

înv. Cristina Prodea şi arh. Mircea ŢIBULEAC – înv. Simona CÂMPEAN. După ce am arătat fiecare la clasă cum lucrăm 

practic timp de o oră cu elevii în cuplul arhitect-învăţător am finalizat acţiunea printr-o adunare generală. În faţa prezenţei 

numeroase sus-amintite am prezentat un material cu principiile generale ale programului ,,De-a Arhitectura” şi formele în care 

acest program îşi desfăşoara activitatea. În continuare, prin intermediul unei selecţii de imagini din cursurile predate până în 

prezent am demonstrat cum practic punem în aplicare principiile cursului şi mai ales rezultatele spectaculoase pe care le 

obţinem cu minunaţii elevi pe care îi învăţăm. La finalul prezentării numeroaselor luări de cuvânt ale învăţătorilor prezenţi ne-

am convins că munca noastră de voluntariat în slujba breslei este nu numai remarcată, dar şi cum se cuvine apreciată. În 

numele cadrelor didactice ale şcolii ne-a felicitat d-l prof. Cornel ŢICHINDELEAN, directorul şcolii. D-na prof. Diana BUCUŢĂ 

– inspector învăţământ primar ne-a surprins plăcut cu cantitatea de aprecieri pozitive şi mai ales cu îndemnul adresat 

învăţătorilor de a-şi alege acest gen de cursuri obţionale ,,altfel”, cum le-a numit ea. În concluzie, ne-am simţit nu numai foarte 

utili prin ceea ce facem, ci mai ales mândri că suntem parte integrantă din programul cultural ,,De-a Arhitectura”. 

Link pentru istoria cursului la jumătatea anului: http://we.tl/vmV4RC2RKN 

Link pentru prezentarea generală:                          http://we.tl/Ki6a0fXLH0 

 

 

De arh. Mircea ŢIBULEAC 

http://we.tl/vmV4RC2RKN
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LANSARE DE CARTE 
 

"SIBIUL ŞI ELECTRIFICAREA ROMÂNIEI. CRONICĂ ILUSTRATĂ 1891  - 
2013" DE ING. MARCEL STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La invitaţia dnului arh. Liviu GLIGOR, 

conf.dr.arh. la Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism ,,ION MINCU”, Bucureşti, am participat  

în data de 25 martie a.c, ora 18:00, la Biblioteca 

ASTRA din Sibiu la lansarea monografiei ,,Sibiul şi 

electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-

2013”, scrisă de inginerul Marcel STANCU. 

    Din biografia autorului aflăm că acesta s-a născut la 

Sibiu, în anul 1962. În anul 1980 a absolvit Liceul 

„Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Între 1981 – 1986 a urmat 

cursurile Facultăţii de Electrotehnică a Institutului 

Politehnic din Timişoara. Şi-a desfăşurat întreaga 

activitate profesională în unităţi sibiene din cadrul 

Sistemului Energetic Naţional – actualele societăţi 

RETRASIB, Electrica, Hidroelectrica, Electrica Serv.  

 

A lucrat în instalaţii electrice de joasă, 

medie şi înaltă tensiune, activând în domeniile 

fabricarea şi repararea echipamentelor energetice, 

dispecerat, distribuţia energiei electrice, 

producerea energiei electrice, mentenanţa 

echipamentelor energetice, construcţii-montaj. În 

anul 1996 a creat muzeul energeticii sibiene din 

Sadu, primul astfel de aşezământ cultural din 

România. 

Cartea de faţă a văzut lumina tiparului la 

sfârşitul lunii ianuarie. Publicată de Editura 

Honterus din Sibiu, lucrarea conţine 389 de pagini 

format A4, 750 de imagini şi 250 de capitole 

grupate în 12 părţi. Cronica reprezintă o descriere 

monumentală a electrificării Transilvaniei de Sud. 

Lectura cărţii este dinamică datorită capitolelor 

scurte, dar şi a imaginilor care se derulează în 

succesiune cinematografică. Cartea lansată de 

inginerul Marcel STANCU este foarte accesibilă şi 

nu se adresează doar specialiştilor în domeniu, ci şi 

publicului larg, oferind ,,bucuria şi farmecul unei 

întoarceri în timp cu mai bine de o sută de ani.” 

Mai mult decât atât, rezumatele în limbile engleză 

şi germană redau monografiei o deschidere spre 

noi publicuri. Deşi pare o carte de specialitate, este 

o reuşită sinteză de istorie recentă a zonei Sibiului, 

punctând cum o comunitate profesională locală a 

contribuit la propăşirea ţării.  

 

 De Natalia JIAN 
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     La eveniment au participat personalităţi valoroase 

care au ţinut să aprecieze importanţa acestei 

monografii în arealul cercetărilor din domeniul 

electricităţii.  

     În calitate de coordonator al Departamentului de 

Metodică, Comunicare şi Programe din cadrul 

Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, Anca VASILESCU a 

moderat această lansare de carte. Aceasta a 

mulţumit pentru prezenţa tuturor, spunând că este 

,,un semn de respect pentru autorul ing. Marcel 

STANCU, dar şi pentru editori“, ori o carte este 

rezultatul unei munci colective şi ,,fiecare carte care 

apare în lume, îmbogăţeşte lumea”. 

