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SENATUL UAR ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
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de  arh.  Mircea ŢIBULEAC 

 

PREŞEDINTE 
DR.ARH.VIORICA CUREA 

 

Suntem la mijlocul unui mandat de patru ani. Ne întrunim de patru ori pe an în 

şedinţe ordinare şi de câte ori este nevoie în comisii. Am considerat oportun ca prin acest 

articol să reamintesc alegătorilor noştri cine face parte din Senat, ce este Senatul şi 

bineînţeles care îi sunt atribuţiile statutare. Pentru aceasta o să reproduc conţinutul 

articolului 10 din Statutul UAR:   
10. SENATUL U.A.R.  
10.1. Senatul are mandat de la Conferinţa Naţională să coordoneze şi să monitorizeze activitatea  

U.A.R. pe perioada legislaturii.  

10.2. Senatul defineşte politicile economice, culturale şi sociale ale U.A.R. în baza strategiei şi hotărârilor Conferinţei 

Naţionale şi supraveghează activitatea acesteia.  

10.3. Senatul este alcătuit din 17 membri, reprezentând întreg teritoriul ţării: 7 reprezentanţi ai filialelor regionale, 6 

reprezentanţi ai filialelor de sector din Bucureşti şi alţi 3 membri. Preşedintele este membru de drept al Senatului.  

10.4. Mandatul unui Senat este pe perioada dintre două Conferinţe Naţionale ordinare.  

10.5. Senatul se întruneşte în ş         edinţă trimestrial, conform programului anual.  

10.6. Şedinţa este legal constituită în prezenţa a cel putin ½ +1 din membrii Senatului.  

10.7. În mod excepţional, reuniunea Senatului poate fi convocată, în cazul apariţiei unor probleme deosebite, de către 

Colegiul Director, sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.  

10.8. Atribuţiile Senatului sunt:  

10.8.1. Alege dintre membrii săi, prin vot secret, Colegiul Director compus din 7 membri.  

10.8.2. Alege un trezorier care monitorizează activităţile financiare, întocmirea şi execuţia bugetului.  

10.8.3. Aprobă taxa de înscriere, cotizaţia anuală, precum şi condiţiile de achitare.  

10.8.4. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.  

10.8.5. Aprobă achiziţiile imobiliare la propunerea Colegiului Director.  

10.8.6. Aprobă afilierea la Uniunea Arhitecţilor din România a altor organizaţii profesionale ale arhitecţilor, la cererea 

acestora.  

10.8.7. Alege comisiile de lucru permanente şi temporare.  

10.8.8. Acţionează în toate privinţele pentru apărarea intereselor patrimoniale ale U.A.R.  

10.8.9. Emite hotărâri cu majoritatea simplă din numărul celor prezenţi. (In cazuri deosebite, preşedintele poate cere, 

prin mijloace adecvate, votul membrilor absenţi)  

10.8.10. Aprobă organigrama aparatului administrativ al U.A.R.  

10.8.11. Aprobă asocierea cu administraţiile publice în vederea realizării şi susţinerii unor programe ale U.A.R.  

10.9. Atribuţiile comisiilor Senatului sunt prevăzute în Regulamentele de organizare şi funcţionare specifice.  

10.10. Senatul poate convoca Conferinţa Naţionala Extraordinară a U.A.R. cu votul a 2/3 din numărul membrilor sai.  

10.11. Criteriile de incompatibilitate privind validarea candidaţilor la Conferinţa Naţională sunt stabilite prin 

Regulamentul de desfăşurarea al alegerilor. 

Pentru a ilustra o secvenţă din activitatea Senatului am ataşat imagini surprinse în şedinţa din 21.03.2014 

care s-a desfăşurat ca de obicei în sediul din str. J.L.Calderon, nr.48. La şedinţă au fost invitaţi să participe: arh. 

Dumitru FANEA (Director Executiv UAR); arh. Stelian FLESCHIN (Preşedintele Filialei Judeţene Alba); ec. Adela 

MARINESCU (consultant pe probleme economice), arh. Gabriela MIRCEA (preşedintele Comisiei de Cenzori ); av. 

Daniela CIOCA (avocat-consilier juridic); Amalia NĂSTASE (director Centru de Cultură Arhitecturală Calderon). 
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1. Prezentare și aprobare a proiectului ,,Centru de Cultură Arhitecturală Transilvania- prezintă arh. Stelian FLESCHIN, președinte 

Filiala UAR Alba si dr. arh. Viorica CUREA - presedinte UAR 

2. Comisia culturală. Prezentarea şi aprobarea proiectelor culturale (terţi) finanţate de UAR şi proiectele proprii - arhivă, bibliotecă, 
Bienala de Arhitectură Veneţia, Bienala Naţională de Arhitectură, Simpozion ,,C. Brâncoveanu”, proiectul Cultural G.M. Cantacuzino. - 
prezintă vicepreşedinte - arh. Nicolae LASCU și președinte UAR dr. arh. Viorica CUREA;  
Stadiu de pregătire a proiectului Olari- prezintă dl. arh. STURDZA Șerban; 
3. Comisia organizatorică. Analiza pe articole a ROF Colegiu Director, avizat în comisiile Organizatorică și Socială și aprobat în CD 
- prezintă Vicepreşedinte dr.arh. G. DAVIDENCO; 
4. Comisia Socială. Prevederi pentru anul 2014 – prezintă vicepreşedinte arh. Doina MARIN; 
5. Comisia Economică. 
  - Raportul Comisiei de Cenzori trim IV 2013; Raport privind gestiunea fondurilor și a patrimoniului UAR- situație anuală la 
31.12.2013 – prezintă arh. Gabriela MIRCEA; 
   - Strategia Economică privind susţinerea financiară a Filialelor UAR, prezintă Vicepreşedinte arh. Gelu TUDORACHE; 
 - Raport privind construcţiile UAR (Calderon, Vilă Sinaia, COCA Chiojd, Extindere Calderon, Olari) –  prezintă director arh. D. FANEA; 
6. Comisia de Cenzori – Raportul Comisiei de Cenzori trim. IV 2013; Raport privind gestiunea fondurilor şi a patrimoniului UAR – 
situaţie anuală la 31.12.2013- prezintă arh. Gabriela MIRCEA. 
7. Proiect de hotărâre privind validarea infiintarii structurii teritoriale judeţene (Arad, Timiş, Arges, Caras Severin -prezintă av. Daniela 
CIOCA; 
8.  Aprobarea dosarelor pentru noi membri UAR; 
9. Diverse 
    - Scrisoare arh. PENTILESCU 
    - Scrisoare Prof. dr. arh. Peter DERER 
    - Scrisoare arh. Pavel POPESCU     

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins un număr destul de mare de puncte care mai de care mai 

însemnate. Din această cauză, aceasta a durat până spre seară. S-a început cu o scurtă informare a 

Preşedintelui d-na arh. Viorica CUREA, după care a urmat nouă puncte, prezentate, discutate şi votate:  

 

      Spre seară la final am avut parte de o dulce surpriză şi la propriu şi la figurat din partea doamnei 

CUREA. Cu această ocazie am închinat o cupă de şampanie şi i-am urat mulţi ani cu sănătate cu prilejul 

aniversării unei vârste frumoase care urma să o împlinească peste câteva zile. 

      Voi reveni din când în când şi cu alte noutăţi din activitatea conducerii UAR.  
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE PIAN ’’PRIETENII 

MUZICII’’ DIN CADRUL ’’PRO PIANO ROMÂNIA’’, 

SIBIU  
- A DOUA EDIŢIE- 

De Natalia JIAN 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muzică de calitate, copii frumoşi şi talentaţi, 

dar şi o audienţă care a receptat cu o deosebită 

plăcere fiecare notă muzicală; asta a adus a doua 

ediţie dedicată Sibiului a festivalului naţional de pian 

’’Prietenii muzicii’’ din cadrul ’’PRO PIANO ROMÂNIA’’. 

