FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
ANUALA DE ARHITECTURĂ - IAŞI 2013 – ÎN IMAGINI
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O.A.R. - Filialele Iaşi - Vaslui, Bacău - Neamţ şi Nord - Est au organizat împreună, pentru prima
dată ANUALA DE ARHITECTURĂ - IAŞI 2013 în 23 noiembrie a.c.. În program s-a regăsit Conferinţa
"DESPRE ARHITECTURĂ... PATRIMONIU, ENERGIE, SPAŢIU PUBLIC", care a avut loc la Palas Mall, la
care au participat conferenţiarii: arh. Şerban Ţigănaş, preşedintele O.A.R., arh. Şerban Sturdza,
vicepreşedinte O.A.R., arh. Vlad Gaivoronschi, preşedinte Filiala Timiş, arh. Constantin Gorcea,
preşedinte Filiala Nord – Est.
Prezent la evenimente, arh. Mircea Țibuleac vă prezintă mai jos conferința în imagini:
Șerban Sturdza, vicepreşedinte O.A.R. :
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Arhitect Şerban Ţigănaş, preşedinte O.A.R. :

Prezentare ,,Arhitectul la lucru din nou despre profesie ca fenomen”
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Arhitect Vlad Gaivoronschi, preşedinte Filiala OAR Timiş

Prezentare ,,Între public și domestic - proiecte recente”
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Arhitect Constantin Gorcea, preşedinte Filiala OAR Nord – Est:

Prezentare Uzina de apă, Suceava, restaurare
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UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
CONCURSUL INTERNAȚIONAL PENTRU PROIECTAREA MONUMENTULUI
LIMBII ROMÂNE ÎN SCUARUL ACADEMIEI DE ȘTIINTE A MOLDOVEI

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul internaţional pentru proiectarea
Monumentului Limbii Române în scuarul instituției (AŞM). Monumentul va reflecta cu mijloace
specifice artei sculpturale şi arhitecturale importanţa Limbii Române ca element constitutiv al
statului nostru. Concursul se desfățoară pana in 31 ianuarie 2014, urmând ca proiectele să
fie prezentate la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Direcţia logistică (bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt,
nr. 1, bir. 205).
Persoanele interesate să participe la concurs vor primi de la Direcţia logistică a AŞM
regulamentul şi tema condiţiilor de concurs, precum şi ridicarea topografică a terenului propus
pentru amplasarea monumentului la scara 1:500. La concurs pot participa sculptori, arhitecţi şi
artişti plastici din toate ţările. Proiectul-câştigător va fi premiat şi realizat în material în
mărime naturală.

Relaţii la telefon: (022) 27 00 24 sau 079017510 sau AICI:
http://www.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=5789&new_language=0

SURSA: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/concursul-internaional-pentru-proiectarea-monumentuluilimbii-romane-in-scuarul-academiei-de-stiinte-a-moldovei.html
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REVISTA ARHITECTURA
JOHN RUSKIN: PEISAJ ȘI DEMOCRAȚIE

