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Privind imaginile de mai sus şi comparând cu rollup-ul ce străjuia 

intrarea la bal s-a putut observa că organizatorul balului împreună cu 

Uniunea Arhitecţilor din România a fost, sau mai corect spus astăzi, 

urma să fie Ordinul Arhitecţilor din România. 

SEMNALE! 

BALUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 PARTEA ÎNTÂIA :NU A FOST SĂ FIE AŞA ! 

 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ,,Românii sunt totuşi un popor inteligent. Dar e ceva exterior! 
Străluceşte, dar nu are o bază. Există ceva în neregulă la rădăcină şi 
asta e probabil drama. (…) Când am aflat asta, mă aflam în 
străinătate. Ţara asta, România, e ceva de neînchipuit! Este eşecul 
permanent. Îmi imaginez că trebuie să fie destul de greu să trăieşti 
asta în România, dar şi în străinătate”.  

 

Vă întrebaţi poate care este 
legătura între titlul rubricii, 
titlul articolului şi afirmaţia 
lui CIORAN. Nu ştiu exact din 
ce cauză le-am asociat. Pot să 
spun că asta am simţit. Cine a 
avut spirit de observaţie şi nu 
mă îndoiesc că această 
însuşire a meseriei noastre 
nu şi-a spus cuvântul, a 
observat o neconcordanţă.  

                                 Emil CIORAN (1991) 

 

Vorbind în limbaj juridic aşa urma să fie în drept. În fapt, OAR    Central a 

fost înlocuit în ultimul moment, aşa cum am aflat cu toţii la bal, de Filiala 

Bucureşti a OAR. 

  De arh. Mircea ŢIBULEAC 
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OAR Central a fost înlocuit în 
ultimul moment, aşa cum am 
aflat cu toţii la bal, de Filiala 
Bucureşti a OAR. În 
cuvântarea ce a fost rostită de 
cei doi preşedinţi, nu s-au dat 
explicaţii.  Era o seară festivă 
şi cum era normal nu era 
momentul nici cazul să aflăm 
lucruri care să ne întristeze.   
În cuvântarea ce a fost rostită 
de cei doi preşedinţi, nu s-au 
dat explicaţii. Era o seară 
festivă şi cum era normal nu 
era momentul nici cazul să 
aflăm lucruri care să ne 
întristeze. Realitatea o ştim 
cu toţii ! De unde a pornit şi 
care sunt motivele este greu 
de spus. 

Chiar şi eu cel care vă scriu, cu toate că am făcut şi fac parte din forurile de 
conducere ale celor două bresle de peste 20 de ani, nu-mi pot da o explicaţie 
logică. Îmi aduc aminte că în 2004 în aceiaşi clădire în care s-a desfăşurat 
balul a avut loc Conferinţa Naţională a UAR la trei ani după ce s-a înfiinţat 
OAR. La acel moment, numai cu zece ani în urmă, am afirmat şi eu acelaşi 
lucru pe care l-a susţinut şi d-l preşedinte Mircea OCHINCIUC în cuvântarea 
de deschidere.  Părerea mea era susţinută la cea dată cu peste o sută de 
chestionare completate de arhitecţii Filialei OAR Sibiu-Vâlcea. Toţi eram de 
părere că ar fi mai mult mai util interesului general existenţa unei singure 
organizaţii puternice. 

La acea dată am fost aspru pedepsit prin votul celor din sală pentru că am 
avut curajul să-mi exprim această opinie. Sunt curios dacă aceiaşi opinie 
expusă după zece ani, în care s-au întâmplat foarte multe în viaţa celor două 
organizaţii, va fi apreciată sau sancţionată ca şi atunci. Se apropie în 28-29 
iunie Conferinţa Naţională OAR. Consider că ar fi un moment excelent în 
care să fie discutată această importantă situaţie de fapt. Mă refer la 
tensiunile inutile şi artificiale dintre OAR şi UAR.  