Evenimentul a avut loc în perioada 28-30 martie 2014, 

la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi a adus în faţa 

sibienilor 77 de copii pentru care pianul reprezintă mai 

mult decât o pasiune. Aceştia provin din mai multe 

judeţe ale ţării, printre care se numără Argeş, Bihor, 

Cluj, Ilfov, Dâmboviţa, Harghita, Mureş, Prahova, 

Vâlcea. Din aceştia, 37 de participanţi au fost din 

Sibiu. Dacă ne întoarcem în timp, în anul 2013 au fost 

înscriși 68  de copii din mai multe județe ale țării, cei 

mai mulți au fost din Sibiu, 29 de participanți. 

De aici putem observa faptul că prestigiul festivalului a 

crescut de la o ediţie la alta. Evenimentul a fost 

organizat de fundaţia culturală ’’PRO PIANO - 

ROMÂNIA’’ în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

ASTRA Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Filiala 

Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România 

(UAR). Iniţiatorul evenimentului este profesorul de pian 

Enikő–Maria ORTH, premiat cu medalia "Meritul pentru 

Învăţământ clasa a I-a".  

Fundaţia Culturală “PRO PIANO-ROMÂNIA” a 

fost înfiinţată în anul 1996, în Bucureşti.  Din anul 

2004 are Statutul de Utilitate Publică. Preşedintele ei 

este Stela AVESALON, profesoară de pian gradul I, 

cu Gradaţie de Merit și Diplomă de Excelență conferit 

de Ministerul Invațământului, pentru întreaga 

activitate.  
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Potrivit statutului său, fundaţia are ca scop 

principal depistarea, educarea, selecționarea şi 

subvenţionarea elitei artistice, culturale, muzicale, 

prin şcolarizarea în învăţământ autorizat a 

persoanelor fizice de orice vârstă, precum şi prin 

sprijinirea şi promovarea tinerilor supradotaţi, a 

talentelor reprezentative pentru muzica vocală şi 

instrumentală laică şi religioasă, pe plan naţional şi 

internaţional. ’’Prietenii muzicii’’ din cadrul ’’PRO 

PIANO ROMÂNIA’’ are mai multe scopuri, printre care  

încurajarea învăţării unui instrument muzical, 

considerând că muzica contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor mentale ale copiilor și tinerilor, 

crearea unui  cadru organizat de manifestare artistică 

şi muzicală în care tinerii îşi pot prezenta şi compara 

calităţile tehnico-interpretative însuşite, dar şi 

oferirea unei alternative constructive de petrecere 

a timpului liber. 

Juriul festivalului a fost compus din : Prof. 

Stela AVESALON, Prof. ENIKÖ ORTH, Prof. dr. 

Monica NOVEANU, Prof. Emese KALMAN, Prof. 

Sanda - Mihaela VULCU. Concursul a fost 

organizat să se desfăşoare pe durata a două zile, 

astfel încât în prima zi au intrat în concurs 

participanţii din Sibiu, iar în ziua a doua cei din 

celelalte oraşe ale ţării.  

În cadrul festivalului, au fost acordate 

diplome de excelenţă, de  merit, de participare; iar 

câştigătorii celor 3 categorii sunt: David-Raul 

SOLOMON BOB - (categoria A), Mara BARDAC 

(categoria B), Ana-Maya BRUMAR şi MARCU 

Ştefan (categoria C) şi Andreea CICIREAGĂ- 

MOISESCU, care a obţinut Marele Premiu al 

Festivalului. Preşedintele Filialei Sibiu a UAR, arh. 

Mircea ŢIBULEAC a oferit trei premii speciale şi 

premiul preşedintelui UAR, filiala Sibiu câştigătorilor 

celor trei categorii din concurs. 

 

 

De la stânga la dreapta: Prof. Emese KALMAN; Prof. Sanda - 
Mihaela VULCU; Prof. Stela AVESALON, Prof. dr. Monica 
NOVEANU, Prof. ENIKÖ ORTH. 
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La finalul concursului, prof. ENIKÖ ORTH a 

apreciat faptul că  numărul concurenţilor a crescut de la 

o ediţie la alta: ,,sunt copii foarte buni din toată ţara şi 

eu cred că de fiecare dată învăţăm”, a declarat prof. 

ENIKÖ ORTH. Preşedintele Fundaţiei Culturale “PRO 

PIANO-ROMÂNIA”, dna Prof. Stela AVESALON a ţinut 

să îşi manifeste îşi admiraţia faţă de tinerele talente, 

participante la festival: ,,sunt foarte bucuroasă şi 

apreciez nivelul mult mai ridicat al copiilor faţă de anul 

trecut. Sunt convinsă că anul viitor va fi şi mai bine, copii 

vor fi şi mai bine pregătiţi, văzând ce au de făcut. 

Felicitări părinţilor, copiilor, profesorilor”. 

Pe lângă reprezentaţiile participanţilor, cei 

prezenţi s-au putut bucura şi de un minunat recital de 

pian, susţinut de Radu PRISADA, Miriam 

DRAŞOVEAN şi Tudor - Ştefan THEODORU. Radu 

PRISADA a obţinut Marele premiu - Festivalul ,,Prietenii 

Muzicii / Pro Piano Sibiu, ed. I, iar Miriam DRAŞOVEAN şi 

Tudor-Ştefan THEODORU sunt studenţi în anul II la 

Bucureşti. 

 

RADU PRISADA 

TUDOR - ŞTEFAN 
THEODORU 

MIRIAM 
DRAŞOVEANU 

Andreea CICIREAGĂ MOISESCU -Marele 
Premiu al Festivalului 
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Festivalul s-a încheiat cu o frumoasă 

gală festivă de premiere a câştigătorilor care 

au încântat publicul cu un program special.  

 

 

 

        Am cerut părerea iniţiatorului evenimentului, dnei 

prof. Enikő–Maria ORTH, care a declarat următoarele: 

,,Această ediţie a fost în creştere, cantitativ şi calitativ. 

Sunt foarte mulţumită că din Sibiu au participat 37 de 

copii. Condiţiile de desfăşurare au fost foarte bune şi 

împreună cu colegele mele am reuşit să ne încadrăm în 

program aproape la secundă. Cu toate că am mai afirmat 

în cuvintele de încheiere a festivalului, vreau să adresez şi 

pe această cale mulţumirile noastre dnei prof. Stela 

AVESALON, care a avut încredere şi a fost deacord ca 

festivalul să aibă o filială şi la Sibiu”. 

 

 

     La final înscrişii în recital, premiile speciale şi cei mai 
buni interpreţi rămaşi până la sfârşitul ediţiei, s-au bucurat 

de aplauze oferite cu generozitate de cei prezenti în sală. 
 

LA REVEDERE  ÎN 2015 ! 
 