     Dr. Vasile CIOBANU, cercetător ştiinţific la 

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al 

Academiei Române, conferenţiar la Facultatea de 

Istorie şi Patrimoniu a Universităţii “Lucian Blaga” din 

Sibiu - şeful Catedrei de Istorie Modernă şi 

Contemporană, vicepreşedinte al Comisiei de Istorie 

a Oraşelor din România, autor de cărţi şi lucrări 

ştiinţifice, specialist în istoria relaţiilor inter-etnice 

dintre români şi saşi; a  

remarcat prezenţa numeroasă la acest eveniment, 

traducând-o ca pe un interes pentru ,,o lucrare 

despre o parte din viaţa noastră, din viaţa 

comunităţii noastre”. Acesta vede în inginerul Marcel 

STANCU un istoric, care a scris o lucrare istorică, 

foarte documentată şi este ,,mai mult decât un 

cronicar, pentru că spune ceva, face trimiteri la alte 

lucrări, studii, pe care le-a adunat şi cărora le face şi 

o critică ştiinţifică”. Dr. Vasile Ciobanu a remarcat 

dealtfel şi înserarea în lucrare a micilor medalione-

portrete de personalităţi.  

     O altă personalitate care a vorbit despre cartea 

,,Sibiul şi electrificarea României. Cronică ilustrată 

1891-2013”   a   fost  dr.  Volker  Arthur  

WOLLMANN,  istoric,    fost director  al   Muzeului 

Anca VASILESCU 

Dr. Vasile CIOBANU 

Dr. Volker Arthur WOLMANN 

Prof. Martin BOTTESCH 
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Pentru vizualizarea materialului foto-video a eveni- 

mentului, accesati: 

Link foto:     http://we.tl/aWrYOqoUNl 

Link video:  http://we.tl/ndB0S9n6AP 

 

 

orăşenesc din Reşiţa, fost cercetător ştiinţific la 

Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca al 

Academiei Române, cel mai competent specialist din 

România în domeniul arheologie industrială, 

profesor asociat al Universităţii din Alba Iulia, 

cetăţean de onoare al oraşelor Sebeş şi Brad, fost 

director al Muzeului Ardelean din Gundelsheim, 

consilier ştiinţific al Fundaţiei Saşilor Ardeleni din 

München, decorat cu „Crucea Federală de Merit” a 

Germaniei. ,,Parfumul epocii”, dar şi citatele 

originale regăsite în monografie, construiesc o 

,,lucrare de referinţă care se bazează pe o foto-

documentaţie cuprinzătoare în cea mai mare parte 

inedită, care îi poate fascina pe acei cititori care nu 

au disponibilitatea de a citi pagină cu pagină”.  

 

 

 

      Prof. Martin BOTTESCH, unul dintre liderii 

politici ai germanilor din România, ex-preşedinte al 

Consiliului Judeţean Sibiu, preşedintele Forumului 

Democrat al Germanilor din Transilvania, autor de 

cărţi referitoare la istoria saşilor transilvăneni, a 

declarat că ,,din prima răsfoire mi-am dat imediat 

seama că este vorba despre o lucrare valoroasă şi 

că trebuia să găsim o modalitate de a o publica şi 

am găsit-o prin Forumul Democrat German din 

Sibiu”.  

      Mulţumind tuturor pentru cuvintele la adresa 

sa, dar şi pentru referile la conţinutul lucrării, 

inginerul Marcel STANCU a ţinut să explice 

simbolistica coperţii cărţii, făcând o reuşită 

comparaţie între zidul de cărămidă care este 

ilustrat pe copertă şi aportul tuturor care au 

contribuit la apariţia monografiei : ,,totul se sprijină 

pe un zid de cărămidă. Acest zid ne duce cu gândul 

la oraşul medieval – Sibiu, dar si la tehnica de 

construcţie cărămidă cu cărămidă. Practic astăzi, 

cărămidă cu cărămidă am primit eu de la foarte 

mulţi dintre voi toţi. Nu se poate realiza un zid, 

decât individ cu individ”. 
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UAR 

DEPLASARE DOCUMENTARĂ   

MOLDOVA DINTRE PRUT ȘI NISTRU - PRIMUL ANUNȚ  

 

Uniunea Arhitecților din România - Filiala București, sector 2 și Asociația Culturală pro Basarabia și Bucovina - 

Consiliul National, vă invită, în perioada 11 – 16 iunie 2014, într-o nouă deplasare documentară inedită în 

Moldova dintre Prut și Nistru. 

Ziua 1: plecarea din Bucureşti, la ora 8,00, din intersecţia străzilor C. A Rosetti cu J. L. Calderon, prin 

Urziceni,Buzău (popas cafea), Râmnicu Sărat, Focşani (popas de prânz), Mărăşeşti, Tecuci, Bârlad, Huşi, cu 

trecere frontieră la Albiţa - Leuşeni, Nisiporeni (Crucea Eroilor Neamului), Lăpuşna, Chişinău (cazare şi cină la 

hotel Cosmos ***, cinci nopţi) 

Ziua 2: plecarea din Chisinău prin Băneşti, Bălţi (Universitatea, biserica ctitorie mitropolit Visarion Puiu, Palatul 

Episcopal), Floreşti la Soroca şi popas de vizitarea oraşului şi cetăţii construită de Ştefan cel Mare şi Sfânt la 

Soroca, Mrea Cosăuţi şi retur la Chişinău. 