Cu această ocazie în mod democratic reprezentanţii aflaţi în sală a unui 
număr însemnat de arhitecţi, peste 7000, să-l însărcineze pe viitorul 
preşedinte OAR să reprezinte interesul general al majorităţii arhitecţilor. În 
calitatea dublă de membru în ambele organizaţii, consider corect să propun 
o sugestie şi Senatului UAR ca în următoarea şedinţă să discute cu mare 
seriozitate subiectul relaţiei viitoare cu OAR. 
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Nu am calităţi de prezicător, 
dar ştiu ceia ce îmi doresc. Îmi 
doresc ca pe viitor breasla 
arhitecţilor să facă un efort ca 
să se desprindă din blestemul 
descris de CIORAN în citatul cu 
care am început articolul. Din 
această cauză, am considerat 
că ,,povestea” despre balul 
nostru din acest an trebuie 
spusă în rubrica SEMNALE ! 
Mă întorc de unde am început 
şi închei subiectul explicând 
precizarea din subtitlu. Dacă 
în 26 februarie 1891 
Societatea Arhitecţilor Români 
au numit balul ca fiind al 
arhitecţilor din România, noi 
nu avem în fapt motiv să mai 
facem în acest moment! Am 
păstrat tradiţia, dar am rămas 
numai cu dorinţa de a fi la 
înălţimea înaintaşilor noştri. 
Pentru cei care nu au fost la 
bal, cei peste 800 de 
destinatari ai buletinului 
nostru informativ, arhitecţi în 
marea lor majoritatede pe tot 
întinsul ţării, o să descriu în 
câteva cuvinte cum s-a 
desfăşurat balul care îmi 
permit să îl caraterizez ca fiind 
o reuşită în sine cu toată 
istoria zbuciumată a 
organizării lui. 

 

Imaginile ataşate sunt o selecţie menită să ilustreze textul ce urmează. 
Filmele şi restul pozelor rezultate în urma ,,capturilor”, făcute de aparat 
în timpul filmării le puteţi accesa de pe site-ul indicat la sfârşit. Balul 
este deschis de un prezentator ,,altfel” talentat şi simpatic pâna la urmă. 
Acesta citeşte o lungă listă cu date despre cei doi preşedinţi care urmau 
să facă deschiderea propriu-zisă a balului.  D-na preşedinte dr.arh. 
Viorica CUREA îşi exprimă speranţa că vom reuşi să păstrăm tradiţia 
înaintaşilor noştri care au ştiut să îmbine munca de creaţie cu 
momentele plăcute de întâlnire aşa cum este şi balul nostru. Cuvântarea 
se încheie cu mărturisirea sentimentului de bucurie dat de faptul că 
suntem din nou împreună. A urmat discursul d-lui încă preşedinte 
pentru două luni la Filiala Bucureşti a OAR. Remarc din discurs faptul că 
d-l preşedinte prof.dr.arh. Mircea OCHINCIUC mărturiseşte că la 
sfârşitul celui de-al doilea mandat a simţit nevoia să se implice în 
activitatea de conducere a UAR. Din discurs reiese o clară convingere pe 
care o are şi care mărturiseşte că o vede utilă de realizat în viitor: 
 ,, … poate tot în legislaţia d-nei CUREA care urmează (n.n. 2016-2020) să 
încercăm să facem un pas de a nu mai divide această societate, atât de 
unită de-a lungul timpului, în două fragmente. Cred că ar trebui să 
revenim la denumirea de Societatea Arhitecţilor Români sau să găsim alta 
care să ne cuprindă pe toţi indiferent că unii sunt mai serioşi sau alţii 
deabia au intrat în profesie şi nu cred că este bine să plătim două cotizaţii. 
Sunt de acord cu voi? Da?”.   Au urmat aplauze. 
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În continuare mărturiseşte că a 
fost foarte emoţionat când 
doamna CUREA l-a invitat să fie 
şi el gazdă la acest eveniment. 
Dovada sincerităţii afirmaţiei a 
fost imediat demostrată. D-l 
preşedinte ca să ajungă la timp 
din cauza emoţiilor a plecat în 
ţinută de gală, dar încălţat cu 
pantofi de vară din piele 
întoarsă gri deschis.Momentul 
mărturisirii a fost foarte bine 
ales, deoarece a detensionat 
încordarea dată de emoţia ce o 
încercau cei prezenţi în sală 
care s-au şi văzut membri într-
o societate a arhitecţilor mare 
şi puternică.   

