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2 MARTIE : BALUL ARHITECŢILOR 2013 ÎN IMAGINI 

 

Pe scurt…. 

Balul Arhitecţilor este un eveniment anual 

care celebrează arhitectura, o tradiţie de 

peste un secol, lansată în 1891 - anul 

înfiinţării primei Societăţi a Arhitecţilor. 

Dincolo de a fi un eveniment social ce 

reuneşte peste 400 invitaţi - arhitecţi şi 

personalităţi - Balul Arhitecţilor a devenit 

şi un prilej de punere în legătură a 

arhitecturii cu teme contemporane. 

Evenimentul, găzduit anul acesta la Opera 

Naţională Română Timişoara, a fost 

însoţit de o conferință profesională pe teme 

de actualitate, expoziţii, instalații, teatru şi 

muzică. 

Vă invităm în culisele balului de anul 

acesta, prin ochii de fotograf ai arhitectului 

Mircea Ţibuleac (Sibiu). 
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CONFERINŢA PROFESIONALĂ ARHITECTURA ŞI BANII  

În contextul evoluției economiei globale, piața construcțiilor şi, odată cu ea, piața serviciilor de 

arhitectură s-au modificat substanțial. Dincolo de contractarea sau expansiunea acestui domeniu, 

în ecosistemul financiar se află valoarea generată sau irosită în exercitarea zilnică a profesiei de 

arhitect.  

Cuantumul potenţial sau real al pieţei serviciilor de arhitectură depinde de ceea ce cred 

investitorul şi clientul, pe de o parte, şi administraţia publică, pe de alta, că merită investit în 

arhitectură.  

Măsura în care permitem arhitecturii să genereze plusvaloare depinde de locul pe care i-l 

acordăm pe scara de valori comună şi de rezultatul urmărit: creşterea profitului, creşterea calităţii 

vieţii, creşterea productivităţii angajaţilor, diminuarea costurilor pe termen lung, salvarea 

mediului, educaţia copiilor, valorificarea patrimoniului natural şi construit.  

În cadrul Conferinței s-a vorbit despre valoare adăugată, valoare perimată, valoare irosită, 

valoare câştigată, valoare salvată, valoare redescoperită cu: arh. Şerban Sturdza, Bucureşti; Ioana 

Iordache, CEO Leo Burnett, Bucureşti; Cristian Rusu, Fabrica de pensule, Cluj-Napoca; Miki 

Branişte, Fabrica de pensule, Cluj-Napoca; arh. Klara Veer l. Cluj-Napoca; arh. Vlad 

Gaivoronschi, Timişoara; dl. Ovidiu Şandor, Modatim CBC, Timişoara; prof. univ. dr. Vintilă 

Mihăilescu, antropolog, Bucureşti. 

 

De la stânga la dreapta: Ioana IORDACHE, CEO Leo Burnett, arh. Klara VEER şi Cristian RUSU, Fabrica de 

pensule 
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arh. Şerban STURDZA, Bucureşti 

 

De la stânga la dreapta: dl. Ovidiu ŞANDOR, Modatim CBC şi arh. Vlad GAIVORONSCHI, Timişoara; 
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BALUL ARHITECŢILOR  

 

Cuvântul de deschidere . De la stânga la dreapta: arh. Şerban ŢIGĂNAŞ – preşedintele OAR, arh. Viorica CUREA 

– preşedintele  UAR, ing. Nicolae ROBU - primarul Timişoarei şi arh. Arh. Vlad GAIVORONSCHI, Timişoara – 

preşedinte filiala OAR Timiş- Caraş Severin 

 

Concert Incanto Quarteto 
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Concert URMA 

Sala de bal 

Vedere nocturnă din faţa Operei 
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La plimbare alături de colegi 

 

A consemnat pentru dvs.  arh. Mircea ŢIBULEAC 
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REVISTA ARHITECTURA 

PRIMĂVARA DE LA TIMIȘOARA 

De Cristian BLIDARIU 

) 

(…) 