Ziua 3: drumul vinului, dimineata - întâlnire cu arhitecţii din Chişinău şi la prânz - vizită la crama Mileştii 

Mici(oraş vinicol subteran cu galerii de 200 km., cel mai lung din lume), cu masa de prânz la cramă, stropit cu 

vinuri din podgorii renumite. 

Ziua 4: Vizita la Orheiul vechi (defileu 200 m, complexul muzeal paleolitic si dacic şi oraşul hoardei tătare de 

aur,cetatea Orhei, biserica si statuia domnitorului Vasile Lupu), Excursie prin Chişinău, cu vizită la monumente 

sau vizita la manastirea Saharna. 

Ziua 5: Vizita la Mănăstirea Căpriana si trei biserici, rezervaţia naturală, Crama Cricova (cap. 30 mil. l. vin/an, 

cu străzi autobuze, la 80 m. adâncime),masa de prânz stropită cu vinuri 

Ziua 6: plecarea din Chişinău, prin Călăraşi, Ungheni, Iaşi (prânz restaurant Bolta Rece), Vaslui, Bârlad, 

Adjud,Focşani (popas cafea etc), Buzău, Bucureşti. 

NOTĂ: Costul total al excursiei de şase zile este de aproximativ 900 lei/pers (transport, cazare 5 nopţi, 3 

mese/zi, intrări muzee și o masă/zi ghid şi cazare + 3 mese/zi ptr. 6 zile șofer). Participanţii la deplasare vor avea 

obligatoriu la ei cartea de identitate şi paşaportul valabil minimum 6 luni, cerut la frontieră cu R. Moldova (intrare 

și ieșire). Toți participanții vor schimba la Chişinău numai euro sau dolari (nu Lei) pentru lei moldoveneşti. Mesele 

de pranz se plătesc individual pe traseul vizitelor. La Chişinău va exista un ghid localnic român, care va conduce 

grupul la locurile de vizitare cu explicaţii -  tarif 80 Ron/zi (8 ore). Este necesară respectarea orelor de plecare cu 

autocarul şi a celor de masă. După semnare contract transport şi rezervare hotel Chişinău, se va transmite al 

doilea anunţ definitiv şi se fac înscrieri ferme cu plata unui avans de circa 450 lei/pers. reprezentând 

transportul dus-întors şi contribuţia pentru şofer şi ghid (hotelul se achită, de fiecare in Euro). Organizatorii 

urmăresc situaţia politică din R. Moldova, legată de Ucraina şi vor anunţa dacă vor apare modificări în program. 

Informații/înscrieri cu achitare avans, la telefon: 0745.902.495 sau gionascu@yahoo.com - Arh. 

Gheorghe IONAȘCU. Încasări la sediul Centrului Cultural U.A.R, str. J.L.Calderon, nr. 48 (orele 9,00 - 

16,00)  sau la 0728.957.875- Marian Clenciu, pentru membrii A.C.P.B.B, str. Blanari nr. 23. 
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Revista Arhitectura 

CUM SE FACE UN FESTIVAL ÎN ROMÂNIA? CARE SUNT COTELE ARTIȘTILOR 
ROMÂNI ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL? CE ÎNSEAMNĂ MANAGEMENT 

CULTURAL? 

Cum organizezi un festival în România? Care sunt cotele 

artiștilor români? Programul Formare Culturală invită 

profesioniști în domeniul creativ românesc pentru a răspunde 

la întrebări spinoase de management cultural. 

 
Formare Culturală este un program independent care aduce 

profesioniști și practicieni din mediul cultural și creativ împreună 

cu cei care lucrează sau aspiră să lucreze în acest mediu.Programul 

propune un format special de formare, care își propune să inspire și să 

stimuleze crearea de proiecte inteligente și creative,  creând spațiu 

pentru soluții și abordări practice. 

Sesiunile oferite sunt fie generale („Management cultural”, „Finanțări 

pentru proiecte culturale”), fie specifice, aplicate breslelor creative 

românești („Cum se face un festival în România”, „Curatoriat și cotele 

artiștilor”, „Infuzor de soluții culturale” în domeniile artelor vizuale, designului, arhitecturii). 

Sesiunile oferă studii de caz, instrumente accesibile, o atmosferă lejeră și formatori tineri cu experiență 

recunoscută de peste 8 ani în industriile creative în domenii precum arte vizuale, arhitectură, design, dans, 

teatru, film sau patrimoniu. Sesiunea de management cultural durează două zile și propune o formulă 

îmbogățită de livrare a informațiilor, prin participarea a unui formator principal și a doi formatori invitați. 