Ecouri în presă  

http://www.tribuna.ro/stiri/stirile-de-pe-strada-mea/6-premii-de-excelenta-pentru-350coala-de-

arte-play-95593.html 

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/sibienii-buni-prieteni-ai-pianului-95407.html 

http://www.turnulsfatului.ro/24813/festivalul-rsquo-rsquo-prietenii-muzicii-rsquo-rsquo-revine-

la-sibiu.html?sst=pro%20piano 

http://www.turnulsfatului.ro/24972/scoala-de-arte-play--6-premii-de-excelenta-la-festivalul-

quot-prietenii-muzicii--propiano-quot-.html 

http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main/day/2014/03/30/ 

http://www.turnulsfatului.ro/24890/ce-poti-face-in-acest-weekend-la-sibiu.html 

http://www.sibiunews.net/articole/18-cultura/3982-regele-instrumentelor-face-festival-la-sibiu-

prietenii-muzicii-editia-a-doua.html 

http://www.sibiul.ro/evenimente-diverse/festivalul-prietenii-muziciipro-piano-romania-sibiu-

2014.html  

http://www.sibiul.ro/evenimente-sibiu/program-martie-2014.html  

 

 

 

http://www.tribuna.ro/stiri/stirile-de-pe-strada-mea/6-premii-de-excelenta-pentru-350coala-de-arte-play-95593.html
http://www.tribuna.ro/stiri/stirile-de-pe-strada-mea/6-premii-de-excelenta-pentru-350coala-de-arte-play-95593.html
http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/sibienii-buni-prieteni-ai-pianului-95407.html
http://www.turnulsfatului.ro/24813/festivalul-rsquo-rsquo-prietenii-muzicii-rsquo-rsquo-revine-la-sibiu.html?sst=pro%20piano
http://www.turnulsfatului.ro/24813/festivalul-rsquo-rsquo-prietenii-muzicii-rsquo-rsquo-revine-la-sibiu.html?sst=pro%20piano
http://www.turnulsfatului.ro/24972/scoala-de-arte-play--6-premii-de-excelenta-la-festivalul-quot-prietenii-muzicii--propiano-quot-.html
http://www.turnulsfatului.ro/24972/scoala-de-arte-play--6-premii-de-excelenta-la-festivalul-quot-prietenii-muzicii--propiano-quot-.html
http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main/day/2014/03/30/
http://www.turnulsfatului.ro/24890/ce-poti-face-in-acest-weekend-la-sibiu.html
http://www.sibiunews.net/articole/18-cultura/3982-regele-instrumentelor-face-festival-la-sibiu-prietenii-muzicii-editia-a-doua.html
http://www.sibiunews.net/articole/18-cultura/3982-regele-instrumentelor-face-festival-la-sibiu-prietenii-muzicii-editia-a-doua.html
http://www.sibiul.ro/evenimente-diverse/festivalul-prietenii-muziciipro-piano-romania-sibiu-2014.html
http://www.sibiul.ro/evenimente-diverse/festivalul-prietenii-muziciipro-piano-romania-sibiu-2014.html
http://www.sibiul.ro/evenimente-sibiu/program-martie-2014.html
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Revista Arhitectura 

TENDINŢE GRAFICE ŞI DE REPREZENTARE ALE PROIECTELOR ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ DE ARHITECTURĂ (ANII ’40- ’80)  

 De Ana – Maria VESA DOBRE  

 
 Până în 1944, desenul de 

arhitectură din Şcoală a fost inevitabil 
marcat de maniera beaux-arts-istă 
franceză, în ilustrarea unor programe 
urbane ample, adesea monumentale, 
după domeniile de interes ale 
perioadei. Diplomele, în mod special, 
aveau un desen impresionant, detaliat 
minuţios şi cu tratamentul realist al 
faţadelor sau al elementelor de finisaj. 
Desenul era bogat, exuberant, deşi 
într-o manieră realistă, dar plină de 
expresivitate. Uneori, fontul titlurilor 
proiectelor era arhaic românesc (de 
origine chirilică), folosit în scrierea 
românească veche. Utilizarea acestora 
intenționa, probabil, să sugereze o 
oarecare imagine autohtonă 
tradiţională, care se suprapunea 
detaliilor de arhitectură naţională 

folosite1. Filiera beaux-arts-istă a desenului arhitectural din Şcoală era lizibilă şi la unele cursuri teoretice, nu 
numai la atelier: la Istoria arhitecturii universale şi româneşti, profesorul titular Petre Antonescu desena o 
tablă întreagă de detalii, care impresiona prin „măiestria” liniei2. 
Proiectele din Şcoala ultimilor ani ’40 oscilau între academismul de aşa-zisă factură neoromânească şi 
avangarda modernistă. La rândul lor, profesorii erau partizanii uneia dintre tendinţe – majoritatea 
tradiționaliştilor fiind intransigenţi şi opaci în faţa schimbării. Juriile de judecată ale diplomelor, de exemplu, 
erau adesea conflictuale, din acest motiv. Totuşi, din 1944, în Şcoală au existat resurse progresiste, care – cel 
puţin până în 1948, s-au putut manifesta şi au influenţat viaţa academică a acelor ani. În consecinţă,  
reprezentarea proiectelor a evoluat de la academismul francez al rendu-urilor şi al desenului elaborat, artistic, 
cu valoraţii ale umbrelor şi volumului pentru sugestia perspectivei şi a reliefului, la un desen de linie, 
monocrom şi sobru, adoptat prin filiera modernistă. Schiţele de schiţă au rămas, însă, în continuare exerciţii 
ale desenului artistic liber, fiind şi în concepţia temelor racordate la mentalitatea franceză, de sfârşit de secol3. 
Un exemplu interesant îl avem şi în maniera în care se lucrau proiectele din practica propriu-zisă: între 
octombrie 1949-octombrie 1950, doamna arh. Henrietta Delavrancea se ocupa cu proiecte de spitale noi, în 
diferite oraşe ale ţării, iar studenţii care lucrau la biroul dânsei erau obligaţi să deseneze pe calc numai cu 
creioane 2B și „la sfârşitul zilei, erau ca nişte mineri pe faţă şi pe mâini”4. 
În momentul apariţiei modernismului, ca în cazul oricărei mişcări de avangardă, de altfel, Şcoala a avut reacţii 
contradictorii, conservatoare şi inovatoare, din al căror conflict se năştea un progres cultural semnificativ. 
Acestui fapt i se suprapune, însă, începând cu 1944, o nouă direcţie de opoziţie: realismul socialist, 
identificabil aparent cu căutările de „specific naţional” vehiculate de conservatori; noua opoziţie stilistică prin 
ideologiile ei de fond este foarte diferită. Imperativul acestei noi impuneri, forţate şi radicale, s-a manifestat 
prin proiectarea unei arhitecturi cu caracter monumental, de factură socialist-stalinistă, ce a caracterizat 
Şcoala în următorii ani ’50. Un Raport asupra Examenului de Stat din sesiunea februarie 19555 arată că s-a 
observat „o preocupare minoră în ce priveşte prezentarea grafică, adesea făcută în spirit formalist” a 
proiectelor de diplomă, evaluate în sesiunea respectivă. Nu este foarte clar dacă această indicaţie era un 
criteriu de evaluare sau doar un detaliu în aprecierea proiectelor. Apoi, grafica formalistă la care se face apel 
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pare a se referi la o manieră artistică anume (beaux-arts-istă, modernă etc.), ce avea ca reper o influenţă 
nefastă şi care atrăgea, după sine, o imagine peiorativă. „Formalistă” ar fi putut fi, în context, 
orice rendu tradiţional sau tehnică puristă de reprezentare, adoptată pe filiera modernistă, ce mai persista 
uneori, probabil, din anii ’40. Pe de altă parte, preocupările pentru grafica de reprezentare erau considerate 
exerciţii inutile, decadente, care se detaşau de „realismul” ilustrat de proiectele propriu-zise. De aceea, 
planşele erau randate fotografic, cu umbre clare şi puternice, care să evidenţieze detaliile clasiciste sau 
anumite siluete volumetrice. Anturajele erau minimale, fără scară umană (monumentalitatea şi gigantismul 
edificiilor vehiculate excludeau un reper de scară, uman).  Planurile aveau o tendinţă de reprezentare 
tehnicistă, fiind tratate conform pieselor de execuţie, cu evidenţierea detaliilor constructive, în defavoarea 
texturilor de materiale sau de culoare. Pentru faţade sau perspective se utiliza acuarela, ca tentă plată, cu 
contururi clare şi fără alte „efecte artistice”, cărbune sau creioane Conté6. (…) 
 
NOTE: 
1 Cum este cazul proiectului de diplomă al studentului-arh. Gh. Simotta, Un hotel într-o staţiune de munte(1916). 