În argumentul primului număr dedicat regiunilor/școlilor de arhitectură din România, Dana Vais, 

vorbind despre atmosfera COOL a Clujului, observa că peisajul glaciar al arhitecturii românești 

poate fi dezghețat tocmai de coolness-ul unor gesturi/ intervenții atente la contextul lor cultural-

geografic. Apariția numărului a stârnit destule ecouri pozitive, în special în rândul mai tinerilor 

arhitecți timișoreni. De câțiva ani, Timișoara, care și-a dorit în permanență prim-planul 

(aspirație transformată de dictonul „Tăt Banatu-i fruncea” într-o boală oarecum incurabilă a 

locului) privește spre coolness-ul Clujului cu invidie și respect. Și dacă acum Clujul este orașul 

cool al provinciei, statut pe care Timișoara și-l însușea pe merit și fără prea mare efort în anii 

1990, probabil că e momentul unui nou anotimp pentru orașul nostru. O primăvară a 

dezghețului… 

Timișoara este un brand, poate cel mai vechi și puternic din țară.  Dacă în anii comunismului și-

a folosit poziția periferică și apropierea de occident pentru a genera discursuri alterna-

tive establishmentului, cele două decenii postrevoluționare, eliberând orașul de aceste arderi 

interne, au declanșat un veritabil eldorado economic, întărind încă odată, dacă mai era cazul, 

caracterul eminamente „burghez” al locului.  

http://arhitectura-1906.ro/2012/05/cluj-argument-la-tema-spre-un-cluj-cool/
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Beneficiind de o dezvoltare constantă, Timișoara a crescut relativ uniform în această perioadă, 

boomul speculativ al anilor 2000 găsind-o suficient de bine dezvoltată din punct de vedere al 

fondului construit. Cele două decenii în discuție și-au pus amprenta în principal printr-o 

expansiune a limitelor metropolitane, urmărind toate regulile urban sprawl-ului speculativ. 

Orașul, la rândul lui, a fost augmentat de câteva intervenții moderne și reabilitări titrate, însă 

grosul țesutului istoric a rămas încă nerezolvat. În ciuda acestei dezvoltări, dincolo de noua 

dimensiune fizică sau de simplele sloganuri cu iz local patriotard, mulți timișoreni se întreabă, pe 

bună dreptate, dacă acest brand al pionieratului, al spiritului cosmopolit, al varietății și, nu în 

ultimul rând, al rebeliunii împotriva oricărei forme de stagnare mai este valabil astăzi? 

Prosperitatea acestui ultim deceniu a produs mutații puternice ale mentalului colectiv, ducând de 

cele mai multe ori discursul spațial, social, cultural și chiar politic din zona inovației și a 

experimentului în zona gri a autosuficienței consumeriste.  

Dacă azi orașul ar fi un om, corpul i-ar fi cu siguranță încremenit și fără direcție, și aceasta nu 

din cauza vreunei deficiențe motorii, cât vederii bipolare de care ar suferi: cu un ochi privind 

nostalgic și autosuficient spre un trecut încărcat de premiere și glorie, cu celălalt privind miop, 

prin ceața prezentului, într-un viitor fără vreo țintă clară. Timișoara pare adormită de succesul 

propriului brand. 

 

Dacă se mai știe ceva despre noi, bănățenii, dincolo de faptul că suntem uneori făloși peste 

măsură, este că suntem și chibzuiți la pungă, în special în perioade de criză ca aceasta. Să îți 
asumi în aceste condiții misiunea de arhitect de obiect în Timișoara prezentului echivalează, nu 

de puține ori, cu un martiriu. O simplă recapitulare a proiectelor prezentate/selecționate în cadrul 

ultimelor două anuale locale ne pune în fața unei triste evidențe: în ciuda calității constante a 

acestora, masa critică a exemplelor pozitive a scăzut dramatic în ultimii ani. Este unul dintre 

motivele pentru care am considerat oportun ca realizările Timișoarei (multe din ele publicate 

deja in extenso) să ocupe un loc secundar în acest număr. Ele ne vor servi drept fundal formal (cu 

voia dumneavoastră, al arhitecturii pentru arhitecți) pe care vom proiecta exemplele mai puțin 

spectaculoase ale arhitecturii pentru oameni. Într-o discuție recentă cu profesorul Ioan 

Andreescu, acesta atrăgea atenția mai tinerilor asistenți ai facultății de arhitectură asupra status 

quo-ului local al formelor fără fond și al fascinației arhitecților, în general, pentru exercițiul pur 

formal.  