Cursul „Cum organizezi un festival în România” este structurat ca și conținut astfel încât să ofere aspecte de 

interes pentru un organizator de festival, înțeles ca eveniment cu manifestări artistice. Cursul este deschis 

celor interesați de festivaluri de muzică, film, artă, tradiții, literatură sau orice alt domeniu cultural sau 

interdesciplinar urban sau rural. La sesiunea de „Finanțări pentru proiecte culturale”, participanții redactează 

planuri financiare ale unui proiect considerat studiu de caz, asupra cărora primesc individual feed-back din 

partea formatorului. Infuzoarele de soluții culturale sunt sesiuni experimentale care își propun să 

îmbogățească creativ proiectele culturale. Pentru la lăsa ideile la „infuzat”, sunt folosite, pe lângă 

spontaneitate, creativitate și experiență, instrumente sau tehnici precum: arborele problemei, generatorul de 

soluții,‘reciclarea proiectului’. Infuzorul de soluții creative pentru designeri este un eveniment 

experimental care își propune să reunească și să lase la infuzat idei și soluții pentru proiecte din domeniul 

designului. Detalii aici http://www.formareculturala.ro/infuzorul-de-solutii-creative-pentru-designeri-cu-irina-

alexandru/ 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/03/cum-se-face-un-festival-in-romania-care-sunt-cotele-artistilor-romani-in-context-

international-ce-inseamna-management-cultural/  

http://www.formareculturala.ro/infuzorul-de-solutii-creative-pentru-designeri-cu-irina-alexandru/
http://www.formareculturala.ro/infuzorul-de-solutii-creative-pentru-designeri-cu-irina-alexandru/
http://arhitectura-1906.ro/2014/03/cum-se-face-un-festival-in-romania-care-sunt-cotele-artistilor-romani-in-context-international-ce-inseamna-management-cultural/
http://arhitectura-1906.ro/2014/03/cum-se-face-un-festival-in-romania-care-sunt-cotele-artistilor-romani-in-context-international-ce-inseamna-management-cultural/
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Observatorul Urban Bucureşti 

LANSAREA ALBUMULUI  

 "BUCUREȘTIUL DEMOLAT. ARHIVE NEOFICIALE DE IMAGINE - 1985" 

 

Fundația INES împreună cu Ordinul 

Arhitecților din România 

organizează vineri, 28 martie, cu 

începere de la orele 19:00, 

evenimentul de lansare a albumului 

"Bucureștiul demolat. Arhive 

neoficiale de imagine - 1985", 

fotografii Cristian Bonciocat, autori 

Ștefan Bonciocat, Hanna Derer, 

Corina Popa, ce va avea loc la Casa 

Ion Mincu (str. Arthur Verona, nr. 

19, București). 

 

"Ne aflăm în posesia unui fond neoficial de imagine ce dă întrucîtva seama asupra procesului 

sistematizărilor din Bucureștiul anilor '80. Miza inițială nu a fost și nu putea fi una estetică, ci una 

eminamente documentară, demolările din anul 1984 fiind cu mult mai mult decît o simplă situație 

fotografică. Întregul demers este acela al unui reportaj de amator, aceste imagini fiind mai unitare 

din perspectivă emoțională decît tehnică. Fotografiatul pe furiș, uneori prin jacheta întredeschisă, 

permitea rareori reglaje precise și recadrări cu pretenții compoziționale, la acestea adăugîndu-se 

calitatea proastă a peliculei fotografice și a developării clandestine. Dar suita de imagini izbutește a 

compune o mărturie și totodata o probă istorică. [...] Dincolo de capitalul său nostalgic, arhiva 

aceasta devine, prin analiză dedicată per obiect/ clădire, un instrument de lucru cu funcție deopotrivă 

de recuperare culturală, de reparație morală ce s-ar putea aduce azi porțiunii trupului orașului afectat 

și o călăuză de achiziție de noțiuni elementare legate de tipuri arhitecturale, stiluri, ornamentică, 

stratigrafia unui sit urban cu identitate." Ștefan Bonciocat 

 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/lansarea-albumului-bucurestiul-demolat.-arhive-neoficiale-de-

imagine-1985.html     

 

http://www.observatorulurban.ro/lansarea-albumului-bucurestiul-demolat.-arhive-neoficiale-de-imagine-1985.html
http://www.observatorulurban.ro/lansarea-albumului-bucurestiul-demolat.-arhive-neoficiale-de-imagine-1985.html
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REVISTA ZEPPELIN 

EDITORIAL: CĂTRE ORAȘE INTELIGENTE NONANTAGONISTE, INCLUSIVISTE 
ȘI REFLEXIVE 

Text: Cosmin Caciuc 

Nu știu dacă e bine să mă hazardez într-atât încât să spun 

că cele mai bune cărți despre arhitectură și urbanism nu 

sunt scrise de arhitecți sau urbaniști. Nu știu dacă cel mai 

bun pamflet scris (până acum) cu privire la conceptul de 

oraș inteligent este Against the Smart City de către un 

nonarhitect precum Adam Greenfield. Aș fi însă destul de 

sigur pe faptul că sănătatea oricărei idei noi de care depinde 

viața multor oameni – mai ales a uneia despre oraș și 

tehnologie cu interese globale atât de mari – trebuie să 

implice o dezbatere publică intensă și pertinentă, bine informată și de durată, atât din zona spectrului 

ideologic, cât și din cel critic. O întrebare postcritică mă tot înțeapă însă: rămâne, de fapt, această 

dezbatere doar apanajul unor elite, bine educate, progresiste mai cu seamă, capabile să vehiculeze jargonul 

ideologic tehnologiei sau cel teoretic/universitar al criticii, cu resurse extrem de specializate de informare în 

detaliu, cu privilegiul de a deveni și experți-formatori de opinie? Au vreun rol în acest scenariu tehno-branșat 

de dezbatere cei defavorizați sau nealiniați (cultural, politic, economic, tehnic)? Cei fără gadget-uri? Cei fără 

răgaz să stea pe gânduri, cu noroi pe mâini? Cei fără cărțile de teorie? Aș vrea să cred că există și alte viziuni 