Gh. Simotta a activat în Şcoală, ulterior, ca profesor la Desen – anul I, fiind unul dintre cei mai tineri îndrumători 

din acea perioadă. La începutul anilor 

’40,„în facultate erau încurajate studiile de faţadă, registre, modenaturi, elemente decorative, preparate din anul I la 

atelierul de desen ornamental al prof. arh. Gheorghe Simotta. Reprezentările erau, de regulă, picturale, linia groasă, r

eliefuri şi umbre savante. Cei înzestraţi sau captaţi de prezentările picturale se dezvoltau în acest sens, deveneau vede

te, aşa-numiţii «lăboşi», curtate pentru rendu în culori, prim-

planuri de adevărate scene cu personaje şi vegetaţie bogate, care dădeau scară volumului, dar şi mascau cu bună ştiin

ţă epura de faţadă sau perspectivă. Nu o dată, proiectele aveau prezentări de scene de Jeronimus Bosch, adevărate ta

blouri. Abia ceva mai târziu, cu chemarea la catedră a mai tinerilor profesori şi asistenţi, proiectele-epură cu umbre 

alb-negru şi purificate de prim-planuri s-au înmulţit. Şi, desigur, şi prin studiul proiectelor lui Mies van der Rohe, Le 

Corbusier şi a celor de la Bauhaus”. [...] Constantin Iotzu, decan în anii ’40, era un profesor de atelier care „încuraja 

«lăboşii» şi, spre anii ’43-’44, se cam supăra când vedea la unii tendinţa spre un desen de proiect cu linie subţire, 

mai aerisit, fără încrucişări de linii, la colţuri”. Citate de ENESCU, Ion Mircea, Arhitect sub comunism, (2006), 

Bucureşti, Paideia, p. 138. 

2 „Nu pot să nu subliniez frumuseţea cursului de Istorie a Arhitecturii universale şi româneşti… E o mare pierdere 

faptul că schiţele la tablă, care însoţeau acest curs, nu s-au putut păstra şi perpetua. Ar fi fost pentru toate generaţiile 

un exemplu de înaltă măiestrie“, citat de Gh. Simotta, în BATALI, Luminiţa, „Catalogul şi expoziţia Gheorghe 

Simotta”, în Observator cultural nr. 162/aprilie 2003. 

3 ENESCU, I. M., op. cit, p. 186. 

4 COSMATU, Eugeniu, în Arhitecţi în timpul dictaturii (2005), CUREA, Viorica, coord., Bucureşti, Simetria, p. 13. 

5 „Raport asupra Examenului de Stat din sesiunea februarie 1955”, nr. 850/09.02.1955, în Examen de Stat 

1955 (februarie-iunie),arhiva UAUIM, vol. 4, p. 273. 

6 „În cele mai multe proiecte, persistă maniere formaliste de prezentare abstracte, schematice şi convenţionale, cu 

căutarea unor efecte brutale, grafice, decorative, pe hârtie. Nu se urmăreşte suficient o redare care să se inspire din 

realitate, care să reprezinte, pentru a fi înţelese de cei ce văd proiectul, jocul volumelor şi al materialelor. Absolvenţii 

au arătat lipsuri grave în însuşirea tehnicei desenului şi a acuarelei”. MACOVEI, P., „Sesiunea Examenului de Stat din 

Februarie 1952, la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism”, în Arhitectura nr. 1-2/1952, p. 42. 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/04/tendinte-grafice-si-de-reprezentare-ale-proiectelor-in-scoala-

romaneasca-de-arhitectura-anii-40-80/  

http://arhitectura-1906.ro/2014/04/tendinte-grafice-si-de-reprezentare-ale-proiectelor-in-scoala-romaneasca-de-arhitectura-anii-40-80/
http://arhitectura-1906.ro/2014/04/tendinte-grafice-si-de-reprezentare-ale-proiectelor-in-scoala-romaneasca-de-arhitectura-anii-40-80/
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 BIENALA NAŢIONALĂ DE  ARHITECTURĂ 2014: DILEMELE ȘI PROVOCĂRILE 
SPAŢIULUI ARHITECTURAL (ROMÂNIA, 2013-2014) 

Uniunea Arhitecţilor din România, în colaborare cu 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" 

din Bucureşti, organizează, între 15-30 Noiembrie 

2014, cea de a XI-a ediţie a Bienalei Naţionale de 

Arhitectură, cu tema: DILEMELE ŞI PROVOCĂRILE 

SPAŢIULUI ARHITECTURAL (ROMÂNIA, 2013-2014). 

 

Expoziţia-concurs va fi structurată pe 7 secţiuni şi va cuprinde lucrările executate ori publicaţiile editate în 

ultimii 2 ani de arhitecţi cu drept de semnătură, urbanişti, arhitecţi de interior, conductori arhitecţi, designeri, 

scenografi, restauratori, istorici şi critici de artă şi arhitectură. Expoziţia este acompaniată de conferinţe, mese 

rotunde şi lansări de carte de arhitectură. Se vor acorda 7 premii, medalia Preşedintelui UAR şi Medalia Opera 

Omnia. 

Preşedintele Bienalei Naţionale de Arhitectură este arh. Dan Sergiu Hanganu, prof.dr.h.c. al Universităţii de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti. Comisarul bienalei este prof.dr.arh. Sergiu Nistor. 

Preşedinte U.A.R. 

dr. arh. Viorica Curea  

_________________________________________________ 

Bienala Națională de Arhitectură 2014 doreste să fie, așa cum deseori perioadele de criză prilejuiesc, o șansă 

de reflecție: o reflecție asupra valorilor fundamentale ale ambientului urban sau rural; o oportunitate pentru 

reformularea rolului creației arhitecților și urbaniștilor; o chemare la protejarea, sporirea ori punerea în 

evidență a acestor valori. 

În studiul publicat în Ianuarie 2014, Consiliul European al Arhitecților constata că peisajului economic actual 

face ca mai mult de jumatate (54,6%) din arhitecți să fie în continuare pesimisti cu privire la piața domeniului. 

Cu toate că numărul arhitecților optimiști s-a dublat în Europa în ultimul an (de la 9,1 la 21,9%), numărul 

arhitecților români din această categorie este cu 20% sub media europeană. 

Dificultățile în care se găsesc birourile de arhitectură și urbanism din România sunt proporționale cu 

contragerea pieței construcțiilor din ultimii ani. Dupa 2009, numărul autorizațiilor pentru construcțiile 

rezidențiale a scăzut cu procente variind între 20% (între 2009 și 2008) și 1,7% (în primele două luni din 2014 

față de perioada similară a anului 2013). 
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 Dincolo de efectele teritoriale, urbanistice, arhitecturale și tehnice ale tendințelor economice globale, 

activitatea arhitecților și urbaniștilor cunoaște în această perioadă și impactul unor fenomene 

„acompaniatoare” inedite, specifice evoluției societății românesti, în formele sale atipice în raport cu contextul 

european și mondial. Modificarea raportului dintre numărul de locuințe noi, în favoarea celor din mediul rural 

(ce cresc de la 52,5% în 2006, la 56% în 2011), ori scăderea dublă în 2011, în raport cu 2008, a numărului de 

locuințe realizate din fonduri publice, dovedește, încă și mai mult, restrângerea ariei exercițiului profesional al 

arhitecților. În timp ce - prin derogările recent introduse - amânarea sorocului reactualizării documentațiilor de 

urbanism nu a generat un reviriment în domeniul elaborării acestora, și în ciuda scăderii volumului investițiilor 

din ultimii 5 ani, suprafața ambientului construit și amenajat, urban sau rural, cunoaște, între 2008 – 2011, o 

creștere de 45.000 ha, reprezentând 0,2% din teritoriul național. Aceasta probează o antropizare teritorială 

continuă de care activitatea arhitecților și urbaniștilor este strâns legată, dar care – aparent - se desfăsoară 

fără contribuția lor. 

