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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

PRO	PIANO	ROMÂNIA

	 Ajuns	 la	 cea	 de-a	 cincea	 ediţie	

dedicată	 Sibiului,	 Festivalul	 Naţional	 de	 Pian	

„Prietenii	 muzicii”,	 din	 cadrul	 „PRO	 PIANO	

ROMÂNIA”,	adună	participanți	din	ce	în	ce	mai	

buni,	pe	care,	anul	acesta,	îi	veți	putea	asculta	în	

perioada	03-05	martie.	Festivalul	este	realizat	

cu	 sprijinul	 Filialei	 Judeţene	 Sibiu	 a	 Uniunii	

Arhitecţilor	din	România	(UAR)	și	va	fi	găzduit	

de	 Biblioteca	 Judeţeană	 ASTRA	 Sibiu,	 în	 Sala	

festivă	(Corp	A,	etaj	2).	Intrarea	pe	tot	parcursul	

celor	trei	zile	de	festival	este	liberă.	
	
	 Iniţiatoarea	 și	 organizatoarea	 acestei	

manifestări,	 la	 Sibiu,	 este	 profesoara	 de	 pian	

Enikő-Maria	ORTH,	cu	Medalia	,,Meritul	pentru	

Învăţământ	clasa	I-a''	.	
	
	 Manifestarea	 este	 destinată	 copiilor	 cu	

vârste	cuprinse	între	5	şi	18	ani,	fiind	divizată	în	

3	 secţiuni:	 A	 -	 tineri	 care	 studiază	 pianul	 ca	

instrument	principal,	în	școli	și	licee	de	muzică,	

B	-	tineri	care	studiază	pianul	fie	ca	instrument	

opțional,	fie	la	Palatele	Copiilor,	Case	de	Cultură,		

fie	 în	 sistem	 particular	 şi	 	 C	 -	 ansamblu	 la	 4	

mâini	(pe	un	pian).
	
Informaţii	suplimentare:

prof.		Enikő-Maria	ORTH:	
0746	114	351
ortheniko_piano@yahoo.com

Fundaţia	„Pro	Piano–România”
prof.		Stela	AVESALON	
0722	382	626	
propiano@gmail.com
http://www.propiano.org/

Festivalul	Naţional	de	Pian	„Prietenii	muzicii”

mailto:ortheniko_piano@yahoo.com
mailto:propiano@gmail.com
http://www.propiano.org/
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tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Zi	de	studiu	-	11	martie	2017







INFO 1 ANDALUZIA	PENTRU	ARHITECȚI

Excursie	de	studiu	organizată	de	U.A.R.

	 	 	Cu	 multe	 peripeții	 și	

neım̂pliniri,	din	cauze	exterioare	

Uniunii	 și	 participanților,	 grupul	

nostru,	alcătuit	din	tineri	ın̂tre	10	

ș i 	 83 	 de 	 an i , 	 a 	 desc ins 	 ı̂ n	

aeroportul	 Malaga,	 pe	 exoticul	

teritoriu	 andaluz,	 cel	 mai	 sudic	

punct	al	Europei	(fără	a	considera	

insulele).

	 Pe	neașteptate,	am	ın̂ceput	

o	 adevărată	 aventură,	 ı̂n	 care	

valorile	spirituale,	nestematele	de	pe	lista	UNESCO,	peisajul	cultural,	au	devenit	redute	de	

cucerit,	ın̂tr-un	iureș	ca	la	„prima	tinerețe”,	cu	hărți	și	mijloace	de	cercetășie...

	 O	 parte	 dintre	 noi	 mai	 călcasem	 zone	 din	 Spania,	 dar	 ı̂ntre	 timp,	 ı̂n	 memoria	

profesională	 și	 afectivă	 s-a	acumulat	un	alt	noian	de	 informații	 la	 zi,	de	ordin	mai	mult	

tabloid	–	despre	imigranți,	situații	de	criză	economică,	lupte	politice	locale,	câmpuri	de	sere	

și	afaceri	imobiliare,	pălmașii	români	stabiliți	pe-acolo,	arhitecți	spanioli	de	succes...	I�nsă	

impresiile	generale,	după	 aproape	8	 zile	de	 străbătut	Andaluzia,	 se	pot	 așeza	pe	 câteva	

paliere	tematice:

	 1.	 Caracterul	 pregnant	 de	 palimpsest	 urban,	 evident	 ı̂n	 toate	 marile	 orașe	 ale	

provinciei	–	Malaga,	Granada,	Cordoba	și	Sevilla:	suprapunerea	firească,	azi	mai	aproape	de	

teritoriul	esteticului	decât	al	istoriei	politice,	de	urme,	edificii	și	influențe	romane-vizigote-

arabe-catolic_creștine-moderne	și	contemporane.

	 2.	Transfer	urbanistic	organic	–	adică	o	trecere	graduală	de	la	țesutul	compact-oriental	

la	țesutul	modern,	de	cvartal	ortogonal,	fără	delimitări	sau	scrupule	artificiale;	mobilarea	

compactă	 a	 cvartalelor	 adăugate	 omogen,	 ın̂	 perioada	 capitalismului	 incipient,	 până	 ın̂	

secolul	XX,	continuă	ın̂	fapt	edificarea	specifică	medinelor	arabe,	cu	fațade	masive	și	goluri	

minime,	deschise	către	curți	interioare	(cu	excepția	marcantă	a	„cuibului	de	vulturi”	de	la	

Ronda)	De-abia	noile	periferii	sau	actualele	operații	urbane	centrale	aduc	deconstrucția	

insulei	tradiționale,	prin	clădiri	independente	tip	„bloc”.

La	sud	de	Malaga,	cartiere-stațiuni	de	week-end	sau	de	vacanță.

d e 	 a r h . 	 Do r i n 	 B O I L Ă
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 3.	 Problemele	 zonei	

rurale	–	se	observă	ușor,	peste	

tot	 ,	depopularea	teritoriului	

rural,	 ferme	 și	părți	din	 sate	

t o t a l 	 p ă r ă r i t e , 	 d e ș i	

m a j o r i t a t e a 	 s p a ț i i l o r	

cult ivabi le 	 sunt 	 ı̂ngr i j i t	

lucrate,	 iar	 zonele	mai	 aride	

sunt	 pline	 de	 plantații	 cu	

măslini.	 Știm	 despre	 arii	

gigantice	acoperite	cu	sere	și	

solarii	(n-am	ın̂tâlnit	pe	traseul	nostru),	după	cum	știm	despre	cotele	ın̂alte	ale	șomajului	

juvenil	 spaniol,	 ın̂	 paralel	 cu	 acceptarea	 a	 sute	 de	mii	 de	 sezonieri	 din	 estul	 european,	

America	de	sud	și	Africa...

	 Pe	de	altă	parte,	atmosfera	zonelor	urbane	parcurse	pe	jos,	și	nu	numai	cele	turistice,	

viața	cotidiană	a	populației	observată	nemijlocit,	mi	s-au	părut	de	bună	calitate	și	departe	de	

zvonurile	alarmiste...	Am	rămas	chiar	surprinși	de	câte	lucruri	bune	se	ın̂tâmplă	firesc,	de	

câte	 funcționează	 conform	unor	mecanisme	sociale	normale,	 ceea	ce	evident	se	reflectă	

pozitiv	 și	 ın̂	 prezervarea	 moștenirii	 urban-arhitecturale,	 ın̂	 circuitul	 economic	 legat	 de	

turism	și	ın̂	mecanismele	durabile	de	utilizare	a	spațiilor	mentale	și	a	celor	construite,	ca	

premiză	a	funcționării	comunității.