în afara celei binecunoscute a EDUCAȚIEI DE ALINIERE, de eliminare progresivă a balastului cu risc 

antitehnologic, antiprogresist, antiglobalizare. Aș vrea să cred că viitorul nu se va polariza între o zonă 

globalizată de elită economică, tehno-smart și bio, care trăiește în coconul generic de cristal al vreunui DE 

NOVO Masdar City, New Songdo sau PlanIT Valley, și o altă zonă ultralocalizată, reacționară, îngrădită, 

carbonică, gata să facă oricând explozie pe sub cetățile privilegiate din cleștar și silicon. Aș vrea să cred că 

există și un terț inclus.În acest moment, orașul inteligent este în fază de testare, de tatonare. Interesele TOP-

DOWN ale supercorporațiilor în această zonă urbană (Microsoft, Cisco, Samsung, Philips, Hitachi etc) sunt 

mult prea grăbite și pe măsura mizelor enorme de supraviețuire sau extincție economică. Chiar dacă ele 

propagă ideologia și chiar dacă au parte de o ripostă contraideologică la fel de elitistă (precum cea a lui 

Greenfield), îmi pot imagina că există suficiente resurse în zona defavorizată, astfel încât să se dezvolte în 

mod firesc, chiar spontan, „buzunare” sociale de practici spațiale alternative, capabile să îmblânzească într-un 

fel curentul drastic al modernizării TOP-DOWN, și dincolo deDISPLAY-urile 4G, și să ne facă să recuperăm un 

fel de zăbavă: un termen prea anacronic, prea vâscos, prea slav pentru reactorul progresului și pentru 

teoriaCOOL de raft universitar occidental. 

Sursa: http://e-zeppelin.ro/editorial-catre-orase-inteligente-nonantagoniste-inclusiviste-si-reflexive/   

http://e-zeppelin.ro/editorial-catre-orase-inteligente-nonantagoniste-inclusiviste-si-reflexive/
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SPATIULCONSTRUIT.RO 

PRIMUL EVENIMENT DE LANDSCAPE ARCHITECTURE DIN ROMANIA | 
INVITAT SPECIAL: MARTI FRANCH 

 

Primul eveniment de landscape architecture din România va 

reuni peste 200 de arhitecți din țară și din strainatate, 

arhitecți șefi de orașe, companii cu soluții pentru arhitectura 

spațiilor exterioare. 

Arhitectul Marti FRANCH, castigatorul Rosa Barba European 

Landscape Prize al celei de-a șaptea ediții European Biennial 

of Landscape Architecture este invitatul special al 

Conferinței Internaționale de Arhitectură LAUD 2014. Pe 3 

iunie, la București arhitectul va prezenta proiectul Cap de 

Craus, Girona, cel mai mare proiect de restaurare din 

întregul bazin Mediteranean. 

Expoconferința de Arhitectură LAUD face parte din seria 

expoconferințelor internaționale de arhitectură și 

antreprenoriat organizate de ABplus Events, alături de INGLASS, GIS, RIFF și CONTRACTOR. 

Data, locația: 3 iunie 2014, Bucuresti 

 

Structura evenimentului: expoconferință - sesiuni plenare, workshop-uri specializate, expoziție 

tematică 

Organizatori: ABplus Events 

Partener media principa: Igloo 

Partener de comunicare: Zeppelin 

Partener Media Online: Spațiul Construit 

Parteneri media: Arhitectura, Arhitext, Roarhitect, Inspirationist, Pardoseli, Spa Magazin, 

Mansarde și Acoperișuri. 

Website: www.laud.ro 

Contact: laud@abplusevents.com 

 

Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/articol/primul-eveniment-de-landscape-architecture-din-romania-invitat-

special-marti-franch-object_id=15707  

 

http://www.laud.ro/
mailto:laud@abplusevents.com
http://www.spatiulconstruit.ro/articol/primul-eveniment-de-landscape-architecture-din-romania-invitat-special-marti-franch-object_id=15707
http://www.spatiulconstruit.ro/articol/primul-eveniment-de-landscape-architecture-din-romania-invitat-special-marti-franch-object_id=15707
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Turnul Sfatului 

PODUL DE FIER PESTE CIBIN, ÎNLOCUIT ÎN 20 DE LUNI 

 

Administrația locală a Sibiului a lansat licitația de demolare și reconstruire a podului ce traversează râul Cibin 

în dreptul pieței agro-alimentare cu același nume. Lucrarea este estimată la 12,9 milioane de lei, fără TVA, la 

care se adaugă și ”diverse și neprevăzute” în valoare de 1,25 milioane de lei, fără TVA. 