Exercițiul profesiei de arhitect este determinat primordial de etica relației sale cu clientul: documentațiile 

tehnice și, în ultimul rând, clădirea rezultată din proiect sunt rodul acestei relații. Totuși, interesul societății și 

aprecierea publicului pentru arhitect nu stau precumpănitor și nu pot fi explicate exclusiv prin corectitudinea 

relației arhitectului cu beneficiarul în cadrul exercițiului profesiei sale. Arhitecții europeni se consideră apreciați 

de 31 % din concetățeni, iar în țara noastră, unde puține corpuri social-profesionale se bucură de o platformă 

importantă de încredere, cea estimată de arhitecți a le reveni este de 26%. Evident că, la această scară, ecoul 

pozitiv al activității arhitecților și urbaniștilor nu poate rezulta doar din însumarea satisfacției de sorginte 

obiectivă, tehnică, a clienților individuali. Ea provine, așa cum spunea Le Corbusier, și din adecvarea 

produsului arhitectural la spațiul cultural al valorilor, dilemelor și provocărilor societății în care acesta se naște. 

Cât este public și cât este individual și privat în expresia creației arhitecturale, cât este produs și cât este 

proces în amenajarea spațiului urban ori rural, unde se termină forța evocatoare a trecutului locului și unde 

începe legitimitatea prezentului de a se propune viitorului, în ce direcții se va orienta creația arhitecturală? 

Bienala Națională de Arhitectură 2014 oferă nu doar oportunitatea expunerii răspunsurilor concrete ale 

dialogului dintre beneficiar și profesionist, ci se dorește, prin lucrările participanților, un parcurs prin întrebările 

și dilemele societății românești contemporane, un spațiu al prezentării frământării creative a arhitecților, 

urbaniștilor și colaboratorilor lor în fața provocărilor timpului, luminii și spațiului. 

Comisar al BNA 2014,    

prof. dr. arh. Sergiu O. NISTOR 

 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/bienala-nationala-de-arhitectura-2014-dilemele-si-provocarile-

spatiului-arhitectural.html  

 

http://www.observatorulurban.ro/bienala-nationala-de-arhitectura-2014-dilemele-si-provocarile-spatiului-arhitectural.html
http://www.observatorulurban.ro/bienala-nationala-de-arhitectura-2014-dilemele-si-provocarile-spatiului-arhitectural.html
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Turnul Sfatului 

DICŢIONARUL PROSPERITĂŢII  

De arh. DORIN BOILĂ 

 

 

Ne aflăm cu toții, chiar dacă unii cred că ei sunt scutiți, în cea mai 

gravă criză a acestei națiuni – extrem de jos pe orice scală de 

apreciere – mai ales pentru că e vorba de o criză morală, care ne-a și 

adus în situația de a fi conduși de cea mai slabă galerie de figuri 

politice din istoria locală și europeană. 

.. 

Tocmai în această situație, care ne umilește pe toți deopotrivă, trebuie să ne reconfortăm sufletește 

frecventând istoria culturală a acestui neam, dar și compunând, ca demers individual, un dicționar al 

prosperității – deocamdată virtual, greu de pus în practică, dar având darul de a ne proiecta într-o 

lume normală, pe care o merităm, cel puțin aceia care ne iubim țara și dedicăm munca noastră bine 

făcută prosperității neamului și României! 

Dicționarul pe care l-am construit tocmai spre a ilustra o cale către prosperitate cuprinde o schemă 

foarte simplă, care, în condițiile unei dezvoltări normale, ale unei societăți bazate pe muncă onestă și 

eficientă, ar asigura un mers absolut natural către siguranța unei vieți decente pentru marea 

majoritate a populației. Iată principalele noțiuni din acest dicționar: 

- DURABIL/SUSTENABIL – orice program economic, educațional, cultural, de cercetare și inovație, 

trebuie subsumat acestei cerințe de a fi posibil și eficient pe termen lung, utilizând resursele 

teritoriului fără a le epuiza complet sau a lăsa urme atât de greu de reparat încât tot câștigul să se 

năruie rapid... Asta implică și o gândire etică, relaționată cu necesitățile vitale ale generațiilor 

următoare, cărora nu trebuie să le grevăm iremediabil posibilitățile de dezvoltare !! 

- ECOLOGIC/BIOLOGIC – este vorba despre modul în care gândim funcționarea societății noastre ca 

un proces cu cât mai variate resurse, cu echilibru în utilizarea energiei și cât mai puține reziduuri 

nocive (gunoaie greu de tratat). Și tot aici se include calitatea vieții noastre, prin calitatea aerului, 

apei, a hranei și a produselor de care ne folosim zilnic (cosmetice, îmbrăcăminte, scule, etc.). Aici 

apare importanța fundamentală acordată agriculturii/silviculturii, dovedite mereu domenii strategice 

pentru orice popor !! 

- TRADIȚIONALISM – după toate experiențele îngrozitoare ale revoluțiilor de orice fel, dar mai ales 

cele zise „iluministe”, „socialiste”, „comuniste” etc., am ajuns să realizăm ce valori de neegalat sunt 

valorile tradiționale – familia normală multigenerațională, educația normală, cultul muncii bine făcute, 
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patriotismul, personalismul și subsidiaritatea. Aici este locul în care promovăm calitatea relațiilor 

interumane, calitatea vieții în comunitate, în orașe și sate! 

Toate acestea trebuie subsumate unui PROIECT DE ȚARĂ, ca să știe toată lumea spre ce ne 

îndreptăm, cu ce resurse și cu ce mijloace !! Așa ne dăm seama ce departe de normalitate suntem 

conduși astăzi, deci cât de aproape de prăpastie !!! Înainte de orice - Proiectul României, abia apoi 

federație europeană, globalizare, și alte false ținte, spre falsă prosperitate pentru noi și avantaje 

numai pentru alții... 

 

Apoi, dicționarul nostru ajunge pe un palier superior, unde găsim: 

- CONTEXTUALISM – permanenta relaționare la ceea ce este specific mediului (natural - ca 

biodiversitate, construit – ca moștenire și patrimoniu așezat în straturi de mii de ani), evitarea modei, 

a monoculturii, în sens fizic și spiritual ! 

- EDUCAȚIA PERMANENTĂ – o cheie a succesului unor națiuni mici, cum  este Danemarca, premiza 

utilizării energiilor pozitive ale tuturor categoriilor de vârstă, a existenței celor mai buni părinți posibili 

pentru copiii unui popor ! 

- DISTRIBUTISM – sistemul socio-economic dovedit superior neo-liberalismului, pentru că evită 

capcana „progresului nelimitat” și a polarizării excesive a societății în super-bogați (tentați de 

voluntarism politic-militar) și o masă uriașă de sclavi, mai mult sau mai puțin fericiți... 

- CONSERVATORISM – cea mai echilibrată doctrină pentru a gestiona comunitățile umane, pentru că 

se bazează pe Creștin-Democrație, adică pe o idee a sistemului economic de inițiativă privată, dar cu 

o componentă de contrabalansare socială. 

Aici ajungem, iată, la formula de viață datorată ideii CREȘTINE, ideea care a eliberat spiritul omului și 

a făcut posibilă dezvoltarea civilizației pe coordonatele cele mai favorabile unei societăți atât de 

complexe. Cu toate meandrele istorice, prin care răul s-a insinuat în societate nu chemat de 

Creștinism, fundamentele civilizației și instituțiile care mențin echilibrul social astăzi sunt opera 

Creștinismului !! 

Și toate acestea mai au o șansă – politică, pragmatică și spirituală – prin MONARHIA 

CONSTITUȚIONALĂ !! Ni se aduc mereu dovezi, chiar și involuntare, că acesta este sistemul cel mai 

echilibrat – politic, pragmatic și spiritual ! – care poate duce lumea înainte, tocmai prin acțiunile atât 

de încrâncenate ale adversarilor lui: aceștia sunt, mereu și mereu, numai exponenții cercurilor de 

putere oculte, mafii politico-militare și financiare, toate scursorile acestei planete, care nu pot oferi 

lumii proiecte durabile, ecologice, conservatoare și Creștine!  