	 Am	regăsit	astfel	o	confirmare	a	celor	mai	demult	aflate	despre	istoria	ultimului	secol	

spaniol:	actuala	stare	de	lucruri	din	societatea	multiculturală	spaniolă	este	un	dar,	neprețuit	

ı̂ndeajuns,	 al	 celei	 de-a	 „doua	 Reconquiste”	 –	 insurecția	 anticomunistă	 a	 generalului	

Francisco	Franco,	din	preajma	celui	de-al	doilea	război	mondial,	 care	a	salvat	Spania	de	

sovietizare	și	pauperizare	!	Acestea	ar	fi	urmat	cu	siguranță	celei	de	a	doua	invazii	asiatice	(	

de	astă	dată	bolșevică)	din	istoria	Iberiei,	pusă	la	cale	de	„internaționala”	condusă,	ın̂armată	

și	plătită	de	la	Moscova	...	Urmările	acestei	Reconquiste	au	ecou	până	astăzi	–	stabilitate,	

echilibru	 și	 integritate	 statală,	 cu	 toată	 existența	 a	 17	 „regiuni	 autonome”	 și	 a	 multor	

tendințe	centrifuge	permanente	!	

Malaga	–	portul	cu	farul	vechi,	văzut	din	fortificațiile	maure.



	 	 – 	 c a p i t a l a	MALAGA

litoralului	 andaluz,	 un	 oraș	

dinamic	 și	 cu	 aparență	 tânără,	

f o s t u l 	 p o r t 	 c ome rc i a l 	 a l	

Granadei,	 pe	 când	 aceasta	 era	

c a p i t a l a 	 r e g i l o r 	 m a u r i .	

Periferiile	sunt	pline	de	cartiere	

noi,	 de	platforme	 industriale	 și	

de	 centre	 de	 afaceri,	 expoziții,	

mar i 	 spa ț i i 	 comerc ia le 	 ș i	

sportive,	 iar	 pe	 malul	 mării	 se	

dizolvă	 ın̂	 șiruri	 de	 cartiere	 și	

mici	stațiuni	estivale.

	 Este	un	bun	prilej	de	analiză	a	urbanismului	spaniol	specific	mijlocului	de	secol	XX:

	 1.	Pe	lângă	corecta	păstrare	a	țesutului	tradițional	(ın̂	speță	cel	oriental	tip	medina),	s-

au	construit	foarte	multe	cartiere	de	locuințe	colective	–	ın̂	general	blocuri	cu	apartamente	

ieftine,	cu	imagine	individuală	săracă,	iar	cea	de	ansamblu	mai	puțin	gestionată,	deci	operații	

necostisitoare,	cu	fonduri	de	stat.

	 2 . 	 Frapeaz ă , 	 ı̂ n 	 o ra ș e l e 	 mi j loc i i 	 ș i 	 mar i , 	 mu l t i tud inea 	 de 	 par tere	

ın̂chise/blocate/părăsite	la	aceste	blocuri,	unde	se	prevăzuseră	garaje,	spații	comerciale,	

servicii.	Cantitatea	de	asemenea	spații	abandonate	este	o	consecință	a	soluției	nefericite	de	a	

aduce	 la	 oraș	 populație	 rurală...	 Ca	 să	 nu	 mai	 vorbim	 despre	 soluțiile	 urbanistice	 și	

arhitecturale	 de	 multe	 ori	 improprii	 zonei	 climatice	 și	 spiritului	 local	 (tipul	 de	 goluri,	

balcoane,	ordonanța	și	materialele,	parcă	mai	adecvate	zonei	de	nord	a	Europei...).

	 3.	 I�n	multe	zone	urbane	mai	pretențioase	se	pot	observa	rezultatele	unor	operații	

imobiliare	 recente,	 mai	 puțin	 respectuoase	 cu	 ariile	 vecine,	 tradiționale.	 De	 exemplu,	

blocurile	de	p+11/16	etaje,	ın̂ghesuite	unul	ın̂	altul,	la	intrarea	ın̂	peninsula	cu	portul	și	farul	

istoric	din	Malaga,	tocmai	sub	muntele	cu	fortificațiile	monumentale	Alcazaba	!!

	 Dar	desfășurarea	acestei	peninsule	spre	apa	golfului	ne	oferă,	ın̂	contrast,	o	splendidă	

rezolvare	de	dală	urbană	pe	două	trepte,	favorizată	de	relieful	destul	de	denivelat:	Treapta	

de	jos	–	o	promenadă	largă,	la	nivelul	cheiului	vechiului	port,	incluzând	accesele	la	biserica	

marinarilor	și	la	far,	ambele	de	epocă	medievală.	Treapta	de	sus	–	pe	o	denivelare	de	cca.	4,50	

m.,	se	află	 la	nivelul	 șoselei	colectoare	a	peninsulei,	cu	dotări	peisagere	(spații	de	 joacă,	

edicule	pt.	utilități	urbane,	expoziție	de	sculpturi	și	instalații	artistice,	culminând	cu	o	filială	

a	Centrului	Pompidou	din	Paris)	și	cu	servicii	publice-comerciale	–	când	ın̂ 	supantă	față	de	

promenada	cheiului,	când	ın̂	„mezanin	urban”	!

Malaga	–	orașul	medieval	pe	culmi,	zona	modernă	în	jurul	portului.



	 	 –	 orașul	 care	 ın̂tre	 1250-GRANADA

1450,	 sub	 regii	 nasrizi,	 a	 fost	 una	 dintre	

marile	 capitale	 europene,	 având	 de	 4	 ori	

populația	Londrei	din	epocă...

	 Se	 poate	 remarca	 aici	 un	 excelent	

exemplu	 de	 atenție	 strategică,	 multi-

generațională	și	transgresând	politicul,	ın̂	a	

păstra	 spațiu	 urban	 de	 „respirație”	 pentru	

ansamblurile	constituite	istoric	–	cetatea	și	

grădinile	maure	 cunoscute	 sub	 numele	 de	

Alhambra/	 cartierele	 Albaicin	 (fost	

evreiesc)	 și	 Sacromonte,	mai	pauper/	apoi	

cartierul	 marii	 catedrale	 catolice	 –	 o	

splendidă	sinteză	de	gotic,	renaștere	și	baroc	

specific	spaniol.

	 Astfel	 se	 poate	 remarca,	 venind	

dinspre	 est,	 prin	 micile	 trecători	 dintre	

coastele	montane,	cum	s-a	realizat	ocuparea	

muntelui	pe	 care	 este	 construită	Alcazaba,	

palatul	nasrid	și	cel	al	Regelui	Carol	al	V-lea:	pe	străzi	ın̂guste	s-au	așezat	ın̂	ultimul	secol	

pateuri	edificate	ca	„lipite	de	stânci”,	cu	locuințe	ın̂șiruite	și	terasate,	cu	programe	integrate	

acestora	 și	chiar	cu	un	spital	adosat	muntelui,	cu	mai	multe	corpuri	–	nimic	peste	patru	

niveluri,	un	ansamblu	destul	de	eclectic	ın̂	detaliu,	dar	care,	pe	lângă	că	nu	ocultează	din	nici	

o	direcție	silueta	și	peisajul	sitului	UNESCO	Alhambra,	se	constituie	ca	un	subasment	neutru	

pentru	acesta.

	 Alimentat	de	un	turism	internațional	susținut,	indiferent	de	anotimp,	Granada	este	un	

oraș	viu,	racordat	la	ritmul	contemporan	și	cu	o	corectă	legătură	ın̂tre	cartierele	istorice	și	

cele	moderne	 și	contemporane,	mai	ales	că	relieful	destul	de	variat	pe	ın̂ălțime	produce	

separații	urbanistice	 inerente,	spectaculoase	 și	noaptea,	din	punctele	de	belvedere	de	 la	

Generalife	sau	Albaicin.	Deja	se	observă	primele	amenajări	pentru	viitorul	metrou,	o	opțiune	

curajoasă	 a	 autorităților,	 dar	 perfect	 justificată	 pentru	 a	 nu	 ın̂cărca	 structura	 rutieră	 a	

străzilor	ın̂guste.