D-l preşedinte glumeşte în continuare spunând că poate va lansa o 
nouă modă. Viitorul ne este înainte şi cu toţii, dacă vom  fi sănătoşi, o 
să avem ocazia să vedem moda lansată cu ocazia acestui bal. În 
încheiere consider că merită să mai consemnez o altă remarcă 
importantă. ,,Din păcate arhitecţii nu au un club al arhitectului! Atunci 
vă promit că în viitorul foarte apropiat va exista cel puţin o aripă, aripa 
OAR a clubului la noul sediu pe care l-am cumpărat în Bucureşti dar 
între timp ca întotdeauna d-na CUREA a luat avans şi a făcut un pas 
înainte aşa că o să avem un club în strada Moxa”. (?) 
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În finalul istorioarei ne-a fost prezentată o fotografie deosebit de 
interesantă, în care apar cu mustaţă toţi arhitecţii care au participat în 
1911 la adunarea care sărbătoarea 20 de ani de existenţă a Societăţii 
Arhitecţilor din România. În mijlocul grupului apare şi figura marelui 
arhitect Ion MINCU, înconjurat de alte personalităţi importante ale 
acelui timp cum ar fi: MAIMAROLU, Spiru HARET, Petre ALBULESCU, 
NEMCIULESCU, IOŢU, etc.  

Mărturisesc că aceste noutăţi m-au 
luat prin surprindere şi aştept să 
aflu amănunte pe care cu mare 
plăcere o să le includ în ştirile din 
buletinle următoare. A urmat o 
scurtă istorie a înfiinţării Societăţii 
Arhitecţilor Români de către 
arhitectul Alexandru ORĂSCU. Tot 
Alexandru, dar MAIMAROLU, 
aflăm că s-a chemat autorul 
clădirii Centrului Militar Naţional 
în a cărui sală minunat decorată a 
avut loc şi balul nostru. 

În prima parte Carla Şerban a interpretat câteva arii celebre, după 
care prezentatorul serii Victor YILA A a profitat de ocazie să ne spună 
câteva bancuri cu negri care spuse de el au avut şi mai mare farmec. 
De pildă ne-a întrebat : ,,De ce s-a inventat ciocolata albă?” Dacă nu aţi 
ghicit, vă spun că unul din scopuri a fost ca ,,să se vadă când se 
murdăresc la gură copii negrilor”. Atmosfera la bal, aşa cum o puteţi 
citi în caietul balului, a fost susţinută muzical de Trio FUZIONE. Au 
cântat soliştii Daniela STOLERU şi George COSTESCU.  
 

După această ,,picătură de istorie”, a unor colegi toţi mustăcioşi şi 
mai ales, remarcă d-l OCHINCIUC, toţi cu pantofi negri, a pornit 
petrecerea cu obişnuitul pahar de şampanie. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În opinia mea şi din câte am observat eu acolo la faţa locului şi 

imaginile înregistrate o dovedesc, fără să cele două perechi de 

dansatori ai trupei de balet Fundaţia Contessina, balul nu ar fi fost 

pe deplin un succes. Băieţii şi fetele celor două perechi au avut 

darul să aţâţe orgoliile colegilor noştri care au uitat pentru câteva 

ore că au trecut mulţi ani de când erau şi ei băieţi şi fete. A fost, pot 

spune un bal , din cele aproape douăzeci la care am participat, la 

care s-a dansat foarte mult, cu mai mult sau mai puţin talent, 

dar cu foarte multă voinţă şi mai ales voie bună. Ca să nu se 

supere colegii, o să remarc o persoană din afara breslei care a 

fost o reală surpriză pentru reuşitele ei intervenţii dansante. 

Mă refer la fosta noastră, pentru scurt timp directoare de 

comunicare şi relaţii cu mass-media, d-na Sanda VIŞAN.  

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot la capitolul dans nu ar fi 

drept dacă nu aş aminti de d-na 

preşedinte CUREA, care din câte 

am putut observa, nu a refuzat 

nici un dans. Gheaţa a spart-o 

colegul nostru Ionel VITOC, 

căruia i-a acordat primul dans.  

Grupul VOUĂ nu a putut să 

onoreze misiunea de a ne 

înveseli. S-a achitat pe deplin de 

sarcină, reprezentantul lor Victor 

YILA, care nu numai că a 

prezentat, moderat, glumit şi 

cântat, ci a fost şi un neobosit 

dansator având o mulţime de 

admiratoare în jurul lui. 

După miezul nopţii s-a instalat pe scenă un cvintet (clape, baterie, 
contrabas, saxofon şi voce cu câteva tipuri de ghitare) – Raul 
KUSAK BAND – Jazz. Vă daţi seama câte nostalgii şi amintiri au 
stârnit cu muzica lor la majoritatea celor din sală. Nu am amintit 
decât de distracţie, dans şi voie bună stârnite încă de la început de 
cei doi preşedinţi prina atitudinea lor lejeră şi mai ales de 

momentul în care dl. prof. dr.arh. Mircea OCHINCIUC  a lansat 
o nouă modă. Vă amintiţi? Sper că nu v-am plictisit cu o 
prezentare prea lungă şi dacă mai doriţi să savuraţi şi 
detaliile vă invit să accesaţi imediat următoarele link-uri.  
 