 

Discuția în cauză surprindea, printre altele, nevoia redefinirii întregului proces academic de 

formare a arhitecților. Unul în care dimensiunea socială, sustenabilitatea intervenției, economia 

proiectului și discursul critic să ocupe locuri la fel de importante ca și aspectele pur formale sau 

tehnice ale meseriei. Pornind de la aceste considerente am decis ca în acest număr special să 

aducem în prim-plan studii, strategii, proiecte sau simple microintervenții ce folosesc arhitectura 

și urbanismul ca pe o unealtă reparatorie a spațiului construit.După două decenii de dezvoltări 

haotice și necontrolate, criza economică în care ne aflăm ne oferă acest extraordinar cadou, al 

privirii retrospective și introspective deopotrivă. Probabil că întrebarea pe care trebuie să ne-o 

punem ca arhitecți în aceste momente este: taumaturg/demiurg sau archíatros? 

 

 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/02/argument-la-tema-primavara-de-la-timisoara/ 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/02/argument-la-tema-primavara-de-la-timisoara/
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ARHIBOLTA 1891  

 

Cartea săptămânii : 

TIMIȘOARA. MONOGRAFIE URBANISTICĂ (VOL.  1) –  ARH. MIHAI OPRIȘ  

”Lucrarea este dedicata descoperirilor recente, care au determinat 

revizuirea unor capitole intregi ale istoriei Timisoarei. Ea constituie 

prima parte a lucrarii intitulate „Timisoara. Monografie urbanistica”, 

planificata sa apara in trei volume. Realizarea lucrarii se datoreaza 

initiativei domnului doctor Radu Radoslav, arhitect sef al 

Municipiului Timisoara (intre anii 1997-2006). Acest volum prezinta 

descoperirile facute de noi incepand cu anul 1974, ca rezultat al 

cercetarilor initiale la Institutul de Proiectari IPROTIM Timisoara,  in 

perioada in care tatal domnului Radoslav a condus acest institut. In 

premiera, publicam o serie de precizari noi, care adauga exactitate si 

perspective inedite istoriografiei timisorene. Consideram ca aceasta 

abordare punctiforma a istoriei urbanistice, istorie ce va fi integral 

tratata in volumele proiectate sa apara ulterior, este motivata de faptul 

ca, in bogata literatura de specialitate dedicata orasului, sunt reluate, 

obsesiv chiar, erori sau inexactitati ale lucrarilor din secolul al 19-lea si din prima parte a secolului 

urmator. Ele au fost firesti pentru timpul respectiv, dar sunt de neacceptat astazi.Studiate de noi in mai 

multe publicatii, printre care si in cartea „Timisoara – mica monografie urbanistica”, 1987, se pare ca ele 

nu au fost suficient de „vizibile” pentru unii cercetatori. De aceea, acestia nici nu le-au luat la cunostinta.                                                                               

arh. Mihai Opris 

Despre autor 

Născut la Timişoara, arhitectul Mihai Opris a lucrat o perioadă ca cercetător la Institutul de Proiectari 

IPROTIM Timisoara, devenind apoi  profesor la Facultatea de Arhitectură din Bucureşti. In anul 1987 

emigreaza in Germania. In cei 30 de ani de activitate, s-a dedicat cercetarii urbanismului timişorean, 

studiind arhivele de la Budapesta, Viena, Timişoara şi Bucureşti. 