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24920/dictionarul-prosperitatii.html  

http://www.turnulsfatului.ro/24920/dictionarul-prosperitatii.html
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REVISTA ZEPPELIN 

ARCHITECTURE IN FASHION III / WORKSHOP DE FABRICAŢIE DIGITALĂ  

21-27 aprilie 2014 @ Concrete 

House, Bucureşti.  

Parametrica [digi fab school] 

organizează un curs practic ce utilizează 

noile tehnologii digitale în designul de 

modă. Atât moda cât şi arhitectura 

răspund unor tendinţe generale de stil 

de viaţă şi evoluţie tehnologică; 

urmează procese similare de la schiță la 

punerea în practică şi, chiar dacă sunt 

materializate la dimensiuni şi timpi 

diferiţi, ajung să se influenţeze subtil. 

Designul de modă devine și mai 

inovativ odată cu împrumutarea noilor 

instrumente digitale din arhitectură, şi 

poate propune soluții precum rochii 

printate 3D sau tăiate cu laser, bijuterii 

sau pantofi realizaţi prin aceleaşi 

metode tehnice.Designeri şi arhitecţi renumiţi, precum Rem D Koolhaas, Zaha Hadid, Iris Van Herpen sau 

Francis Bitonti sunt doar câţiva dintre cei care manifestă interes pentru utilizarea noilor tehnologii în procesul 

de design. Francis Bitonti a devenit un important subiect de discuţie după ce a creat o rochie printată 3D 

pentru dansatoarea de burlesque Dita Von Teese. 

Materiale utilizate eficient  

Având ca punct de pornire utilizarea instrumentelor digitale din arhitectură în designul de modă, iniţiativa şcolii 

Parametrica [digi fab school] propune ediţia cu numarul 3 a workshopului Architecture in Fashion. Gândit în 

primul rând pentru designeri de modă, designeri de produs sau interior şi arhitecţi, acesta se adresează şi 

specialiştilor din domenii conexe, precum scenografi sau ingineri, dar şi celor care au curiozitatea să 

experimenteze aplicaţii ale noilor tehnologii în modă. Architecture in fashion îşi propune familiarizarea 

participanţilor cu procesul de design al pieselor şi accesoriilor vestimentare, trecând de la fabricaţia low tech la 

fabricaţia digitală. Noile tehnologii digitale, prin modularitatea rezultată din repetiţia unor componente identice 
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ca design, numite primitive, învaţă şi ajută specialiştii să devină eficienţi în alegerea şi utilizarea materialelor, a 

suprafeţelor şi formelor, mizând pe unicitate şi personalizare. 

Invitatul celei de a 3-a ediţii, cu experienţă în livrarea unui astfel de workshop, este ARIAN HAKIMI NEJAD, 

arhitect în cadrul recunoscutului birou de arhitectura Zaha Hadid Architects din Londra, specializat în utilizarea 

noilor tehnologii digitale, Diana Nitreanu, trainer oficial Rhino și co-fondator Laboratorul de Arhitectură şi 

Parametrica [digi fab school], va fi cel de-al doilea trainer în cadrul workshopului. 

Primele ediţii ale “Architecture in fashion” s-au desfăşurat la Bucureşti în 2012 şi Teheran (Iran), în 2013. 

Algoritmi generativi, 3D printing, laser cutting, pentru un design de modă inovativ 

În fiecare zi de workshop, de la 9 la 18, participanţii vor explora subiecte precum geometrie computaţională, 

algoritmi generativi, tehnici de trecere de la 2D la 3D, printare tridimensională, tăiere cu laser. Lucrând în 

echipe, vor realiza diferite prototipuri, piese şi accesorii vestimentare, pe care le vor prezenta în faţa unui juriu 

format din specialişti reprezentativi pentru ambele domenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe întreaga durata a workshopului, participanţii pot experimenta printarea tridimensionala, care va fi susinută 
de Robofun, producătorul român de imprimante 3D.Opţional, pentru participanţii care nu au cunoştinţe de 
bază în designul computational, la începutul workshopului este organizat un modul de curs intensiv de 3 zile 
(21-23 aprilie), în cadrul căruia vor fi predate programe specifice noilor tehnologii digitale precum Rhinoceros 
& Grasshopper sau plug-in-uri precum Kangaroo, Weaver Bird, Lunch box, Ghowl si Geco. 

Detalii de participare 
Viitorii participanţi pot alege între modulul de curs de design parametric (21-23 aprilie), workshopul de 
fabricaţie digitală (23-27 aprilie) şi participarea la întregul eveniment. Mai multe informaţii despre înscrieri, 
agendă şi concept lawww.architectureinfashion.ro sau office@parametrica.ro 
 
Sursa: http://e-zeppelin.ro/architecture-in-fashion-iii-workshop-de-fabricatie-digitala/    
 

http://www.architectureinfashion.ro/
mailto:office@parametrica.ro
http://e-zeppelin.ro/architecture-in-fashion-iii-workshop-de-fabricatie-digitala/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI  

PROGRAMUL DE FINANŢARE "CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA 
PATRIMONIULUI": DIVERSE CLARIFICĂRI  

 

 De Florin Bălteanu  

Vă prezentăm unele clarificări privind participarea la concursul pentru obţinerea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul "Programului PA16/RO12: Conservarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural și natural" derulat de Ministerul Culturii prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European. Acestea au fost oferite de către minister la secţiunile "Noutăţi" 
şi "Întrebări frecvente" ale paginii web dedicate programului şi în campania de informare a 
acestuia.  
 
Dosarele prin care se solicită finanţarea pot fi depuse pînă pe 7 aprilie, în cazul liniei de finanţare "Proiecte 

mari", respectiv, pînă pe 25, în cazul "Schemei de granturi mici". Mai multe informații se pot afla de pe pagina 

web a concursului: www.fonduri-patrimoniu.ro. Întrebări pot fi adresate la adresa de e-mail:office@fonduri-

patrimoniu.ro.   

SECŢIUNEA "NOUTĂŢI" [http://www.fonduri-patrimoniu.ro/ctg_2_noutati_pg_0.htm, selecţie de 

Observatorul Urban Bucureşti. 

ERATĂ Anexa 4 - Declarația de eligibilitate din partea partenerului I 26.03.2014  

FOARTE IMPORTANT: Avizul Ministerului Culturii pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii - 

Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici I 18.03.2014 

CLARIFICARE: Fișe de post aprobate de reprezentantul legal al solicitantului I 14.03.2014  

ERATĂ: Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 5.4 Contribuția proprie I 

05.03.2014  

Alte modalități de identificare parteneri în vederea dezvoltării de viitoare proiecte I 21.02.2014  

CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de 

granturi mici I 29.01.2014  

ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 11.1 Verificarea 

conformităţii administrative şi a eligibilităţii I 28.01.2014   

CLARIFICARE proiecte care vizează crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale - amenajări I 

28.01.2014   

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state I 21.01.2014 

SECŢIUNEA "ÎNTREBĂRI FRECVENTE" [http://www.fonduri-patrimoniu.ro/fonduri-patrimoniu-

ro_doc_30_intrebari-frecvente_pg_0.htm, selecţie de Observatorul Urban Bucureşti. 

Un solicitant poate depune cereri de finanțare pentru accesarea de finanțare prin intermediul 
mai multor programe distincte derulate prin Mecanismul Financiar SEE?   
În cadrul unei cereri de proiecte aferente Programului PA16/RO12, o organizație/instituție poate depune în 
calitate de solicitant maxim trei dosare de finanțare distincte. Această condiție nu se referă la dosarele de 
finanțare depuse în cadrul altor programe derulate prin Mecanismul Financiar SEE.  
Precizăm faptul că aceleași activități nu pot primi fonduri din două surse de finanțare distincte (dublă 
finanțare). 
 