Contractul licitat de Primăria Sibiu presupune demolarea podului existent cu recuperarea elementelor metalice, 

construirea unei pasarele pietonale provizorii, precum și relocarea stației hidrologice, a rețelelor de apă-canal, 

telecomunicații etc. Potrivit anunțului de licitație, alături de noul pod cu ”structură pe arce” va trebui realizată 

și o nouă rețea de iluminat public, precum și o nouă rețea de semaforizare. 

Licitația are ca termen de depunere a ofertelor ziua de 28 aprilie. Potrivit caietului de sarcini, termenul de 

execuție a lucrărilor este de 20 de luni de la semnarea contractului. 

Cu alei și promenadă 

Indicatorii tehnico-economici pentru această lucrare au fost aprobați la sfârșitul lunii noiembrie 2012. Potrivit 

documentelor adoptate atunci de Consiliul Local Sibiu, noul pod ar urma să împrumute ”elemente” 

implementate în cazul podului ce unește strada Neculce de strada Râului, peste același Cibin. ”Aleile de 

promenadă și pistele de bicicliști vor avea lungimi de până la circa 70 de metri amonte și aval de pod și vor 

trece pe sub pod. Lățimea aleilor de promenadă va fi de trei metri”, se arăta în documentele aprobate atunci 

de CL Sibiu. Noul pod din dreptul Pieței Cibin este prevăzut să aibă patru benzi de circulație, alături de care 

vor fi amenajate piste pentru biciliști de câte 1,5 metri lățime (în care intră și spațiul pentru montarea 

parapetului de siguranță) și trotuare de minim 2,25 metri lățime. Lungimea suprastructurii podului va fi de 35 

de metri, potrivit documentelor amintite. ”Viitorul pod va avea o suprafață de 875 de metri pătrați, față de 460 

de mp cât are cel metalic de acum. 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24860/podul-de-fier-peste-cibin-inlocuit-in-20-de-luni.html  

 

http://www.turnulsfatului.ro/24860/podul-de-fier-peste-cibin-inlocuit-in-20-de-luni.html
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Tribuna 

DRAGONII DE SIBIU, STRAJA ŞI PIAȚA LOR  

de Dumitru CHISELIŢĂ 

Nu ştiu pentru câţi din cei care aud de „Straja Dragonilor” le e clar despre ce este vorba. Da, e o carte cu 

acelaşi nume scrisă de Ion Negoiţescu, e o clădire demolată prin anii ‘80 de la Dragoner (intersecţia Ocnei, 9 

Mai şi Faurului), dar pun pariu că termenul de „dragon” le sună multora ciudat. Cum, dragoni la Sibiu? Da. Şi 

nu balauri din aceia mitologici, care au multe capete şi zboară prin aer, ori sunt înţelepţi şi prietenoşi cu copiii. 

Ci doar o anumită categorie de militari, ceva mai specială, care, iată, şi–a purtat paşii şi prin Sibiu. Vom vedea 

în cele ce urmează ce şi cum a fost cu ei. 

Dragonii, strămoşii „forţelor de reacţie rapidă” 

Erau şi infanterişti, şi cavalerişti, termenul de „dragon” fiind sinonim cu „infanterie călare”, adică militari care 

să fie bine pregătiţi în ambele „direcţii” - luptă călare sau pe jos – aceasta până prin secolul al XVIII-lea când 

ei devin doar cavalerie uşoară şi o categorie indispensabilă pentru orice armată a acelei perioade. Denumirea 

ar putea veni de la o anume armă uşoară de foc - „dragon” sau „blunderbuss” - folosită de cavaleriştii francezi, 

de calibru mare, dar eficientă numai la distanţe mici. Iniţial, "strămoşii" dragonilor au fost trupele pedestre 

care, la nevoie, erau transportate - pentru a lua prin surprindere adversarul - călare. Această procedură a 

debutat, oficial, în secolul al XVI-lea. Astfel, sunt pomeniţi prinţul Alexandru de Parma, care, în 1552, a trans-

portat, câlare, câteva companii de infanterişti, pentru a crea surpriză în rândul adversarilor. La fel a procedat 

Louis de Nassau, în timpul bătăliei de la Mons, din 1572.  Nu se ştie data exactă a apariţiei "oficiale", dar 

"naşii" dragonilor se pare că sunt Charles de Cossé, conte şi mareşal de Brissac, zis şi "Frumosul Brissac", la 

1600, sau contele Ernst von Mansfeld, în 1620, care a folosit caii pentru a mări mobilitatea trupelor sale cre]nd 

ceea ce s-a numit în acea vreme o "armată zburătoare".În perioada lor timpurie, dragonii erau organizaţi nu în 

escadroane, (cum era cavaleria) ci în companii ca infanteria, gradele fiind tot ca ale trupelor de infanterie. La 

fel, regimentele de dragoni foloseau pe câmpul de luptă, pentru a transmite ordinele, tobele nu goarnele.  