 

Pret: 55 RON 

Pret pentru studenti si pensionari: 40 RON * 

*Reducerea pentru studenti si pensionari se aplica numai in cazul achizitionarii produselor direct din sediul 

librariei Arhilibra (Str. Jean Louis Calderon nr.48, sect. 2, Bucuresti) sau de la targurile si evenimentele unde 

suntem prezenti. 

 

Sursa: http://arhibolta1891.ro/product/timisoara-monografie-urbanistica-vol-1-arh-mihai-opris/ 

http://arhibolta1891.ro/product/timisoara-monografie-urbanistica-vol-1-arh-mihai-opris/
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TURNUL SFATULUI (SIBIU) 

REGIONALIZARE INTELIGENTĂ  

 
Opinii 

 

De arh. Dorin Boilă  

 
Regiunile propuse de acum câțiva pentru țara 

noastră, cele opt, s-au făcut după reguli rigide, 

neadaptate României, la care cei responsabili din 

succesivele guverne n-au fost în stare să ofere o 

alternativă firească și să se bată pentru ea la 

Bruxelles! 

 

Astfel că acum discutăm despre niște regiuni 

generate artificial, care să aibă număr de locuitori și 

suprafețe relativ apropiate, indiferente la aspectele 

geografice, istorice și economice specifice și diferite. 

 

O mai realistă abordare a acestui subiect major trebuie să pornească de la premize opuse celor de 

până acum: scopul regionalizării nu este cel comunist, de egalizare a dezvoltării economice și 

sociale a tuturor zonelor țării, pentru că atunci ajungem iarăși la un voluntarism tipic ingineriilor 

sociale extremiste, care – am verificat asta timp de zeci de ani – duce la egalizarea sărăciei, la 

gestionarea penuriei permanente !! Regiunile ar trebui să fie diferite ca mărime, număr al 

populației, forță economică, pentru a se plia corect și durabil pe tradiția istorică, specificul 

geografic și caracterul cultural dominant!  

 

O altă bazaconie complet contra-productivă este și propunerea de a păstra actualele județe exact 

cum sunt! Este exact ceea ce ar face un dușman al României, aflată într-o criză financiară și 

administrativă continuă, ca să o îngroape definitiv… După ce că bugetul suportă o clasă 

conducătoare supranumerară, alimentată de cele mai slăbănoage forțe economice din Uniunea 

Europeană, se propune păstrarea întregii supra-structuri și adăugarea celei de la nivelul regional. 

Asta în timp ce populația activă scade, deci veniturile din taxe și impozite scad și nu cresc !! 

Acești făcători de scheme și programe, pe spinarea populației tot mai sărace și îmbătrânite, nu au 

clară imaginea posibilităților de acoperire financiară… 

 

La o regionalizare de nivelul de mărime al landurilor austriece sau voievodatelor poloneze, 

treapta imediat inferioară nu poate fi județul actual (adică cca. 4 până la 7 bucăți pe regiune), 

este un modul prea mare și greu de susținut. Treapta respectivă, din mai multe motive de ordin 

ad-tiv, de infrastructură și de subsidiaritate, s-ar contura la jumătate din mărimea unui județ de 

azi, chiar mai mică decât cea a județelor din Regatul Român interbelic (cca. 77). De aici ar 
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rezulta, pe baze geografic-economice firești, aproximativ 100 – 130 de poli locali, niște mini-

județe sau raioane. 

 

O asemenea rețea de centre polarizatoare locale ar fi tocmai cea mai potrivită pentru specificul / 

fragmentarea /  forța economică de pe teritoriul României ! De ex, actualul județ Sibiu s-ar 

diviza  în 3 zone distincte: CIBIN – capitala Sibiu / TÂRNAVA MARE – cap. Mediaș / 

HÂRTIBACIU – cap. Agnita. 