Link poze  - http://we.tl/bSVZTWEEae 

Link video - http://we.tl/ReH02luOIv 

 

http://we.tl/bSVZTWEEae
http://we.tl/ReH02luOIv
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OAR 

CONCURS DESCHIS PENTRU DESIGNUL ŞI AMENAJAREA STANDULUI 
ROMÂNIEI LA CONGRESUL UIA, DURBAN, 2014 

Ordinul Arhitecţilor din România va reprezenta 

arhitecţii români prin participarea sa la cel de-al 

XXV-lea Congres al Uniunii Internaţionale a 

Arhitecţilor UIA, găzduit anul acesta de oraşul 

Durban din Africa de Sud, în perioada 3-7 august 

2014. Site-ul oficial al Congresului 

este http://www.uia2014durban.org/. 

 

Tema principală a Congresului UIA Durban 2014 

este ARCHITECTURE OTHERWHERE şi va fi explorată 

în câteva atent selectate subteme şi idei tematice care 

recunosc rolul arhitecturii ca gândire de avangardă:ADAPTARE PROACTIVĂ, ECOLOGIE şi 

VALORI (RESILIENCE, ECOLOGY, VALUES). 

Arhitecţii români vor avea o delegaţie care va participa la Congres şi la Adunarea generală a UIA şi va 

prezenta o expunere tematică într-un stand în cadrul Expoziţiei UIA 2014 din Durban, deschisă în perioada 3-7 

august 2014, la Centrul de Expoziţii al Durban International Convention Centre (ICC). Pentru a asigura o 

participare notabilă, de ţinută şi inspiratoare a arhitecţilor români la Durban, Ordinul Arhitecţilor din România 

organizează un concurs pentru designul şi amenajarea standului României. 

Concursul este deschis tuturor arhitecţilor din România care activează în ţară sau în străinătate, fără 

limită de vârstă, fără discriminare faţă de gen sau palmares profesional, cu sau fără drept de semnătură, 

individual sau în echipă. Echipele pot include profesionişti şi studenţi din alte specialităţi, dar trebuie să fie 

coordonate cu un curator arhitect diplomat/licenţiat. Relaţionând cu temele Congresului, fiind provocată de 

percepţia noastră faţă de regiunea/ţara/locul desfăşurării evenimentului, tema standului României la Durban 

este: ARCHITECTURE TELLER(POVESTITORUL DE ARHITECTURĂ). Arhitecţii din România transmit 

vizitatorilor o experienţă sau experienţele profesionale desfăşurate acasă sau altundeva, capacitatea de 

adaptare, de a îmbrăţişa alte valori, de a conlucra altfel decât de obicei cu un client sau cu un altfel de client, de a 

răspunde provocărilor şi problemelor unui altfel de mediu pentru a-şi practica profesia. Povestea profesionala 

trebuie să constituie o lecţie, să transmită un tâlc, să inspire şi să convingă audienţa de la Durban că arhitecţii 

români contribuie la manifestarea rolului arhitecturii contemporane ca mod de a gândi, demers şi practici de 

avangardă în societatea contemporană. 

Premii 

Se vor acorda următoarele premii: Premiul I – 15000 lei 

Premiul II – 7500 lei 

http://www.uia2014durban.org/
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Premiul III – 3750 lei 

Juriul 

Juriul este format din 5 titulari si 1 supleant: 

- Magda Cârneci, critic de arta, poetă, membru titular 

- Arh. Kazmer Kovacs, membru titular 

- Adrian Majuru, antropolog, membru titular 

- Arh. Dan Marin, membru titular 

- Arh. Ana Maria Zahariade, membru titular 

- Arh. Răzvan Salomia, membru supleant. 