	 O	altă	observație	legată	de	viața	comunitară	a	unei	asemenea	așezări	spaniole:	vineri	

și	 sâmbătă	 seara,	 ın̂	 zona	centrală	 istorică,	deci	cu	cele	mai	 ın̂guste	străzi,	 se	adună	 toți	

locuitorii	 !!	 Cel	 puțin	 cei	 din	 cartierele	 limitrofe,	 pentru	 că	 este	 o	 aglomerație	 teribilă,	

imposibil	să	nu	te	atingi	de	trecători,	dar	trebuie	să	fii	mereu	atent,	pentru	că	nimeni	nu	

rămâne	 ın̂	 case	 –	 copii-sugari,	 copii	 ın̂	 cărucioare,	 adolescenți	 ın̂	 grupuri	 sau	 solitari	

butonând	 pe	 gadjeturi,	 tineri	 care	 se	 sărută,	mame-șefe	 de	 trib,	 până	 la	 bătrâni	 cochet	

ım̂brăcați	 și	până	 la	cei	aflați	 ın̂	 cărucioare,	singuri	sau	cu	 ın̂soțitor	 !	Micile	 și	 strâmtele	

localuri	de	pe	bulevarde	sau	de	pe	pietonalele	largi	de	2	metri,	sunt	arhipline...

Granada	–	curtea	interioară	a	Palatului	Regelui	Carol	al	V-lea,
reluând	paternul	circular	al	arenelor	pentru	luptele	cu	taurii.



	 Drep t 	 c a re , 	 cu 	 toa te	

distrugerile	 operate	 fortuit	 ori	

deliberat,	s-a	instituit	ın̂	secole	o	

suprapunere,	 uneori	 chiar	 o	

sinteză	stilistică,	 ın̂	principalele	

programe 	 de 	 arh i tec tură ,	

dovadă	 și	 a	 transgresiunii	unor	

habitudini	 de	 utilizare	 de	 către	

elitele	momentului,	 arabe,	 apoi	

creștine;	(ne	amintim	că	o	culme	

a	 acestei	 transgresiuni	 este	

prezentă	ın̂	palatele	opulente	ale	

Veneției).	

	 Exact	 ın̂	 acest	 punct	 ai	 ın̂să	 revelația	 unei	 fundamentale	deosebiri	 culturale:	 dacă	

aparența	 „anvelopantei”	 islamice	 ne	 transportă,	 mai	 ales	 ın̂	 interioare,	 ın̂	 lumea	 unui	

murmur	 necontenit	 al	 materiei,	 ı̂ntr-un	 joc	 de	 fractali	 și	 straturi	 semi-transparente,	

concentrându-se	pe	geometria	ın̂	fond	rigidă	a	structurii	lumii	create,	ın̂	ambientul	creștin	

direcționarea	 privitorului,	 trăitorului,	 are	 loc	 I�NTRU	 PERSOANA	 DIVINA� ,	 are	 sens	 și	

coerență	a	comuniunii	ın̂tre	Cer	și	pământ	!	Fie	gotic,	fie	renascentist,	fie	baroc	exuberant,	

ambientul	(sacru	și	aulic)	este	un	suport	viu	ın̂	spirit	al	petrecerii	vieții	cu	sensul	mereu	

orientat	către	Dumnezeul-persoană	–	sursa	adevărului,	binelui	și	frumosului	!	O	binevenită	

revizitare	a	conceptului	de	artă/arhitectură	ca	fapt	de	comunicare	și,	ın̂	ın̂țelesul	adânc,	ca	o	

antropologie	a	COMUNIUNII	–	ın̂	sens	creștin.

	 De	aici	și	marea	deosebire	dintre	„arta	pentru	artă”	și	„arta	cu	sens”	(NU	cu	mesaj,	cum	

ne-am	 tot	 ın̂curcat	noi	 la	vremea	 școlii...).	Pentru	că	 sensul	ori	 e	CRISTIC,	ori	 e	 cu	 totul	

altceva,	și	atunci	mesajul	este	irosit	!

	 Arhitectura	de	astăzi	?	Se	supune	aceleiași	analize	–	după	cum	constatau	ın̂	secolul	

trecut	Mircea	Eliade	și	Rene	Guenon,	sacrul	se	retrage	din	calea	invaziei	profane,	iar	„domnia	

cantității”	devine	atotcuprinzătoare;	și	mai	putem	adăuga:

	 1.	Adevărul	–	nu	se	mai	recunoaște	ın̂	lucrările	subordonate	banului,	hedonismului	și	

respectului	doar	pentru	excepție,	exotic,	anti-creștin	!

	 2.	 Binele	 –	mai	 stă,	 insularizat,	 ın̂	 ordinea	 lucrului	 corect	 făcut,	 corect	 recuperat,	

datorită	respectării	unor	salvatoare	convenții	sociale.	Până	la	„globalizarea”	haosului...

	 3.	 Frumosul	 –	 a	 ajuns	 mascat	 de	 formalism	 exacerbat,	 de	 modă	 și	 spectacol-

comentariu,	adică	de	o	tranziență	tot	mai	inconsistentă...	Cu	cât	se	„ın̂doaie”,	se	„scălâmbăie”	

și	se	„minimalizează”	mai	tare	arhitectura	contemporană,	cu	atât	sensul	ei	spiritual	este	mai	

chestionabil	!

Granada	–	cartierul	medieval	Albaicin,	văzut	din	fortăreața	Alhambra

Quadro-video,	prezentare	a	proiectelor	și	arhitecților	(pe	ecranele	mici)	–
Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla	(itinerată	în	Alhambra	Granadei).



	 	–	un	oraș	cu	adevărat	CORDOBA

al	amintirii,	pentru	că	duce	ın̂	„geniul	

locului”	său	gloria	unei	 foste	capitale	

euro-arabe	 rivalizând	 cu	 Damascul	

acelui	 timp	 (Califatul	 patern)	 și	 cu	

Bagdadul,	 pentru	 că	 după	 anul	 1000	

ajungea	la	500	000	locuitori	și	avea	cca	

3 0 0 0 	 d e 	 m o s c h e i . . .										

Moscheea	 Mezquita	 (174	 x	 137	 m.)	

rivaliza	doar	cu	cea	de	la	Mecca,	motiv	

pentru	 care	 catolicii	 au	 și	 implantat	 peste	 ea	 gigantica	 structură	 a	 Catedralei	 ın̂chinată	

Fecioarei,	construcție	care	a	integrat,	simbiotic	cu	parterul	islamic,	marile	epoci	de	stil	gotic,	

renascentist	și	baroc.	Imediat	ın̂	apropiere,	lonjând	Guadalquivirul,	este	fortăreața	„Alcazar	

de	los	Reyes	Cristianos”,	cu	grădini	ın̂	stil	compozit	arab-spaniol.

	 Orașul	are	o	atmosferă	mai	sincretică	decât	celelalte	foste	„capitale	maure”,	mai	ales	că	

urmele	medievale	sunt	mai	coerente	ın̂	țesutul	central	–	cele	două	mari	monumente	descrise	

mai	sus,	ın̂globate	ın̂	habitatul	compact	de	tip	medina,	bine	păstrat	și	renovat,	cu	„Juderia”	–	

cartierul	evreiesc	–	 	cea	mai	ın̂ tinsă	dintre	aceste	orașe,	dovedind	urbanistic	prosperitatea	

etniei,	care	era	și	cea	mai	fidelă	aliată	a	arabilor	contra	ascensiunii	creștine...	Astăzi	cartierul	

este	 utilizat	 turistic	 la	

potențial	 maxim.	 Și	

mai	 este	 podul	 peste	

f l u v i u , 	 a ș e z a t 	 p e	

f u n d a ț i i 	 r oman e ,	

spațiu	 de	 promenadă	

și 	 mici	 manifestări	

artistice,	 imagine	 a	

transferului,	 specific	

vremii	 noastre,	 de	 la	

funcțional	către	loisir...

Cordoba	–	grădinile	eclectice	din	Alcazar	de	los	Reyes	Cristianos

Cordoba	–	imagine	a	fostelor	cartiere	arabe	și	evreiești



	 	–	cel	mai	mare	oraș	SEVILLA

al	Andaluziei,	s-a	dezvoltat	prielnic	

ı̂n	 câmpia	 deja	 ı̂ntinsă	 a	 fluviului	

Guadalquivir,	devenit	navigabil,	și	a	

crescut	continuu,	urmând	să	atingă	

ı̂n	 curând	 1	 milion	 de	 locuitori.	