În cazul în care proiectul nu se realizează în parteneriat, proiectul trebuie redactat atît în 
limba română, cît și în limba engleză?   
În cazul proiectelor care nu se desfășoară în parteneriat, solicitanții au obligația de completa formularul cererii 

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/
mailto:office@fonduri-patrimoniu.ro
mailto:office@fonduri-patrimoniu.ro
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/ctg_2_noutati_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_74_erata-anexa-4-declaratia-de-eligibilitate-din-partea-partenerului_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_68_foarte-important-avizul-ministerului-culturii-pentru-documentatia-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-cererea-de-proiecte-mari-i-schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_68_foarte-important-avizul-ministerului-culturii-pentru-documentatia-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-cererea-de-proiecte-mari-i-schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_66_clarificare-fie-de-post-aprobate-de-reprezentantul-legal-al-solicitantului_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_58_erata-cerere-de-proiecte-mari-i-schema-de-granturi-mici-ghidul-solicitantului-cap-5-4-contributia-proprie_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_51_alte-modalitati-de-identificare-parteneri-in-vederea-dezvoltarii-de-viitoare-proiecte_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_40_clarificare-semnarea-i-tampilarea-documentelor-depuse-in-cadrul-cererii-de-proiecte-mari-i-a-schemei-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_40_clarificare-semnarea-i-tampilarea-documentelor-depuse-in-cadrul-cererii-de-proiecte-mari-i-a-schemei-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_39_erata-cerere-de-proiecte-mari-i-schema-de-granturi-mici-ghidul-solicitantului-cap-11-1-verificarea-conformitatii-administrative-si-a-eligibilitatii_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_39_erata-cerere-de-proiecte-mari-i-schema-de-granturi-mici-ghidul-solicitantului-cap-11-1-verificarea-conformitatii-administrative-si-a-eligibilitatii_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_38_clarificare-proiecte-care-vizeaza-crearea-i-dezvoltarea-de-muzee-i-spatii-culturale-amenajari_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/noutati_doc_36_clarificare-privind-realizarea-de-proiecte-in-parteneriat-cu-entitati-din-alte-state_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/fonduri-patrimoniu-ro_doc_30_intrebari-frecvente_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/fonduri-patrimoniu-ro_doc_30_intrebari-frecvente_pg_0.htm
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de finanţare în limba română și un rezumat în limba engleză. Dosarul proiectului va cuprinde toate anexele 
cererii de finanţare, redactate în limba română.  
Cheltuielile pentru consultanță și proiectare contractate și plătite înainte de semnarea 
contractului de finanțare sînt eligibile în cadrul Programului?   
Cheltuielile pentru consultanță și proiectare contractate și plătite înaintea semnării contractului de finanțare 
sînt neeligibile. De altfel, toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, indiferent 
de natura acestora, nu sînt eligibile. Astfel, în cazul proiectelor care presupun restaurarea, conservarea și 
punerea în valoare a unui monument istoric nu sînt eligibile cheltuielile pentru Documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenție (DALI) și expertiza tehnică, acestea fiind realizate înaintea depunerii dosarului de 
finanțare și contractării, însă sînt eligibile cheltuielile pentru realizarea proiectului tehnic, în măsura în care 
acestea sînt efectuate după semnarea contractului de finanțare. 
În ce capitol din cererea de finanțare trebuie precizată metodologia de calcul a costurilor 
indirecte?  
Metodologia de calcul se detaliază sub bugetul proiectului. Dacă se consideră necesar se pot atașa devize 
justificative detaliate pentru cheltuielile specifice incluse în buget. 
Referitor la bugetarea cheltuielilor de audit de către solicitant, precizăm următoarele:  
- în cazul proiectelor cu o durată mai mică de 1 an, promotorul de proiect nu are obligația de a prevedea audit 
in cadrul cheltuielilor de proiect.  
- în cazul proiectelor cu o durată mai mare de 1 an, pentru decontarea cheltuielilor din anul 2 de implementare 
trebuie obligatoriu realizat audit. 
Referitor la bugetarea cheltuielilor de audit de către partenerul/partenerii de proiect, 
entități legal înființate în statele donatoare, menționăm:    
partenerul/partenerii de proiect din statele donatoare trebuie să prezinte un raport de audit în vederea 
efectuării rambursării de către solicitant a sumelor cheltuite.  
Pentru proiectele derulate în parteneriat cu o entitate dintr-un stat donator, ce documente 
din dosarul de finanțare trebuie traduse în limba engleză și/sau română?   
În situația menționată, următoarele documente necesită traducerea în limba română sau engleză:  
-cererea de finanțare completată în limba engleză;  
-partea din statut sau din documentul echivalent care certifică activitatea organizației în domeniul culturii; 
-certificatele care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de autoritățile competente din statul 
donator; 
-raportul de activitate al partenerului pe ultimii 2 ani;  
-fișele de post ale angajaților partenerului ce fac parte din echipa de proiect. 
Bugetul trebuie defalcat și pentru partener?   
Pot fi defalcate costurile pe solicitant sau partener de proiect; dacă se consideră necesar se pot atașa devize 
justificative detaliate pentru cheltuielile specifice incluse în buget. 
Costurile indirecte se vor calcula separat pentru solicitant și partenerul de proiect?  
Da. Metodologia de calcul se aplică diferențiat pentru solicitant și pentru partener. 
Ce înseamnă organizație de utilitate publică?   
[...] Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărîre a Guvernului. În 
acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o 
înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de 
competență își desfășoară activitatea. 
Se pot derula proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare?  
Derularea unei proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare nu este acceptată, 
întrucît propunerea de proiect nu a fost selectată pentru a primi finanțare în cadrul Programului. Menționăm că 
autoritățile contractante au interdicția de a încheia un angajament legal, așa cum este un contract de achiziție 
publică, fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor de plată asumate prin 
angajamentul respectiv. [...] 
  

RĂSPUNSURI ÎN CADRUL SESIUNII DE INFORMARE [transcriere de Observatorul Urban Bucureşti, 
pentru eventuale neclarităţi, vă rugăm să vă adresaţi Ministerului Culturii la adresa de e-mail de mai sus] 
Solicitantul 
Pentru organizaţiile (solicitanţi sau parteneri) mai tinere de doi ani, în locul raportului de activitate cerut pe 
această perioadă se va depune un raport de activitate pe o perioadă mai scurtă. Indiferent de perioadă, din 
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raport trebuie să rezulte experienţa în domeniul cultural şi capacitatea de implementare a unor proiecte din 
acest domeniu. Nu este nevoie de un raport general de activitate, ci doar unul relevant pentru finanţare. 
Este necesară o Hotărîre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect emisă de entitatea 
competentă în funcție de regimul juridic al solicitantului. (Pentru instituţiile aflate în subordinea unor alte 
entități, este nevoie de o Hotărîre a ordonatorului principal de credite, e.g.: pentru un muzeu aflet în 
subordinea Ministerului Culturii, este nevoie de o hotărîre a ministerului). Hotărîrea va include valoarea 
proiectului, bugetul solicitantului, iar, în cazul existenţei parenerilor, şi pe al acestora. Se aprobă proiectul în 
totalitate, nu doar partea realizată de solicitantul finanţării. Solicitantul este responsabil în faţa Finanţatorului 
pentru întregul proiect, incluzînd părţile realizate de parteneri. 

Partenerii 
Participarea partenerilor în proiect trebuie să fie justificată (trebuie descris aportul partenerului, nu doar 
cooptat într-un scop vag, din speranţa obţinerii unui punctaj mai bun). Partenerii trebuie să dispună de 
resursele, de capacitatea profesională pentru a-şi îndeplini atribuţiile pe care şi le asumă respectivul proiect. 
Partenerii pot participa la co-finanţarea proiectului, acolo unde este cazul, dar implicarea financiară a 
partenerilor nu este obligatorie. 
Partenerul nu trebuie să obţină profituri în urma implementării proiectului. Partenerul nu trebuie să presteze 
un serviciu care să fie plătit ca atare (pentru a nu se încălca legea achiziţiilor publice). Se urmăreşte ca 
serviciile să nu fie mascate (partenerul să nu presteaze ceva fără să se mai facă o licitaţie). Partenerul poate 
veni cu personalul propriu, se pot face schimburi de experienţă. 