Calendarul concursului 

- lansarea concursului                                                         27 februarie 2014 

- întrebări / solicitări clarificare până la                       20 martie 2014 

- răspunsuri până la (runda 1)                                         10 martie 2014 

- răspunsuri până la (runda 2)                                         27 martie 2014 

- înscriere până la                                                                 31 martie 2014 

- predarea online a propunerilor până la                      8 aprilie 2014, ora 24.00 

- jurizarea                                                                                11-12 aprilie 2014 

- anunţarea rezultatelor                                                      14-15 aprilie 2014 

- termene contestaţii – depunere / soluţionare          18 aprilie / 23 aprilie 2014 

Concurentul sau echipa care va câştiga concursul va fi invitat/ă să încheie un contract prin care, în limita 

bugetului propus, să îşi asume completarea conceptului participării, proiectarea standului şi a aplicaţiilor care 

permit transmiterea de date, prezentarea, materialele suport şi de promovare, transportul internaţional şi local, 

asigurarea executării expunerii, permanenţa la stand pe perioada deschiderii şi demontarea expoziţiei, conform 

caietului tehnic pus la dispoziţie de organizatori. Prezentarea expunerii standului românesc de la Durban se va 

face, în mod excepţional, în avanpremieră, în spaţiul unde se va desfăşura Conferinţa naţională a OAR, Bucureşti, 

28-29 iunie 2014. Secretariatul concursului este la Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, 

str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634; e-

mail: concursuri@oar.org.ro. Modalitatea de comunicare cu arhitecţii va fi exclusiv în scris. Concursul are pagina 

Internet pe site-ul OAR oar.squarespace.com. Înscrierea la concurs se face în perioada 27 februarie-31 martie, 

iar predarea proiectelor se face online până la data de 8 aprilie 2014, ora 24.00. Informaţiile legate de concurs, 

caietul de concurs şi anexele documentaţiei, aplicaţiile de înscriere, de adresare a întrebărilor şi solicitărilor de 

clarificare, precum şi aplicaţia de predare online (upload) vor fi accesibile înpagina 

concursului oar.squarespace.com/concurs-durban/. 

Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2014/02/concurs-deschis-pentru-designul-si-amenajarea-standului-

romaniei-la-congresul-uia-durban-2014/   

 

mailto:concursuri@oar.org.ro
http://oar.squarespace.com/concurs-durban/
http://oar.squarespace.com/concurs-durban/
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Observatorul Urban Bucureşti 

CONFERINȚĂ URBAN-INCERC: "COMPETITIVITATEA DURABILĂ"  

 
 
 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 
Durabilă URBAN-INCERC organizează pe data de 9 mai 2014, la sediul sucursalei INCERC București cea de-
a VII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism și 
dezvoltare teritorială, având ca temă "Competitivitatea durabilă". Obiectivul conferinţei este de a prezenta 
provocările legate de atingerea unei competitivităţi durabile în domeniul planificării spaţiale, arhitecturii, 
construcţiilor şi disciplinelor conexe în consens cu obiectivele Uniunii Europene. În acelaşi timp, evenimentul 
vine ca un răspuns la necesitatea de a identifica noi metode / principii de acţiune / linii directoare care să 
asigure o dezvoltare sustenabilă a societăţii noastre în concordanţă cu politicile externe. Institutul doreşte 
organizarea unui cadru prielnic de colaborare între cercetători, profesori şi profesionişti, reunind într-o viziune 
integrată studiile realizate la diferite scări spaţiale, de la detaliile structurale ale construcţiilor la cercetarea 
regională, incluzând aspectele economice, sociale şi ecologice. 

Tematicile conferinţei sunt: Cercetarea din domeniul construcţiilor, Probleme de economia 
construcţiilor, Cercetarea din arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Participarea la conferinţă este deschisă tuturor celor interesaţi de ultimele inovaţii ale cercetării în 
arhitectură, construcţii şi urbanism şi domenii conexe: ecologie, sociologie, economie etc. Publicul ţintă este 
format, în principal, din reprezentanţi ai mediului academic / cadre didactice şi cercetători, elaboratori de 
politici publice, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, profesionişti şi studenţi. Persoanele 
interesate pot participa la conferinţă fie ca simpli auditori, fie cu o lucrare de cercetare. Accesul la mapă şi 
lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare. 
 Înscrierea este gratuită şi se va face EXCLUSIV online.  

Participare fără lucrare: Pentru a putea audia prelegerile din cadrul conferinţei şi pentru a avea 
posibilitatea de a participa la dezbaterile ulterioare secţiunilor paralele este necesară înscrierea la eveniment 
până la data de 11 aprilie 2014 completând formularul disponibil pe site-ul INCD URBAN INCERC la 
următoarea adresă: Formular de inregistrare. 