Drept	care	posedă	și	ın̂tinse	cartiere	

d e 	 p e r i f e r i e , 	 c u 	 p o p u l a ț i e	

„defavorizată”	 și	neasimilată	 social	

– 	 exist ă 	 ș i 	 pentru	 integrarea	

imigranților	 o	 limită	 naturală,	

i m p l i c â n d 	 ș i 	 a c c e p t a n ț a	

autohtoni lor 	 ș i 	 in ter feren ța	

culturilor,	care	nu	trebuie	să	ducă	la	

anihilarea	 celei	 locale	 sau	 la	 o	

amalgamare	stupidă	!

	 Situarea	 pe	 teren	 plat 	 a	

coloniei	arabe	a	dus	la	constituirea	

vetrei	istorice	la	o	distanță	mai	mare	

de	 fluviu,	 ceea	 ce	 a	 permis	 epocii	

pre -moderne 	 s ă 	 se 	 insereze	

puternic	ın̂tre	zona	maură	 și	malul	

apei,	pentru	ca	ultimul	secol	să	marcheze	un	țesut	urban	mai	aerat,	cu	dotări	specifice	și	

multe	spații	verzi.

	 Comunitatea	sevilliană	a	căpătat,	datorită	unui	extrem	de	complex	 fir	al	 istoriei,	o	

versatilitate	 plecând	 de	 la	 desele	 schimbări	 de	 paradigmă	 politică	 și	 culturală,	 până	 la	

statului	 de	 port	 fluvial	 cu	 relație	 spre	 oceanul	 Atlantic.	 Așa	 se	 face	 că	 astăzi	 această	

comunitate	 este	 cunoscută	 ca	 foarte	 deschisă	 celor	 mai	 diverse	 experiențe	 sociale	 și	

culturale,	ceea	ce	a	dus	și	la	un	dinamism	urbanistic	specific,	tradus	ın̂	ultimul	secol	prin	

propensiunea	către	experimentul	ın̂drăzneț.	

	 Aceasta	se	poate	urmări	prin	istoria	multiseculară	a	unor	performanțe	arhitectonice:

	 1.	Catedrala	catolică	a	orașului	este	a	treia	biserică	creștină	a	lumii	ca	mărime	ın̂	plan	

(116	x	76	m.)	și	cea	dintâi	ın̂tre	cele	gotice	!	Turnul	clopotelor	(Giralda)	este	o	excepție	ın̂	

sine,	ın̂globând	vechiul	minaret	al	unei	moschei	maure,	cu	urcare	parțial	pe	un	plan	ın̂clinat	

accesibil	 omului	 călare	 și	 culminând	 aproape	 la	 100	m.	 ın̂ălțime.	 Pe	 una	 dintre	 laturile	

imensului	spațiu	interior	al	bisericii	este	așezat	monumentul	ın̂chinat	lui	Cristofor	Columb,	

dar	ın̂	sarcofag	se	află	de	fapt	rămășițele	unui	fiu	de-al	său,	eroul	odihnind	prin	insulele	

dominicane...

	Sevilla	–	eclectism	pre-modern	în	orașul	medieval.



	 2. 	 A lcazarul 	 de 	 s t i l	

„mudejar”	(inițiat	pe	la	1350)	

este	citadela-palat	ın̂cepută	de	

arabi	 și	 devenită	 timp	 de	 7	

secole	 reședință	 a	 Regilor	

spanioli,	mai	puțin	dezvoltată	

decât	 la	 Alhambra,	 dar	 cu	

grăd in i 	 mai 	 mari 	 ș i 	 mai	

complexe.

	 3.	Portul	orașului	devine	

locul	 de	 plecare	 și	 sosire	 a	

expedițiilor	transatlantice	legate	de	descoperirea	Americii,	moment	de	glorie	a	orașului,	a	

cărui	 amintire	 se	 păstrează	 ın̂	 Turnul	 de	 Aur	 de	 pe	 malul	 Guadalquivirului,	 unde	 se	

descărcau	prăzile	ın̂	metale	prețioase	ale	conquistadorilor...

	 4.	I�n	aceeași	zonă	de	interludiu	urbanistic	legat	de	fluviu	s-a	construit	gigantica	clădire	

ce	marchează	Piața	Spaniei,	 centrul	Expoziției	mondiale	din	1929,	 și	marele	parc	Maria	

Luiza.

	 5.	 Halele	 comerciale	 proiectate	 de	 G.	 Eiffel,	 printre	 ultimele	 rămase	 ın̂	 Europa,	 și	

păstrate	impecabil	de	sevillieni.

	 6.	Colecția	de	poduri	peste	fluviu	cuprinde	numai	excepții	tehnice:	podul	din	fontă	

realizat	de	echipa	inginerului	Gustave	Eiffel	/	podul	cu	grindă	unică	de	ın̂ălțime	constantă,	

intrat	pentru	acest	record	ın̂	Guiness	Book	/	podul	cu	arcele	din	beton	ın̂crucișate	/	podul	pe	

pilon	unic	proiectat	de	ing-arh.	Santiago	Calatrava	/	podul	cu	tablier	mobil	având	pilonii	de	

170	m.	ın̂ălțime.

	 7.	 Toate	 acestea	 se	 profilează	 pe	 silueta	 tehnologistă,	 ın̂că	 destul	 de	 proaspătă,	 a	

pavilioanelor	 rămase	 după	 Expoziția	 Mondială	 din	 1992,	 care	 animă	 insula	 Mănăstirii	

Cartuja,	păstrată	și	ea	cu	funcțiunea	manufacturieră!

	 8.	 Iar	 ca	 exponent	 al	 celei	 mai	 recente	 mode	 arhitectonice,	 există	 „parasolul”		

parametric	din	Plaza	de	la	Encarnacion,	o	gigantică	umbrelă	peste	o	dală	urbană	parțială	

(cca	½	din	piață),	cu	trei	niveluri.

Sevilla	–	podul	echipei	ing.	Gustave	Eiffel	peste	fluviul	Guadalquivir



	 A	 	XIII-A	BIENALA� 	SPANIOLA� 	

DE	ARHITECTURA� 	ȘI	URBANISM

	 O	plăcută	surpriză	pentru	noi	

a	constituit-o	prezența	expozițiilor	

itinerante	 ale	 acestei	 Bienale	 ı̂n	

Granada	 și	 Sevilla	 !	Dacă	 la	 Sevilla	

am	 ı̂ntâlnit	 un	 inel	 cu	 zeci	 de	

panouri	luxoase,	cu	toate	proiectele	

intrate	 ı̂n	 competiție	 la	 ultimele	

două	 Bienale,	 chiar	 ı̂n	 „Plaza	 del	

Triunfo”	(ın̂tre	Catedrală	și	Alcazar),	--	la	Granada,	setul	expozițional	pe	anul	2016	ocupa	

Capela	Regală	și	ın̂căperile	anexe	din	Palatul	Regelui	Carol	al	V-lea	din	Alhambra:

	 1.	I�n	turnul	Capelei	(neterminate)	era	amenajată	sala	mare	de	proiecție	multi-media,	

pe	4	ecrane	mari,	cu	o	pădure	de	ecrane	mici	sub	ele,	rulând	chipurile	arhitecților	!	Filmul	cu	

proiectele	premiate	era	de	fapt	un	sofisticat	montaj	quadro,	fiecare	ecran	dezvăluind	un	alt	

aspect	al	proiectelor,	paralel	cu	interviuri	și	imagini	din	sit,	dar	montajul	excepțional	asigura	

parcurgerea	fără	probleme	a	ın̂tregului	set	de	informații	!

	 2.	O	sală	alăturată	prezenta	o	proiecție	continuă	cu	toate	proiectele	admise,	iar	pe	o	

masă	uriașă	stătea	la	dispoziție	pentru	consultare	toată	Galaxia	Gutenberg:	o	mulțime	de	

cărți	 de	 arhitectură	 legate	 de	 subiectele	 Bienalei,	 tipărituri	 ale	 școlilor	 superioare	 din	

ın̂treaga	Spanie,	caiete	cu	sinteza	unor	ateliere	de	lucru,	suluri	cu	proiecte	multiplicate	și,	

evident,	un	consistent	ziar	color	cu	

toate	premiile	Bienalei	(dar	numai	

ın̂	limba	spaniolă).