Graţie flexibilităţii lor, dragonii au fost folosiţi şi pentru păstrarea ordinii în interiorul teritoriului, ceva gen 

jandarmerie călare, împotriva grupurilor de tâlhari ori pentru înăbuşirea revoltelor. Au mai fost folosiţi ca trupe 

de pază a unor obiective, ca avangardă sau ariergardă. Un alt avantaj al lor era unul de ordin economic, 

regimentele de acest fel fiind mult mai uşor de întreţinut, cu cai sau echipament, decât cele de cavalerie. Din 

secolul al XIX-lea, rolul dragonilor a progresat, din cel de infanterie călare, în cel de cavalerie medie. La 

începutul Primului Război Mondial mai existau regimente de dragoni în cadrul armatelor combatante. Ultimele 

acţiuni militare ale dragonilor ca infanterie călare au avut loc în anii '60-'70, cu armata portugheză, în conflictul 

din Angola. În ziua de azi, regimentele de dragoni sunt folosite doar ca trupe de paradă sau protocol, ca în  
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Brazilia, Canada, Chile, Danemarca, Finlanda, Franţa, Norvegia, Peru, Portugalia, Suedia, Elveţia, Marea 

Britanie şi SUA. 

Dragonii austrieci 

În armata austriacă, dragonii (“Draconen”) au apărut în jurul anului 1623. Iniţial erau companii care acţionau 

ori independent, ori ca parte din regimentele de cuirasieri (cavalerie grea)  sau archebuzieri, abia în timpul ge-

neralului Albrecht von Wallenstein (prima jumătate a secolului XVII) fiind vorba de regimente de dragoni, dar 

cu efective mici (trei-cinci companii). După Războiul de 30 de ani, armata austriacă avea doar un regiment de 

dragoni (faţă de nouă de cuirasieri), numărul lor crescând în timpul războiului austro-turc (1683-1698) la 14, 

pentru ca la începutul secolului XX acesta să fie de 15.“În timpul împăratului Carol (Karl) al VI-lea, fiecare 

regiment de dragoni a primit o companie de grenadieri. “During the Austrian war of succession a dragoon 

regiment had mostly a level of 1,000 men which were reduced in peacetime to 800. Dragonii erau socotiţi, 

până la apariţia husarilor, cavalerie uşoară, pentru ca în secolul al XVIII-lea să fie clasificaţi drept „cavalerie 

grea” sau „cavalerie germană”. La mijlocul secolului al XIX-lea, dragonii erau o categorie intermediară între 

cavaleria uşoară („chevaux-legeres”) pe de o parte şi cuirasieri şi husari, pe de altă parte.“Aşa cum spuneam, 

Austria şi ulterior Austro-Ungaria, au avut 15 regimente de husari, numerotate ca atare, plus alte două „cu 

nume”: Althann şi Lichtenstein. Unele dintre ele au fost şi prin Sibiu. 

Dragonii „de Sibiu” 

Mai multe regimente, din cele 15 plus 2, au fost şi în Hermannstadt, lucru firesc, datorită importanţei oraşului 

din punct de vedere administrativ şi militar. Le vom trece în revistă aici, graţie şi paginii web www.kuk-

wehrmacht.de Regimentul 2 de Dragoni de Boemia: s-a format în 1672, ca regiment regal de cuirasieri, sub 

conducerea colonelului conte Caraffa, cu părţi din desfiinţatul Regiment Holstein. Militarii erau recrutaţi din 

Austria Superioară sau Inferioară şi Boemia. În 1733 a staţionat în Sibiu (garnizoană de pace), „proprietar” 

fiind contele Carl von Braunschweig-Lüneburg-Bevern, iar comandant colonelul-conte Joahnn Heinrich de 

Palantain. Regimentul 4 de Dragoni Austria Superioară-Salzburg s-a format în 1672, ca regiment de cuirasieri, 

sub comanda colonelului Christoph Wilhelm Freiherr von Harrant. În 1686  sub comanda locotenent-

colonelului Razenhausen, şi în componenţa Corpului Scherffenberg, participă la înăbuşirea revoltelor din zona 

Sibiului, la fel şi în 1703 (conduşi de lt.col. conte Ignaz Costa) împotriva rebelilor curuţi care atacau 

Sibiul.Regimentul Boemian de Dragoni Nr. 8: cel mai vechi regiment imperial de cavalerie, cu o „vârstă” de 

299 de ani, funcţionând din secolul al XVII-lea până la căderea Imperiului Austro-Ungar, în 1918. 