Participare cu lucrare: Conferinţa le oferă cercetătorilor, reprezentaţilor mediului academic, studenţilor 
din diverse domenii, posibilitatea de a-şi prezenta rezultatele studiului şi activităţii lor de cercetare raportate la 
domeniul construcţiilor şi amenajarii teritoriului (sub formă de articole de specialitate, postere, prezentări etc.) 
în cadrul conferinţei şi/sau secţiunilor paralele, existând oportunitatea ca aceste materiale să fie publicate în 
revistele editate de INCD URBAN INCERC. Procesul de înscriere include trimiterea unui rezumat care, in urma 
aprobarii lui de catre referenţii de specialitate, se va publica în volumul „CONFERINŢA DE CERCETARE ÎN 
CONSTRUCŢII, ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI. REZUMATE 
ALE LUCRĂRILOR”, vol. 7, ISSN 2343-7537.  Comunicările vor fi realizate prin afişarea de postere sau 
susţinerea unor prezentări orale de maximum 15 minute în sesiuni moderate.  
Termen limită pentru trimiterea rezumatelor: 11 aprilie 2014 
Termen limită pentru trimiterea posterelor printate: 8 mai 2014 
Termen limită pentru trimiterea lucrării integrale: 9 mai 2014 
Înregistrarea participanţilor fără lucrări: 11 aprilie 2014 
Anunt program definitivat: 18 aprilie 2014 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Et1Ndvcm2X1kKH1Kzd6fDUIVvjb23F3FPrZ4j-9XAgk/viewform
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Turnul Sfatului 
 

ORIENTAREA PROFESIONALĂ  

 
De arh. Dorin BOILĂ 

 

Utilitatea televiziunii constă mai ales din 

informarea pertinentă – adică noutatea și/sau reamintirea 

unor realităţi către o MINTE, O CONȘTIINŢĂ PREGĂTITĂ! 

Altfel mesajul e abstracţiune pură, n-are cum să fie 

pertinent… Probabil că aveau și toate acestea în minte 

producătorii postului francez de televiziune care a programat zilele trecute un film (foarte 

accesibil) despre eficienţa elveţiană în general, cu o căutare a răspunsului la întrebarea „de ce 

Elveţia se află pe primele locuri în toate clasamentele europene de productivitate, inovativitate 

și competenţă, în timp ce Franţa se postează mai nou cu 20 de locuri mai jos ???” Cu adevărat 

avem ce învăţa din experienţa helvetă și numai dacă cercetăm preambulul Constituţiei 

Confederaţiei Elveţiene: primul paragraf plasează textul sub protecţia divină – ÎN NUMELE LUI 

DUMNEZEU ATOTPUTERNICUL ! Pentru ca în continuare, prezentând determinantele actului 

constitutiv al Confederaţiei, să se spună „ poporul elveţian…conștient de responsabilitatea sa 

faţă de Creaţie…!”, spre a fi foarte clar că este vorba despre plasarea actelor fundamentale 

pentru ţară sub pecetea singurei relaţii corecte cu teritoriul și resursele, pe care un popor le 

are temporar în folosinţă, pentru a le transmite responsabil moștenitorilor !! Iar paragraful 

următor proclamă un crez excepţional al părinţilor fondatori ai Confederaţiei: „ Forţa 

comunităţii se măsoară prin bunăstarea celui mai defavorizat dintre membrii săi !!!” 

Pentru că întrebările despre succesul elveţian și eșecul francez sunt de categorie grea pentru 

orice guvernare, iar la noi în ţară ele sunt aproape inexistente în dezbateri și mai ales la guvern, 

am ales să prezint modul în care reporterii francezi au găsit răspunsurile relevante. 

Când vorbești despre Elveţia, ţară aflată în mijlocul Europei dar nedorind integrarea în Uniunea 

europeană, trebuie să te referi la trei aspecte care astăzi își arată importanţa esenţială în concertul 

naţiunilor de pe vechiul continent:1. progresul COMUNITAR se relaţionează cu democraţia 

participativă, exerciţiu politic care a și cimentat naţiunea tri-etnică a Elveţiei – referendumul este o 

instituţie sacră și foarte activă în ţara cantoanelor, iar primarii sunt în permanent dialog cu cetăţenii 

din localităţi, nu numai în lunile pre-electorale. 2. progresul ECONOMIC este o luptă permanentă a 