	 3.	O	a	treia	sală	a	fost	rezervată	

noii	tehnologii	de	imprimare	3D	–	o	

mică	 imprimantă	 era	 la	 dispoziția	

publicului,	pentru	a	realiza	machete	

ale	 construcțiilor	 dorite,	 dintr-un	

set	pregătit	anterior.

Remodelarea	unei	locuințe	vechi	–	Bienala	XIII	„Alternativas”/Sevilla

	Parc	arheologic,	reabilitări,	renovări,	inserții	
	premiate	–	Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla	



	 I a t ă 	 ș i 	 o 	 s c u r t ă 	 l i s t ă 	 a	

secțiunilor	 și	 principalelor	 proiecte	

premiate,	din	ziarul	Bienalei:

1.	 P A T R I M O N I U 	 Ș I	

TRANSFORMARE

Mănăstirea	Santa	Maria	de	Los	Reyes	

– 	 Sevi l la 	 / 	 Ș coa la 	 Tehnic ă 	 de	

Arhitectură	 și	 Spitalul	 Militar	 –	

Granada	/	Muzeul	Colecțiilor	Regale	–	

Madrid.

2.	 URBANISM	–	AȘEZA� RI	ȘI	PEISAJ

Reabilitarea	 traseului	 montan	 „El	 Caminito	 del	 Rey”	 –	 Premiul	 Europa	 Nostra	 2016	 /	

Grădinile	Caramonina	–	Santiago	de	Compostela	/	Muzeul	Serlachius	Gosta	(	ın̂	Finlanda)	–	

câștigat	 de	 un	 grup	 spaniol	 prin	 concurs	 internațional	 cu	 600	 de	 participanți	 /	 Casa	

vânturilor	 –	 Cadiz	 /	 Locuințe	 sociale	 –	 Pamplona	 /	 Proiectul	 holistic	 Madrid	 Rio	 –	

amenajarea	integrată	a	zonei	urbane	a	râului	Manzanares.

3.	 PROPUNERI	INOVATOARE,	TRANSFER	SOCIAL

Școala	nautică	Sotogrande	–	Cadiz	/	I�ntreprinderea	„Industria	de	aparatură	electrică”	–	Don	

Benito	Badajoz.

Proiectele	 vizionate	 (finaliste	 și	 cele	 premiate)	 atestă	 o	 foarte	 expresivă	 ancorare	 a	

producției	arhitecturale	spaniole	din	ultimii	doi	ani	la	cerințele	complexe	ale	inserției	ın̂	

situri	 istorice	 sau	 foarte	 dificile,	

concomitent	 cu	 satisfacerea	

cer in țe lor 	 de 	 cos tur i 	 ș i 	 de	

funcționare	(sustenabilitate).

4.	 „MOSTRA	 CU	 PROIECTE	 DE	

FINAL	DE	CARIERA�”

-	 S p l e nd i d 	 omag i u 	 c ă t r e	

arhitecții	 seniori	 și	 o	 adevărată	

bancă	de	informații	și	experiență	a	

breslei,	pentru	cei	din	viitor	!

Quadro-video,	prezentare	a	proiectelor	și	arhitecților	(pe	ecranele	mici)	
–	Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla	(itinerată	în	Alhambra	Granadei).

Lotizare	premiată	–	Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla

Quadro-video,	prezentare	a	proiectelor	și	arhitecților	(pe	ecranele	mici)	–
Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla	(itinerată	în	Alhambra	Granadei).



	 	–	unul	dintre	cele	mai	interesante	orașe,	așezat	pe	un	relief	dificil,	dar	pentru	RONDA

cuceritorii	arabi	din	pure	considerente	strategice.	Faptul	că	așezarea	maură	a	ocupat	tot	

muntele	 ridicat	 mult	 peste	 nivelul	 podișului	 din	 jur	 și	 dezvoltarea	 post-medievală	 s-a	

realizat	ın̂	jurul	acestui	cartier	fortificat,	a	făcut	ca	astăzi	să	putem	vedea	un	dialog	mereu	

viu	dintre	cele	două	tipuri	de	așezare,	fără	interferențe	!

	 Zona	maură	prezintă	multe	clădiri	restaurate	sau	renovate,	dar	mai	sunt	multe	ın̂că	

nerestaurate.	Se	pot	vizita	câteva	locuințe,	preluate	după	retragerea	arabo-evreiască,	de	

către	 familii	 ın̂stărite	 de	 spanioli,	 case	 ın̂	 care	 s-a	 rafinat,	 timp	 de	 câteva	 secole,	 un	

sincretism	stilistic	ce	păstrează	croiala	arabă	a	spațiilor	ın̂	jurul	curții	de	lumină,	dar	aduce	

modificări	de	ordonanță	a	golurilor	interioare	și	a	celor	deschise	către	grădini	și	terase-

balcon	deasupra	prăpăstiilor	montane...

	 Localitatea	 oferă	 și	 cele	 mai	 interesante	 exemple	 de	 arhitectură	 contemporană	

excelent	inserată	ın̂	context	istoric	–	locuințe	și	adausuri	la	periferia	intravilanului	maur	și	la	

limita	defileului	fabulos	dintre	orașul	vechi	și	cel	nou.	Pe	ansamblu,	la	Ronda	se	poate	studia	

o	relație	foarte	favorabilă	a	implantului	construit	medieval	 și	modern	cu	relieful	atât	de	

frământat,	având	ca	rezultat	cel	mai	spectaculos	peisaj	cultural	parcurs	ın̂	această	excursie	!

	Proiectul	de	amenajare	holistică	a	râului	Manzanares	din	Madrid	–	Bienala	XIII	„Alternativas”	/Sevilla	



	 Final	 1.	 –	 Viața	 de	 astăzi	 a	 acestei	 provincii	 sudice	 demonstrează	 eficiența	

implementării	 fondurilor	 și	 expertizei	 comunitare	 europene	 (ı̂ncepând	 cu	 1986),	 cu	

minimă	corupție	și	maxim	bun-simț	!	O	speranță	și	pentru	provinciile	românești,	care	și-au	

risipit	atâtea	șanse	și	oportunități...

	 Final	2.	–	Sinteza	fericită	a	artelor	orientului-mijlociu	cu	cele	creștin-vest-europene	

este	și	o	bucurie	manifestă	pentru	noi,	europeni	post-moderni,	care	putem	să	vizităm	astăzi	

sudul	Iberiei	fără	viză	de	Califat	!!!	 	 	 	 	 	

	 Parabola	 politică	 este	 cu	 atât	mai	 actuală	 cu	 cât	 un	 anume	neo-marxism-cultural	

(citește	„corectitudinea	politică”)	vrea	să	ne	vadă	pe	toți	sclavi	ai	internaționalismului	post-

creștin	!

	 I�n	fond,	nu	ne	interesează	nimic	din	oferta	sub-culturală	a	noii	stângi	marxiste	 	(	cu	

multe	ramuri	și	ın̂	Spania...),	după	cum	nici	una	mie	de	palate,	scăldate	ın̂	decorativismul	

multi-parametric	al	stilului	mauresc,	nu	face	cât	Lumina	transcendentă	a	vitraliului	creștin,	

care	 ıl̂	 ın̂văluie	pe	 ın̂gerul	Domnului	plutind	deasupra	 altarului	baroc	din	 IGLESIA	DEL	

SALVADOR	–	ın̂	centrul	Sevillei	!!

	 ¡	Viva	España	!

	Sevilla	–	momentul	când	soarele,	trecând	prin	vitraliile	Iglesiei	del	Salvador,	animă	îngerii	exuberanți	din	portalurile	capelelor.	



Sevilla	–	Alcazar	–	Patio	de	las	Doncellas	(Curtea	
domnișoarelor)	 din	 palatul	 Regilor	 creștini.	