De Ian Jeffrey
John Ruskin, autorul lucrării Pictori moderni, a fost estet, geolog, naturalist și moralist. A fost
interesat de peisaj ca temă aparte în artă și ca forță a binelui sau a răului. În jurul anului 1850 a
încercat să realizeze o asociere între peisaj și democrație. În al cincilea volum al lucrării Pictori
moderni, redactat în 1859, a identificat ceea ce el considera a fi sursa democrației europene:
tărâmul Helveției, al cărui „domeniu îngust ar trebui marcat cu un mic punct verde pe fiecare
hartă a Europei”. Zona respectivă se întinde la sudul Lacului Luzern, în principal în cantonul Uri,
și măsoară aproximativ șaizeci de kilometri pătrați. Vânturile răcoroase care bat dinspre nord nu
au fost favorabile culturii viței-de-vie, fapt care i-a obligat pe localnici să se îndrepte spre o
existență pastorală. Prezumția lui Ruskin era aceea că viața pastorală merge mână în mână cu
democrația. Potrivit lui Ruskin, păstorii erau oameni înzestrați cu gândire practică și cu foarte
mult bun-simț.
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Ruskin scria mult și variat și nu stătea întotdeauna să-și verifice prezumțiile. Avea tendința de a
ilustra cu imagini și exemple, iar în acest caz și-a susținut cauza printr-o diatribă împotriva
peisajului necorespunzător al orașului Sion din Valais, situat nu foarte departe, la sud-vest de
Cantonul Uri. Sion se afla într-un loc nepotrivit, o vale abruptă care o lua spre est și spre vest,
ceea ce înseamnă că o latură era umbrită în permanență, în timp ce cealaltă era veșnic pârjolită
de soare. Într-o astfel de zonă afectată de alunecări de teren, torente furioase și ape stătătoare,
viețile oamenilor se desfășurau în condiții destul de precare. Populația demoralizată din Sion
ridicase construcții șubrede din calcar brut și le spoiseră cu fațade false care în timp căzuseră,
lăsând în urmă niște case decojite și pline de răni. Punctele de reper ale orașului Sion erau un
castel întunecat, două biserici vechi, o mănăstire și un palat episcopal, descris de Ruskin drept „o
clădire practic abandonată cu aspect de baracă”, cu vedere spre o „vie neglijată, ai cărei ciorchini,
negri pe partea interioară și albi ca zăpada pe partea superioară de la praful de calcar, strâng în
jur nenumărate roiuri de muște care bâzâie melancolic”. Metoda lui Ruskin consta în scanarea
unui peisaj în căutarea conținutului său simbolic. Ciorchinii de strugure negri pe o parte și albi
pe alta satisfăceau gustul său pentru extreme. Ținutul idealizat al Helveției, de exemplu, nu era
remarcabil decât prin comparație cu distopicul Sion. Via neglijată, sintagmă scrisă cu litere
cursive în textul inițial, trebuie să-i fi reamintit de anumite vii faimoase care existaseră cândva, în
special cea a lui Nabot israelitul care a fost omorât cu pietre la instigarea lui Jezebel (I Kgs.21.15).
În parabola lui Hristos (Mk.12) o altă vie este plantată de un om care pornește la drum spre o
țară îndepărtată, lăsând în urmă servitorii să o îngrijească. Atunci când acest om (Dumnezeu) își
trimite mesagerii să vadă cum stau lucrurile și să ceară arenda, apar și certurile. Această referire
la via neglijată era felul lui Ruskin de a invoca neajunsurile proprietății private și de a proslăvi
obiceiurile pastorale, conform cărora păstorii purtau negocieri între ei pentru a avea acces la
pășunile comune. Elementul care ne mai atrage atenția în acest fragment foarte scurt este
sintagma „clădirea cu aspect de baracă”, prin care Ruskin semnalează relele cauzate de
centralizarea trecută și viitoare atât în sfera bisericii consacrate, cât și a industriilor
producătoare apărute recent.
Citiți textul integral în numărul 5/2013 al revistei Arhitectura
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Lucrarea lui John Ruskin Pictori moderni a apărut în cinci volume, publicate între 1843 și 1860.
Descrierea orașului Sion (Valais) apare în volumul IV, 1856, subintitulat Despre frumusețea
muntelui și a fost inclusă la capitolul al XIX-lea, intitulat Tristețea muntelui. Elogiul pe care îl
aduce Helveției poate fi găsit în volumul V, subintitulat Despre frumusețea frunzelor – Despre
frumusețea norilor – Despre ideile de relație. A fost inclus la capitolul al IX-lea, Umbrele
frunzelor. Relatarea sa despre reprezentarea eronată a Elveției pe scenele din Londra și Paris se
regăsește în secțiunea Tristețea muntelui.
Cea mai mare parte a operelor lui Ruskin despre Elveția a fost scrisă în jurul anului 1850. Cele
mai multe dintre daghereotipurile sale pot fi găsite în colecția aflată la Biblioteca și Centrul de
Cercetare Ruskin din cadrul Universității Lancaster. Pentru o relatare deosebit de interesantă
asupra vieții, operei și artei lui Ruskin a se consulta Wolfgang Kemp, The Desire of My Eyes: The
Life and Work of John Ruskin, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1990 (inițial scrisă în limba
germană cu titlul John Ruskin: Leben und Werk, 1819-1900 , Carl Hanser Verlag, Munchen,
1983).
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/11/john-ruskin-peisaj-si-democratie/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREȘTI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII: MAI PUŢINĂ CONSULTARE PUBLICĂ ÎN
URBANISM!