Privitor la modul în care sînt împărţite cheltuielile, partenerii nu trebuie să depăşească 40% din totalul 
finanțării nerambursabile acordate. 

Dacă solicitntul este o entitate publică, finanţarea nerambursabilă este 100%, indiferent dacă partenerul este 
ONG. 

Certificatele de atestare fiscală sînt obligatorii atît pentru solicitant, cît şi pentru parteneri. 

Traducerea documentelor  
În cazul proiectelor de restaurare - conservare și a celor pentru crearea și dezvoltarea de muzee și spații 
culturale - construcții noi, care nu sunt derulate în parteneriat, este nevoie de un rezumat în limba engleză al 
studiului de fezabilitate, respectiv al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și al expertizei tehnice.  
Dacă există parteneri dintr-un alt stat, se va depune cererea de finanţare, atît în română, cît şi integral tradusă 
în engleză. Traducerea este pe răspunderea solicitantului. La această fază nu se cer traduceri legalizate. 
Documentele partenerilor străini trebuie traduse în română sau engleză. 

Dreptul de proprietate în cazul proiectelor referitoare la patrimoniului cultural imobil 
Pentru proiectele ce vizează patrimoniul cultural imobil sau natural, este necesară prezenţa documentelor ce 
dovedesc proprietatea. Pentru solicitantul autoritate publică, se acceptă dreptul de proprietate, de 
administrare sau de concesiune; pentru solicitantul de privat, dreptul de proprietate, sub toate formele sale şi 
a dezmembrămintelor sale şi dreptul de concesiune. Pentru organizaţiile de utilitate publică se acceptă şi 
dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, în plus faţă de dreptul de proprietate şi cel de concesiune. 
Documentele depuse la dosar în acest sens, trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum cinci ani 
după finalizarea investiţiei.  
Bunurile finanţate trebuie să fie libere de sarcini, să nu facă obiectul litigiilor, să nu facă obiectul 
revendicărilor. 

Restaurarea bunului imobil se face pentru întregul obiectiv înscris în LMI 
Pentru restaurarea-conservarea monumentelor istorice, este important ca obiectivul să aibă un cod distinct în 
Lista Monumentelor Istorice. La finalizarea implementării proiectului trebuie ca întregul bun clasat să fie în 
stare de conservare foarte bună. Nu se acceptă restaurarea doar a unui corp/ a unei părţi şi lăsarea altora în 
stare fizică proastă. În cazul în care, monumentul este într-o stare de conservare general bună, dar are nevoie 
de lucrări doar la o parte, se va interveni doar pe acea parte. În cazul în care obiectivul nu are un cod 
individual (este vorba inclusiv de un cod de componentă a unui ansamblu), solicitările pot fi făcute pentru 
coduri LMI ale unor monumente de tip „ansamblu". Acestea pot obţine o finanţare, dar acţiunea trebuie să fie 
pentru ansamblul în întregime (nu doar pentru o clădire din ansamblu). 
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Bugetul 
În formularul bugetului, în cazul în care pentru unele linii nu sînt costuri, acestea nu se vor şterge, ci se va 
lăsa cifra zero. 
Categoria "costuri pentru diseminarea rezultatelor, diseminare şi informare" este una importantă, deoarece 
este important ce se va întîmpla cu monumentul istoric după restaurare. Se va formula cererea nu doar pentru 
restaurare, ci se va avea în vedere şi ceea ce se întîmplă după aceea. 

Majoritatea banilor trebuie folosiţi pentru obiectivul principal al proiectului, de aceea suma costurilor de 
management şi a celor indirecte este limitată la 20% din totalul cheltuielilor eligibile directe. 

Costul unui echipament se va deconta integral dacă se va dovedi că acesta este folosit exclusiv în scopul 
proiectului, în timpul implementării proiectului, dar şi după aceea. În caz contrar se va deconta doar 
amortizarea (exemple: pentru un mijloc de transport este decontată doar amortizarea, iar pentru o centrală 
termică se face decontarea integrală). 

Cheltuielile efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nu sînt eligibile, astfel studiul de 
fezabilitate, DALI-ul şi expertiza tehnică nu sînt decontate. Nu este acceptat a contracta şi realiza aceste studii 
acum şi a le plăti din finanţarea nerambursabilă după încheierea contractului de finanţare cu Ministerul 
Culturii. 
Un studiu topo, care nu este necesar pentru DALI, ci pentru Proiectul Tehnic, în funcţie de situaţie, poate fi 
încadrat la cheltuieli specifice: cap. 2 cheltuieli de consultanţă şi expertiză, cap. 6 cheltuieli diverse şi 
neprevăzute, secţiunea construcţii. 
La momentul evaluării proiectului, se poate tăia din buget dacă se consideră că acesta conţine "cheltuieli 
excesive". Se recomandă, pentru maximizarea şanselor, ca bugetele să nu tindă spre plafonul maxim ce poate 
fi acordat unui proiect. 
CÎT DE DETALIAT TREBUIE SĂ FIE BUGETUL? ÎN CAZUL ÎN CARE AVEM 100 DE PLIANTE, TREBUIE 
SCRIS „100 DE PLIANTE", SAU ESTE SUFICIENT DACĂ ESTE SCRIS „PLIANTE"? Trebuie scris cît mai 
specific. 
Bugetul nu trebuie să se încheie cu aceleaşi valori cu devizul general. (Nu are cum, devizul este doar o parte 
din bugetul proiectului: de exemplu, costurile de management sînt în plus în buget faţă de deviz). 
Toate veniturile obţinute din obiectul proiectului (de exemplu: din bilete la spectacole, comercializarea unor 
publicaţii), pe durata de implementare a acestuia, trebuie reinvestite în activităţi din proiect. 
Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este perioada de implementare a proiectului la care se adaugă 30 de zile 
necesare pentru efectuarea plăţilor în cadrul proiectului. Perioada de implementare a proiectului este perioada 
cuprinsă între data semnării contractului de finanţare și data finalizării ultimei activităţi a proiectului. Prin 
urmare, pentru o perioadă de 30 zile după încheierea perioadei de implementare a proiectului mai pot fi 
efectuate plăți.  
Echipa 
Fişele de post sînt necesare pentru echipa de management (cei care desfăşoară activităţi administrative: 
contabilul, juristul etc.) şi trebuie să dovedească faptul că respectivele persoane au capacitatea de 
implementare a proiectului. Pentru restul persoanelor implicate în proiect nu este nevoie de prezentarea unor 
fişe de post. Nu există o formă agreată a fişelor de post.   
Dacă echipa de management are membri din partea partenerului, fişa de post va fi emisă de partener şi 
aprobată de solicitant. 
Altele 
Cererea de finanţare trebuie completată integral, nu trebuie lăsate căsuţe necompletate. Se poate scrie "nu 
este cazul".Referitor la principiile transversale şi orizontale, se va verifica cum proiectul răspunde efectiv 
acestora.Deoarece dosarele vor fi selectate de către un comitet format şi din persoane din străinătate, dintre 
alte documente relevante ce pot fi trimise, fotografiile pot fi foarte importante.Bunurile trebuie incluse în 
circuitul public. Trebuie asigurat acesul publicului în monumentele restaurate/ conservate.  S-a făcut o 
derogare pentru obţinerea avizului Ministerului Culturii pînă pe 16 mai, dar pe 7, respective 25 aprilie se va 
depune dovada faptului că proiectul a fost depus spre avizare la Ministerul Culturii. Cei care solicită un aviz de 
la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, sau de la Comisiile Zonale, trebuie să precizeze că respectivele 
avize sînt necesare în depunerea unui proiect de finanţare prin cele două programe gestionate de Ministerul 
Culturii, pentru a fi trecute pe ordinea de zi a şedinţei cu precădere. 
Se estimează că proiectele pot debuta în septembrie 2014. 