Sevilla	–	secvență	din	fosta	Expoziție	mondială	din	1992,	
amenajată	pe	Insula	Cartuja	(foto	din	goana	autocarului).

Sevilla	–	vedere	din	turnul	Catedralei	(Giralda)	
către	 fluviu	 și	 cartierele	 de	 pe	 malul	 stâng.

Malaga	–	treapta	de	sus	a	dalei	urbane	portuare;	în	fundal	–	Alcazaba

	Sevilla	–	dialogul	epocilor	istorice,	vizibil	din	turnul	Giralda.

		Sevilla	–	„parasolul”	din	Plaza	de	la	Encarnacion	(Piața	Întrupării	lui	Iisus).



INFO 2 GHID	DE	ARHITECTURĂ
de	 arh.	 Mircea	 ȚIBULEAC
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 	 	Vineri,	10	februarie	2017,	ora	18:00,	ın̂	

prezența	 unei	 asistențe	 numeroase,	 s-a	 lansat,	 la	

sediul	 Filialei	 OAR	 Sibiu-Vâlcea,	 primul	 „Ghid	 de	

Arhitectură:	pentru	încadrarea	în	specificul	local	din	

mediul	 rural”.	 El	 este	 adresat	 celor	 care	 vor	 face	

intervenții	 ın̂	zona	cu	 influență	săsească	din	sudul	

Transilvaniei.	Echipa	de	autori		este	formată	din	arh.	

Eugen	VAIDA,	arh.	Dana	RAICU,	arh.	Veronica	VAIDA	

și	arh.	Klaus	BIRTHLER,	coordonator	Eugen	VAIDA.	

Consultanți	 științifici:	 prof.	 dr.	 h.	 c.	 Christoph	

MACHAT	 și	 arh.	 Jan	 HULSEMANN,	 editarea	 și	

machetarea	fiind	asigurate	de		arh.	Veronica	VAIDA.	

	 Ghidul	 este	 finanțat	 de	 OAR	 din	 Fondul	

Timbrului	de	Arhitectură,	iar	proiectul	este	susținut	

de 	 Anglo 	 Romanian	 Trust 	 for 	 Tradit ional	

Architecture	(ARTTA),	Global	Heritage	Found	(GHF)	

și	The	Headley	Trust.

	 Pe	ın̂treg	teritoriul	României	se	vor	edita	ın̂	

total	48	de	ghiduri	pentru	fiecare	zonă	de	influență	

arhitecturală	 specifică.	 Sunt	 antrenați	 ı̂n	 această	

activitate	102	arhitecți.	I�n	prezent,	sunt	ın̂	stadiu	de	

redactare	32	de	ghiduri.	Fiind	primul	apărut,	acest	

ghid	pune	Sibiul	pe	primul	 loc	 ın̂	 ceea	 ce	privește	

finalizarea.	După	modelul	acestuia	vor	 fi	editate	 și	

toate	celelalte,	ın̂tr-un	termen	de	circa	2	ani.

	 Ghidul	 este	 structurat	 pe	 7	 capitole:	 ZONA,	

S P E C I F I C U L 	 L O C A L , 	 A M P L A S A R E A	

CONSTRUCȚIILOR,	 AMENAJAREA	 CLA� DIRILOR	

EXISTENTE,	 ELEMENTE	 DE	 CONSTRUCȚIE,	

SPAȚIUL	PUBLIC	ȘI	PERFORMANȚA	ENERGETICA� .

Lansare

PENTRU	ÎNCADRAREA	ÎN	SPECIFICUL	LOCAL	DIN	MEDIUL	RURAL



	 	 	Am	răsfoit	ghidul	și	am	reținut,	din	textul	de	

ın̂ceput,	ROSTUL	GHIDULUI,	că	„Ghidul	își	propune	să	

fie	un	 set	de	reguli	ușor	de	aplicat,	 cu	exemple	clare	

(inclusiv	de	tipul	AȘA	DA	sau	AȘA	NU)	care	să	faciliteze	

alegerea	modelelor	adecvate	de	către	cei	care	vor	să	

construiască	 în	 mediul	 rural…	 Obiectivul	 esențial	 al	

acestui	 ghid	 este	 păstrarea	 nealterată	 a	 spiritului	

așezărilor	în	care	sunt	produse	proiectele	și	creșterea	

calității	 vieții,	 dar	 cu	 conservarea	 tradițiilor	 și	 a	

peisajului	 cultural	 existent	 -	 acestea	 fiind,	 de	 fapt,	

resursa	pentru	dezvoltarea	durabilă	a	mediului	rural”.

	 Despre	 ghid	 a 	 vorbit , 	 ı̂n 	 deschiderea	

evenimentului, 	 Eugen	 VAIDA,	 coordonatorul	

colectivului	de	autori.	Din	cele	 spuse	am	reținut,	 la	

finalul	discursului,	că:	„Și	creșterea	animalelor	are	o	

importanță	 foarte	mare	 în	satele	acestea.	Trebuie	să	

găsim	o	soluție	conjugată	și	pe	partea	de	agricultură,	

nu	numai	pe	arhitectură.	Dacă	vom	 încerca	 să	 luăm	

numai	 arhitectura,	 nu	 vom	 reuși	 fără	 proiecte	 și	 pe	

agricultură”.

	 Ștafeta	cuvântării	a	fost	preluată	de	arhitectul	

Horațiu	RA� CA� ȘAN,	din	Cluj,	conducătorul	Grupului	de	

Lucru	RURAL,	aparținând	Ordinului	Arhitecților	din	

România.	El	a	prezentat	câteva	 informații	 legate	de	

istoria	nașterii	și	evoluției	acestui	grup	de	lucru	și	a	

intențiilor	pe	care	le	au	pentru	ca	munca	lor	să	devină	

utilă,	 atingându-și	 ın̂	 final	 scopul.	 „Noi	 împărtășim	

credința	că	arhitectura	poate	deveni	o	pârghie	pentru	

dezvoltarea	mediului	 rural.	 ...	Credem	că	arhitectura	

rurală	poate	să	joace	un	rol	destul	de	special	în	secolul	

al	XXI-lea.	De	asemenea,	credem	că	prin	arhitectură	și	

toate	 domeniile	 conexe	 putem	 transforma	 multe	

comunități:	 din	 asistați	 sociali	 să	 facem	 oameni	 cu	

respect	de	 sine,	 care	chiar	 fac	ceva	util,	oameni	care	

învață	o	meserie,	oameni	care	sunt	cineva”.

Horațiu	RĂCĂȘAN

Eugen	VAIDA



	 		Intenția	de	a	acoperi	ın̂	doi	ani	teritoriul	țării	

cu	aceste	ghiduri	nu	are	ca	scop	final	ca	ele	să	ajungă	

ın̂	sertarele	arhitecților,	ci	„să	ajungă	la	acei	vectori	

din	mediul	 rural,	 la	 acei	 tipi	 potenți	 financiar	 care	

bagă	 bani	 în	 mediul	 rural,	 indiferent	 că-i	 primar,	

preot,	șef	de	post,	învățător	sau	proprietarul	birtului	

din	colț.	Aceștia	sunt	cei	care	împing	mediul	rural	pe	

un	drum	sau	altul,	prost	 sau	bun.	Câtă	vreme	noi	 îi	

școlim	pe	ei	și	intrăm	cu	ei	în	dialog,	mai	avem	o	șansă!	

Cu	aceștia	vom	lucra	și	cu	copiii	din	școli.	Dacă	copiii	

din	 școli	 află	 lucrurile	 acestea,	 dacă	 știm	 să	 le-o	

spunem	într-o	poveste	frumoasă,	există	un	viitor”.	I�n	

final	a	adresat	o	chemare	tuturor	celor	prezenți	 și,	

prin	noi,	tuturor	celor	interesați:	„Dacă	credeți	că	are	

sens,	sprijiniți-ne!”	.