întregii comunităţi spre  a valorifica resursele de inteligenţă locale, într-un teritoriu lipsit de resurse naturale-
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minerale 3. progresul SOCIAL este asigurat prin dedicaţia la nivel naţional depusă pentru creșterea 

tinerei generaţii, dar și corecta inserare a generaţiilor în vârstă, prin programe complexe (susţinute de 

stat ) care implică ORIENTAREA PROFESIONALĂ responsabilă și VOLUNTARIATUL !! Iată, numai din 

acest ultim paragraf, câtă diferenţă de mentalitate între acel popor și cele de pe la noi, unde, sub 

comunism și de atunci într-una, lipsește orientarea tinerilor spre profesiunile adecvate și necesare, ca 

să nu mai vorbim despre voluntariatul ca mișcare de masă! Evident că excepţiile confirmă această 

tristă realitate est-europeană… După cum perfect se demonstra în reportajul francezilor, orientarea 

profesională este O STRATEGIE NAŢIONALĂ în Elveţia și cuprinde pe toţi elevii începând de la vârsta 

de 12 ani! Generaţii de formatori responsabili au construit această mentalitate superioară, care a 

devenit cheia întregului sistem de învăţământ în Ţara Cantoanelor, pentru că alegerea corectă a 

meseriei este prea importantă, pentru individ și pentru comunitatea în care trăiește, ca să fie lăsată la 

voia întâmplării! Copiii sunt testaţi de mai multe ori, se discută cu părinţii și profesorii lor, se oferă un 

tablou al aptitudinilor și posibilelor locuri de afirmare și perfecţionare a acestora. Mai eficient și mai 

cuprinzător decât în Germania, sistemul elveţian este flexibil, oferind un program de ucenicie în 

parteneriat cu firmele private, deci un program de asigurare a locurilor de muncă pentru toate 

categoriile de tineri – mai ales în meserii de producţie, asigurând atât de necesarul echilibru între 

domeniile intelectuale (de lucru cu informaţia și mediile de comunicare), domeniile serviciilor și cele 

productive ! Se arăta în reportaj cum Elveţia nu și-a „exportat” fabricile în ţări cu mână de lucru mai 

ieftină, așa că a ajuns să atragă sute de mii de angajaţi de peste graniţe, care fac zilnic navete teribile ca 

să aibă un post (pe care ţara lor l-a evacuat în Asia sau Africa) și, în plus, bine plătit… Iar flexibilitatea 

se mai traduce și în posibilitatea, pentru cei mai harnici și cu drag de învăţătură, de a reveni la 

cursurile teoretice, a trece BAC-ul și a intra la facultate !! Iar în ceea ce privește adulţii, s-a construit o 

mentalitate la fel de eficientă – cea a pregătirii, perfecţionării profesionale continue !! Toată viaţa 

activă, până după pensie, pentru că se are în vedere și un program complex de voluntariat, ofertant 

pentru toate vârstele, pasiunile și obiceiurile… De aici pleacă și acea mișcare, aproape nelegiferată, 

spre inovare și inventică, pe care toate firmele elveţiene, mari și mici, o sprijină din răsputeri, pentru a 

cuceri piaţa și a păstra locurile de muncă! Așa se explică de ce, la analizele internaţionale pe criterii de 

eficienţă, Elveţia depășește copios Germania și Franţa, deci își permite salarii mai mari. În reportajul 

amintit, un expert economic arăta faptul că în Confederaţie 60% din adulţi sunt productivi, pe când în 

Franţa doar 40%... De unde și presiunea fiscală mai mare la francezi !! (exact ca la noi…).Iată secretul 

elveţian – corecta și permanenta orientare profesională, de la cele mai fragede vârste – sau , cum ar 

zice englezii: „OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT”! 

 Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24506/orientarea-profesionala.html?sst= 
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Revista zeppelin 

CONCURS #16 ZEPPELIN / SPAȚIUL DE LUCRU 

 

 

Nimeni nu cunoaște mai bine dramatismul relaţiei cu spaţiul de lucru decât un architect sau 

designer. Propriul său laborator, numit atât de banal și insuficient „birou“, e adesea imaginat sau 

descris în sintagme romanţios-rizibile precumcreuzetul ideilor, epicentrul creaţiei, athanorul 

sinapselor etc. Realitatea e, firește, telurică, aici convieţuind, anarhic sau democratic, ideile briliante cu 

sâcâielile zilnice, momentele cele mai înălţătoare cu facturi, telefoane, urgenţe și corespondenţe, plus 

mici tabieturi, cafele, ceaiuri, ţigări fine și, firește, revistele Zeppelin… 

Amenajarea unui astfel de spaţiu – expus permanent intemperiilor interioare – e o veritabilă probă de 

creativitate, un fin dozaj de ingeniozitate și realism. Noul nostru concurs, adresat arhitecţilor și 

designerilor de interior (individual sau în echipă) are ca subiect acest teritoriu: vrem să vedem soluţii 

creative pentru spaţii de lucru – fie pro domo (propriul birou), fie amenajate pentru clienţi. Puteţi 

înscrie până la trei propuneri (fotografii însoţite de scurte descrieri) de proiecte realizate* de voi. 