 

Și dacă tot suntem în zona noastră, iată REGIUNEA CENTRALĂ  a țării, constituită după 

criteriile de mai sus, aproape aceeași cu „ținutul” Transilvania din interbelic: se vor include toate 

zonele administrate de orașele Cluj (capitala firească), Dej, Bistrița, Turda, Tg. Mureș, Deva, 

Alba Iulia, Sibiu, Sighișoara, Făgăraș, Odorhei, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe și Brașov.  

Aceasta e o invitație la revizitarea hărților Regatului Român din perioada interbelică. Acolo se 

poate vedea cît de natural se înscriau aceste „ținuturi” pe teritoriul locuit de români, erau 10 

regiuni care se așezau firesc în jurul Transilvaniei, cu adevărat ca o coroană… 

 

Ați putea obiecta că acum trăim în România Mică, harta respectivă depășea contururile de azi. 

La asta, replica este următoarea – uniunea din care facem parte promovează cooperarea trans-

frontalieră ! Așa că exact asta ar trebui să promovăm, spre a lega viitoarele regiuni sau județe cu 

zonele locuite de români și aflate astăzi înafara granițelor – legături cu românii din Ucraina, 

Basarabia și Cadrilater; și mai mult, cu aceia din Maramureșul istoric, Valea Timocului, 

Bulgaria sud-dunăreană. 

 

Ce mi se pare cel mai dezamăgitor este completa indiferență a românului mijlociu asupra acestui 

subiect, lipsa unor dezbateri consistente în presă, la radio și televiziune, chiar în școli și 

universități… Acesta nu este un subiect oarecare, ci o transformare radicală, care va influența 

viața de fiecare zi a fiecăruia dintre noi!  

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/19212/regionalizare-inteligenta.html?sst= 

 

http://www.turnulsfatului.ro/19212/regionalizare-inteligenta.html?sst


Concurs de idei si solutii de arhitectura
"Locuinta sustenabila"

editia a II-a

Stimata doamna, Stimate domn, 

Va invitam sa va inscrieti la Concursul de  idei si solutii de arhitectura “Locuinta 
sustenabila”, editia 2013 ce isi propune sa aduca in atentia beneficiarilor proiecte de locuinte 
sustenabile, la preturi accesibile, care sa indeplineasca in acelasi timp standardele moderne de 
calitate a locuirii.

Castigati notorietate si premiul KNAUF INSULATION in valoare de 500 euro!
Pentru selectarea proiectelor publicate in luna aprilie in revista Bursa Constructiilor, va rugam sa 
transmiteti proiectele pana in 10 martie 2013!
Proiectele inscrise in concurs vor fi mediatizate in randul beneficiarilor, al dezvoltatorilor 
rezidentiali, precum si al producatorilor de materiale de constructii si prestatorilor de servicii 
pentru constructii pentru a le indica tendintele privind evolutia cererii in acest domeniu.
 
Avantajele participarii la acest proiect:
Arhitectii sunt promovati catre beneficiari si dezvoltatorii rezidentiali prin publicarea proiectelor
- in revista Bursa Constructiilor
- pe site-ul www.constructiibursa.ro si pe site-urile partenere
- beneficiati de abonament pe un an la revista Bursa Constructiilor
In cadrul concursului este acordat premiul Knauf Insulation  in valoare de 500 de euro pentru 
proiectul care intruneste cele mai multe voturi din partea juriului. Concursul este organizat in 
parteneriat cu Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR). 
Pentru fisa tehnica a concursului accesati
http://www.constructiibursa.ro/s=concurs_arhitectura_2013.html
Sponsori:

     

Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.

Cu stima,

Cristina Halmageanu
PR Coordinator
021 315 43 56, int 318
0735 010 169/ 0742 214 064
revista@bursa.ro
www.constructiibursa.ro
http://www.constructiibursa.ro/s=concurs_arhitectura_2013.html

http://www.constructiibursa.ro/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.constructiibursa.ro%2Fs%3Dconcurs_arhitectura.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECnsV4qMBqjNbYqO7A-xzDuqrYew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.constructiibursa.ro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNr0u0rue8AGmo9sP_KzjV05ICpw