	 Eugen	 VAIDA	 revine	 la	 cuvânt	 anunțând	

intenția	 unui	 alt 	 proiect	 de	 viitor: 	 „Harta	

Meșteșugurilor”,	 după	 care	 ıl̂	 invită	 pe	 un	 prieten	

aflat	 ı̂n	 sală,	 iubitor	 al	 patrimoniului	 din	 mediul	

rural,	din	zona	Maramureșului	 și	 a	 satelor	 săsești.	

Este	ın̂	prezent	directorul	ARTTA	(Anglo	Romanian	

Trust	 for	 Transilvania	 Architecture).	 Toți	 cei	

prezenți	 am	 ascultat	 cu	 interes	 părerea	 unui	

cetățean	străin	care,	de	mulți	ani,	s-a	ın̂drăgostit	de	

zona	rurală	din	România,	devenind	un	luptător	activ	

ı̂mpotriva	 degradării	 acestei	 moșteniri	 pe	 care	

românii	ın̂că	nu	au	realizat	serios	de	ce	trebuie	să	fie	

păstrată	cât	mai	intactă.	

	 M-a	 fermecat	 discursul	 acestui	 domn	 pe	

nume	William	BLACKER.	I�ntors	acasă,	 ın̂ainte	de	a	

așterne	 pe	 hârtie	 acest	 scurt	 reportaj,	 m-am	

ın̂cumetat	și	am	aflat	lucruri	interesante	despre	el,	

din	care	vă	prezint	câteva.



	 	William	Blacker	este	scriitor	englez	și	jurnalist	

freelancer,	 care	 scrie	 articole	 pentru	 cotidiene	

britanice	renumite	ca	„Times”,	„Daily	Telegraph”	sau	

„The	Ecologist”.	 În	2009	a	 lansat	cartea	„Pe	drumul	

fermecat:	 O	 poveste	 din	 România”(„Along	 the	

Enchanted	 Way:	 A	 Romanian	 Story”),	 mărturie	

privind	un	mod	de	viață	care	este	pe	cale	de	dispariție,	

o	lecție	privind	mecanismele	conviețuirii	armonioase	

între	 diferite	 grupuri	 etnice,	 un	 model	 de	 acțiune	

privind	modul	de	mobilizare	a	comunităților	locale	în	

efortul	 de	 a	 proteja	 patrimoniul	 arhitectural	 și	

tradițiile	culturale.

	 Timp	de	șase	luni	locuiește	în	Anglia,	după	care	

șase	 luni	 devine	 un	 simplu	 țăran	 care-și	 muncește	

pământul,	trăind	într-o	comunitate	de	țigani,	dintr-un	

sat	 de	 lângă	 Sighișoara.	 A	 fost	 primul	 director	 al	

Fundației	 „Mihai	 Eminescu”,	 finanțată	 de	 prințul	

Charles,	 timp	 în	 care	 a	 strâns	 bani	 din	 donații	 din	

Anglia	 și	 Statele	Unite	 cu	 care	 a	 reușit	 să	 renoveze	

circa	200	de	case	săsești	lăsate	în	paragină.

	 I�n	ın̂cheiere,	vreau	să	remarc	numărul	mare	

de	participanți,	 ın̂	 jur	de	40,	majoritatea	 arhitecți,	

din	ambele	generații,	cumva	la	extreme.	Lângă	cei	ın̂	

jur	de	30	de	ani,	i-am	observat	pe	câțiva	remarcabili	

colegi	 care	 au	 depășit	 60	 și	 chiar	 70	 de	 ani.	 I�i	

menționez	pe	domnii	arhitecți	Viorel	RUSU	și	Dorin	

BOILA� ,	colegii	mei	din	conducerea	filialei,	 și,	nu	ın̂	

ultimul	rând,	pe	domnul	Hermann	Armeniu	FABINI,	

arhitect,	istoric	de	artă	și	politician	român	de	etnie	

germană.	 Este	 expert	 ın̂	 restaurare,	 arhitectură	 -	

s tudi i , 	 invest iga ț i i , 	 cercetare 	 ș i 	 ev iden ța	

monumentelor	istorice.	I�n	anul	2000	a	fost	decorat	

cu	Ordinul	Național	pentru	Merit	ın̂ 	grad	de	Cavaler	

„pentru	 realizări	 artistice	 remarcabile	 și	 pentru	

promovarea	culturii”.	

William	BLACKER

Hermann	FABINI Veronica	VAIDA



	 De	asemenea,	ne-a	onorat	cu	prezența	sa	și	dl	

prof.	dr.	arh.	Paul	Helmut	NIEDERMAIER,	director	al	

Institutului	de	Cercetări	Socio-Umane	al	Academiei	

Române,	cercetător	principal,	atestat	de	Academia	

Română,	având	sute	de	studii	și	articole	publicate	ın̂	

țară	 și	 străinătate.	 Din	 anul	 2001	devine	membru	

corespondent	al	Academiei	Române,	ın̂	cadrul	căreia	

a	fost	ales	președinte	de	onoare	al	Comisiei	de	Istorie	

a	Orașelor	din	România.	Pentru	merite	deosebite	a	

fost	premiat	și	decorat	ın̂	țară	și	ın̂	străinătate.	Paul	

NIEDERMAIER	a	fost	preocupat	de	Sibiu	nu	doar	din	

punct	de	vedere	al	omului	de	știință,	el	participând	la	

rezolvarea	problemelor	comunității	și	ın̂	calitate	de	

consilier	municipal	 și,	respectiv,	 județean.	A	depus	

un	 efort	 competent	 și	 susținut	 pentru	 includerea	

centrului	 istoric	 al	 Sibiului	 ın̂	 lista	 Patrimoniului	

Mondial	 UNESCO.	 Pentru	 toate	 aceste	 merite	

deosebite,	 i	 s-a	 acordat,	 ı̂n	 anul	 2014,	 titlul	 de	

Cetățean	de	Onoare	al	Municipiului	Sibiu.

	 Am	 ținut	 să	 remarc	 prezența	 acestor	

personalități	 și	 numărul	 mare	 de	 participanți,	

pentru	a	demonstra	faptul	că	preocuparea	și	efortul	

depus	 de	 arhitecții	 din	 Grupul	 de	 Lucru	 RURAL	 a	

stârnit	un	viu	 interes	 ın̂tre	 colegii	 noștri	 arhitecți.	

Acest	 fapt	 mă	 face	 să	 fiu	 ın̂crezător	 că	 există,	 cel	

puțin	 teoretic,	 șanse	 de	 salvare	 a	 patrimoniului	

construit	și	cultural	din	mediul	rural.	Nu	am	putea	

convinge	o	comunitate,	decât	dacă	manifestăm	noi,	

ın̂	primul	rând,	ın̂credere	și	expertiză	ın̂	protejarea	

acestor	valori.

	 I�nainte	de	plecare,	am	obținut	promisiunea	

de	la	dl	arh.	Eugen	VAIDA	că	ın̂	luna	martie	o	să-mi	

acorde	 un	 interviu,	 ı̂n	 care	 să	 detalieze	 pe	 larg	

drumul	pe	care	l-au	parcurs	de	la	nașterea	ideii	până	

la	finalizarea	practică	a	acestui	minunat	instrument	

de	lucru.

	 Ghidul	este	acum	disponibil	și	online		AICI	

Dorin	BOILĂ

Viorel	RUSUPaul	NIEDERMAIER

https://issuu.com/asociatiamonumentum/docs/ghid_zona_saseasca_febr2017_cu_cope


INFO 3 CONFERINȚĂ

Prof.	dr.	arh.	Paul	NIEDERMAIER

	 	 	 a	un	interval	de	nici	trei	zile,	am	L
avut	 din	 nou	 plăcerea	 ı̂ntâlnirii	 cu	 dl	

NIEDERMAIER.	 De	 această	 dată,	 domnul	

profesor	avea	rolul	de	conferențiar	ın̂	cadrul	

seri i 	 de	 prelegeri 	 ı̂n 	 l imba	 română ,	

organizate	 de	 Casa	 Teutsch	 din	 Sibiu	 -	

denumirea	 simplificată	 a	 Centrului	 de	

Dialog	și	Cultură	Friedrich	Teutsch.	Este	o	

instituție	tânără	a	Bisericii	Evanghelice	C.A.	

din	 România,	 care	 a	 fost	 deschisă	 ın̂	 2003,	

bazându-se	pe	patru	„piloni”:

	 1 . 	 A rh iva 	 Cen t ra l ă 	 a 	 B i se r i c i i	

Evanghelice	C.A.	și	Biblioteca	Transilvanică.