Premiul cel mare e oferit de prietenii de la Chairry**, care-au pus la bătaie un minunat scaun de birou – SO 

104. Așteptăm propunerile voastre la adresa comunicare@zeppelin-magazine.net –termen limită 24 martie 

ora 16. Ne așteptăm să fiţi, ca de obicei, la înălţime. 

* Sunt eligibile doar proiectele proprii. În mod evident, pozele de pe net, fără maternitate și paternitate legitimă, nu pot 

participa. ** Cu această ocazie, vă încurajăm să testaţi online, pentru proiectele voastre,Biblioteca 3D meșterită de 

prietenii noștri, aici: chairry.net/biblioteca_3d.php 

Sursa : http://e-zeppelin.ro/concurs-16-zeppelin-spatiul-de-lucru/  

http://www.chairry.net/Scaune_de_birou-SO_104-pd-1-4-2924-1.html
http://www.chairry.net/Scaune_de_birou-SO_104-pd-1-4-2924-1.html
http://www.chairry.net/biblioteca_3d.php
http://e-zeppelin.ro/concurs-16-zeppelin-spatiul-de-lucru/
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Revista Arhitectura 

CASA VIITORULUI FACE ÎNCĂ UN PAS SPRE REALITATE. PROTOTIPUL 
EFDEN ÎN PARCAREA BĂNEASA SHOPPING CITY!  

 

 

Prototipul EFdeN, locuinţa solară inteligentă destinată Bucureștiului, va fi construită și 
expusă în parcarea Băneasa Shopping City în perioada 17 martie – 9 iunie 2014. Oficial, centrul 
comercial din Capitală susţine reprezentantul României în finala Solar Decathlon Europe și 
oferă echipei EFdeN spaţiul necesar pentru a construi casa care va concura în iulie, la Versailles. 

 Aici aceasta va fi prezentă la olimpiada arhitecturii solare și a tehnologiilor integrate, alături de 
alte 19 echipe din 16 ţări. Așadar, până în vară, parcarea Băneasa Shopping City va fi animată de 
acţiunile echipei EFdeN în misiunea lor de a construi o casă pe care au petrecut mai bine de 12 luni 
pentru a o proiecta și care se prezintă acum ca un echilibru perfect între design sustenabil, eficienţă 
energetică și natură. Pe lângă activităţile de șantier, membrii EFdeN asigură că vor umple zona de 
dinamism și voie bună prin evenimentele pe care le vor organiza: seri de filme documentare proiectate 
pe faţada prototipului, workshop-uri cu plante în seră, dar și vizite în prototip odată ce acesta va fi 
finalizat și deschis către publicul larg. 
EFdeN este reprezentantul României la Solar Decathlon Europe 2014, cea mai importantă competiţie 
de arhitectură și inginerie dedicată universităţilor din întreaga lume. În vara lui 2014, prototipul 
EFdeN va fi expus în La Cite du Soleil în Versailles, pe domeniile vestitului palat. Aici se va prezenta ca 
o casă solară eficientă energetic și inteligentă destinată mediului urban care integrează o seră hibrid 
multifuncţională dedicată conceptului de urban farming. Mai multe detalii despre proiect, concurs și 
echipă puteţi afla lawww.efden.org sau la www.fb.com/efden.  
 
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/03/casa-viitorului-face-inca-un-pas-spre-realitate-prototipul-efden-in-parcarea-
baneasa-shopping-city/  

http://www.efden.org/
http://www.fb.com/efden
http://arhitectura-1906.ro/2014/03/casa-viitorului-face-inca-un-pas-spre-realitate-prototipul-efden-in-parcarea-baneasa-shopping-city/
http://arhitectura-1906.ro/2014/03/casa-viitorului-face-inca-un-pas-spre-realitate-prototipul-efden-in-parcarea-baneasa-shopping-city/