De Florin Bălteanu
În ultimul an a fost modificată Legea Urbanismului - noua formă încurajînd derogarea,
protecţia

patrimoniului

construit

a

fost

periclitată

de

modul

în

care

s-a

făcut

descentralizarea, numărul specialiştilor din comisiile monumentelor a fost redus şi a existat
un proiect pentru desfiinţarea comisiilor zonale ale monumentelor, a dispărut Direcţia de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Ministerului Dezvoltării, etc.
Acum se pregăteşte o nouă schimbare. Este vorba de eliminarea unor obligaţii pe care
administraţia publică locală le are la realizarea consultării publice.

Proiectul legislativ de modificare a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
2701/2010 nu a fost încă prezentat oficial publicului larg.
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Principalele schimbări:
• pe de o parte, reglementarea în vigoare arată că documentaţiile ce nu o respectă sunt „nule de
drept", iar în noua formă a actului, acestea doar „nu pot fi aprobate fără respectarea prezentului
ordin", pe de altă parte prefectul nu va mai fi obligat să atace în instanţă documentaţia de
urbanism care nu a respectat procedura;
• dacă Ordinul nr. 2701/2010 identifică momente în care se face consultarea (anunţul de
intenţie, elaborarea studiilor de fundamentare, elaborarea propunerilor supuse avizării şi faza
legată de propunerea finală); noul ordin arată doar că se va respecta Legea 52/2003 (în
momentul în care documentaţia este supusă aprobării), Legea 544/2001 (care se referă la
transparenţa documentelor după aprobare) şi faptul că va exista o corelare cu aplicarea
prevederilor legislaţiei de mediu;
• raportul informării şi consultării publicului, avînd o structură clară (anumite detalii tehnice
privind informarea şi consultarea, un rezumat al reacţiilor exprimate de cetăţeni, modul
justificat în care observaţiile au fost luate în considerare) este înlocuit de o sinteză ale cărei
caracteristici nu sînt definite;
• dacă acum raportul consultării este supus atenţiei consiliului la momentul votului, despre noua
sinteză se spune doar, la modul general, că va fundamenta decizia;
• autorităţile nu mai trebuie să nominalizeze o persoană responsabilă cu consultarea publicului,
de asemenea dispare obligaţia organizării unui grup de lucru permanent „format din
reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum
şi din reprezentanţi ai cetăţenilor" care să faciliteze consultarea;
• din proiect dispare şi grupul consultativ „format din reprezentanţi ai compartimentului de
specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei
de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel
central, judeţean sau local, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea" folosit de
administraţie la redactarea temei planurilor de amenajare a teritoriului, PUG-urilor şi PUZurilor,
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• în proiectul de ordin ministerial nu mai sînt menţionate explicaţiile „succinte, scrise şi
desenate, într-un limbaj nontehnic" ce acum trebuie să acompanieze consultarea aceloraşi
documentaţii;
• noua metodologie nu mai are prevederi specifice în funcţie de tipul documentaţiei de urbanism
sau amenajarea teritoriului;
• de observat că listele cu metodele de informare şi consultare a publicului, obligatorii în funcţie
de complexitatea documentaţiei şi de etapa consultării sînt înlocuite cu o listă opţională; în urma
modificării, dacă o primărie consideră suficient un anunţ la sediu pentru a asigura consultarea
privind Planul Urbanistic General, nimic nu o poate obliga să întreprindă şi alte măsuri;
• din proiectul de ordin ministerial mai dispare informarea anuală privind implementarea
documentaţiei aprobate;
• probabil cea mai dramatică modificare este cea a scurtării consultării, aceasta "nu va putea
depăşi 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului"; astăzi consultarea se face pe toată
durata elaborării şi avizării proiectului de urbanism, iar pentru fiecare etapă, în funcţie de
complexitatea acestuia, sînt prevăzute perioade care cumulate depăşesc cele 25 de zile.
Spre exemplu, în cazul unui PUG: maxim 25 zile după aducerea la cunoştinţa publicului a
intenţiei de iniţiere + mimim 45 zile în timpul avizării + mimim 10 zile (din prevederile legii
52/2003) înainte ca PUG-ul să fie supus votului consilierilor.

Click aici pentru a citi proiectul Ministerului Dezvoltării.:
http://www.observatorulurban.ro/assets/files/stiri/2013_11/proiect-OMDRAP-metododologieconsultare.pdf
Sursa:
http://www.observatorulurban.ro/ministerul-dezvoltarii-mai-putina-consultare-publica-inurbanism.html
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INVITAȚIE
UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
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