Recompensat cu privilegii de câtre împăratul Ferdinand al II-lea, în semn de recunoştinţă pentru că aceştia l-

au apărat, în 1619 de o „tentativă de lovitură de stat” din partea provinciilor austriece protestante, aliate cu 

boemienii. Regimentul a mai purtat şi numele de „Cavaleriştii Florentini” („Florentiner Reiter”). La Sibiu au 

„stat”, sub conducerea locotenent-colonelului Chauviray, în anul 1686, în componenţa aceluiaşi corp 

Scherffenberg. Regimentul de Dragoni nr 9, (Galiţiano-Bucovinean): a fost format iniţial în Boemia, ca 

regiment de cuirasieri. A staţionat în Sibiu vreme de doi ani, între 1739 şi 1741, pe vremea când se afla sub 

comanda colonelului conte Preisgott-Kueffstein.  Regimentul Boemian de Dragoni nr. 10. Înfiinţat (ca o  

http://www.kuk-wehrmacht.de/
http://www.kuk-wehrmacht.de/
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companie, apoi cinci) în 1631, de către colonelul Illow, abia în 1634 este „format” ca regiment de dragoni 

propriu-zis. La Sibiu este menţionat în anul 1705, când a luat parte la apărarea oraşului şi a spargerii blocadei 

impuse de trupele curuţilor lui Ferenc I Rakoczy. Părţi din acest regiment au mai participat, în 1707, la luptele 

din zona Devei, Clujului şi Sibiului. Comandant al regimentului în perioada „sibiană” era faimosul general conte 

Johann Ludwig Rabutin de Bussy.Regimentul Boemian de Dragoni nr. 13: Format în 1682, în Silezia. Participă 

la luptele cu revoluţionarii paşoptişti maghiari, în 1849 fiind prezenţi în bătăliile de la Sebeşu Săsesc (Alba), 

Sibiu, Slimnic şi Ocna Sibiului. Comandanţi au fost atunci coloneii Johann von Coppet şi Ludwig von Gablenz.  

Acestea au fost, direct sau indirect, regimentele de dragoni austriece care au avut, la un moment dat, „baza” 

în Sibiu sau au „operat” din punct de vedere militar în această zonă. Menţionăm că denumirile din text sunt 

denumirile oficiale ale lor, nu numele exact din perioada lor „sibiană”. La fel, nu toate regimentele de dragoni 

menţionate au avut în mod neapărat legătură cu „Straja Dragonilor” din Oraşul de Jos.Dragonii, în ciuda 

faptului că misiunea lor era şi de menţinere a ordinii interioare a oraşului, au efectuat şi acţiuni „neconforme”. 

În „Cronica oraşului Sibiu”, Emil Sigerus menţionează, la 14 şi 22 aprilie, că dragonii şi husarii au jefuit pe cei 

sosiţi cu marfă în piaţa principală a oraşului, doi capi ai acestora fiind executaţi prin spânzurare.  

Straja Dragonilor, clădirea 

Da, la intersecţia străzii  ..9 Mai cu Ocnei, drumul se bifurca, lăsând loc unei clădiri cu o arhitectură oarecum 

interesantă. Semăna vag cu o corabie, cu alemente arhitecturale baroce şi neoclasice, iar unii mai spun că 

„porecla” ei ar fi fost „Arca lui Noe”. Era Straja Dragonilor. Un fel de corp de gardă al acestor infanterişti călări, 

chiar vizavi, „strategic” chiar, de faimosul han „La Mielul Alb” - posibil şi locul unde erau „cazaţi” caii dragonilor 

şi hrăniţi proprietarii lor. Hanul a rezistat timpului până recent, când a clacat cofetăria cu acelaşi nume. Straja 

Dragonilor nu a rezistat. În 1976 (după cum spune patrimoniu.sibiu.ro) sau 1980 (după alte surse, mai 

credibile) a fost demolată, fiind înlocuită de un fel de fântână arteziană de un kitsch socialist uluitor, un fel de 

turn stilizat ce arăta ca o rachetă înfiptă în beton, de i se mai spunea şi „bomba cu neutroni”. A dispărut şi 

aceasta, lăsând loc unei „insule” în carosabil.  Răsfoind „pe rapid” filele istoriei, aflăm că aici a fost un oficiu 

poştal, „Librăria Noastră Nr.2”, cu denumirea schimbată în „Lyceum”, mutată, după demolare, pe Ocnei, şi 

pustiită până în ziua de azi. Mai înainte? Locuinţe şi prăvălii. De exemplu, în Adressbuch-ul sibian de la 1901, 

apar aici un cizmar, Anton Zacharias, un „magazineur” (proprietar de depozit? Lucrător la un depozit? Nu îmi e 

clar...), Samuel Glanz, o văduvă de veterinar, Julkie Horedt şi prăvălia lui Isak Zimmermann, băcan şi 

comerciant de lămpi cu spirt. După Zoltan Kalmar, înainte de naţionalizare, aici a fost prăvălia de stofe a lui J. 

Andree.  Acum, de „Dragoner” mai aminteşte doar toponimia locală, „La Dragoner” fiind orice magazin din 

zonă. „Dragoner” au mai fost numite o alimentară (desfiinţată) şi o pizzerie, încă funcţională. În rest, nimic 

care să amintească de acest loc „militar” cu destulă vechime, şi de aceşti infanterişti pe cal mult mai reali 

decât kitsch-cavalerii „medievali” şi aşa-zisele „domniţe” care nu au legătură cu vreo realitate istorică. Păcat, 

avem o istorie atractivă, dar se pare că nimănui nu-i pasă de ea.     

Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/special/dragonii-de-sibiu-straja-si-piata-lor-95312.html  

 

http://www.tribuna.ro/stiri/special/dragonii-de-sibiu-straja-si-piata-lor-95312.html
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TEHNOREDACTARE 

Natalia  JIAN 