	 2.	Muzeul	Bisericii	Evanghelice	C.A.

	 3.	Biserica	Ev.	„Sf.	Ioan”.

	 4.	 Sală	 multifuncțională	 ca	 loc	 de	

desfășurare	pentru	evenimentele	culturale.

	 I�n	această	sală	se	desfășoară	ciclul	de	

prelegeri	 „TRANSFORMĂRI	 -	 Incursiuni	 în	

istoria	 și	 arta	 ecleziastică	 și	 laică	 a	

Transilvaniei”.	 De	 această	 dată,	 sala	 era	

plină,	niciun	scaun	 liber,	ceea	ce	mi-a	creat	

reale	 dificultăți	 ı̂n	 a-mi	 instala	 trepiedul	

camerei	de	filmat.

	 Cu	 punctualitatea	 cu	 care	 ne-am	

obișnuit	aici,	 ın̂	Ardeal,	 când	 toată	 lumea	a	

reușit	 să-și	 găsească	 un	 loc	 de	 șezut,	 cu	

zâmbetul	 pe	 buze	 și	 calmul	 său	 bine-

cunoscut,	 dl	 profesor	 a	 anunțat	 titlul	

prelegerii:	„Specificul	satelor	românești	și	

săsești	din	Transilvania”.

de	 arh.	 Mircea	 ȚIBULEAC
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 	 	Filosoful	Lucian	BLAGA	a	fost	ales	de	

dl	profesor	ca,	prin	citatele	sale,	să	exprime	

plastic	 caracteristicile	 celor	 două	 tipuri	 de	

sate.	Despre	satele	 românești	a	 spus:	 „Sunt	

așezate	întâmplător,	dar	firesc.	 	Ele	cresc	din	

peisaj	organic,	că	nici	nu-ți	poți	închipui	ca	ele	

să	nu	fi	fost	dintotdeauna	acolo	unde	sunt.	În	

neorânduirea	vie	a	acestor	sate	simți	prezența	

imaginației	umane”.

	 Când	dl	profesor	a	abordat	descrierea	

satelor	săsești,	pe	ecran	am	putut	citi	o	altă	

interpretare	 a	 filosofului:	 „Din	 felul	 cum	

satele	 săsești	 zac	 îndesite	 între	 drepte	

imaginare,	se	desprinde	impresia	de	calcul.	În	

alinierea	 caselor,	 în	 frontul	 compact,	 simți	

prezența	 unei	 energii	 umane	 canalizate	

colectiv,	potrivit	unui	plan	primordial	 impus	

naturii”.

	 Printre	 persoanele	 prezente	 ı̂n	

auditoriu,	 am	 remarcat	 prezența	 colegului	

Dorin	 BOILĂ,	 care	 și-a	 notat	 conștiincios	

ideile	 principale,	 care,	 cu	 siguranță,	 vor	 da	

roade	ın̂	scrierile	sale.	I�n	apropierea	sa	a	stat	

una	din	personalitățile	culturale	ale	Sibiului,	

de	etnie	germană,	care,	la	cei	peste	90	de	ani	

ai	săi,	este	ın̂că	o	prezență	vie	la	manifestările	

de	 acest	 gen.	 Mă	 refer	 la	 domnul	 Paul	

PHILIPPI	 (n.	 21	 noiembrie	 1923),	 teolog,	

p ro fe so r 	 un ive r s i t a r 	 ș i 	 p o l i t i c i an	

transilvănean,	membru	fondator	al	FDGR	ın̂	

1989	și	președintele	acestei	formațiuni	ın̂tre	

1992-1998,	după	care	a	rămas	președinte	de	

onoare.	

	 Pentru	 cei	 interesați	 să	 urmărească	

integral	interesanta	conferință	a	dlui	prof.	dr.	

arh.	 Paul	 NIEDERMAIER,	 pun	 la	 dispoziție	

cinci	 secvențe	 video,	 pe	 care	 le	 puteți	

descărca	 ı̂n	 următoarele	 două	 săptămâni,		

accesând	 		link-ul:https://we.tl/swQGtgbE7k

Capturile	de	pe	ecran	pot	fi	văzute		AICI	

	arh.	Dorin	BOILĂ	

	prof.	Paul	PHILIPPI	

https://we.tl/swQGtgbE7k
https://we.tl/ajUrLNcwh9


de	la	arh.	Gheorghe	IONAȘCU	
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Locuințele	Hakka

















	 Pentru	 a	 vizualiza	 întreaga	 galerie	 foto,	 cu	 informațiile	 aferente,	

puteți	descărca	slide-urile	 .AICI

http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/02/China-Populatia-Hakka-1.pps


de	 la	 arh.	 Alin	 NEGOIESCU
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Bucureștii	pe	care	nu	i-am	cunoscut

		 Bălțați	și	contradictorii,	Bucureștii	din	pozele	anilor	'20-'30	te	îmbie	la	joc	și	la	farsă.	Fotografiile	

epocii	nu	se	adună	într-o	imagine	compactă,	nu	sunt	o	viziune,	nici	măcar	o	„integrală“.	Nici	c-ar	avea	cum:	

țopăie	prin	târg,	de-a	valma,	schițează	aiurea-n	tramvai	logica	zăpăcită	a	bâlciului,	zboară	alandala	duse	de	

rafale	bezmetice	de	vânt	deasupra	unei	cetăți	știrbe.
	 O	metropolă,	ce-i	drept,	dar	una	năstrușnică,	anapoda,	veselă	și	pestriță,	dramatică	și	caraghioasă,	

crâncenă	și	nepăsătoare,	inteligentă	și	primitivă,	rasată	până	la	perversiune,	rudimentară	tot	până-ntr-acolo.	

Imaginile	interbelice	ale	urbei	te	tentează	să	vezi	lumea	ca	pe	o	dezordine	glumeață,	pitorească	cu	felia,	dar	

grețoasă	cu	toptanul.	Groși,	rafinați	sau	tragici,	Bucureștii	se	văd	mereu	cu	alți	ochi,	mereu	din	altă	părere.	

Stilul	e	întâmplarea,	gramatical	e	dezacordul,	rigoarea	stă	în	lipsa	ei	desăvârșită.	Fanteziile	ce	urmează	sunt	o	

joacă.	...	

	 Cartea	poate	fi	descărcată		 	AICI

http://www.amosnews.ro/sites/default/files/pictures/2016/04/Evenimente/_suflet_candriu_cu_diacritice-1.pdf


de	la		ing.	Vintilă	DĂSCĂLIȚĂ	
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

PROIECTE	DE	PODURI	

			1.	Pont	Jacques	Chaban-Delmas,	France

This	 sophisticated	 bridge	 in	 Bordeaux	 France	 can	

boast	the	title	of	Europe	's	longest	vertical	lift	bridge,	

with	four	traffic	lanes	and	an	outboard	sidewalk	and	

bicycle	lane.	The	lift	structure	has	four	independent	

pylons	towers	supporting	the	span	weight,	and	can	

lift	to	a	height	of	50	meters	(164	feet)

Care	au	îndrăznit	să	fie	diferite



	 3.	Vizcaya	Bridge,	Spain

The	Vizcaya	Bridge	in	Biscay	 ,	Spain	connects	

the	 two	 towns	of	Portugalete	and	Las	Arenas	

over	the	Ibaizabal	River	.	The	locals	refer	to	the	

bridge	as	Puente	Colgante,	meaning	suspension	

bridge,	even	though	it	is	a	transporter	bridge,	

with	 a	 different	 structure.	 This	 bridge	 also	

happens	 to	 be	 the	world's	 oldest	 transporter	

bridge,	as	it	was	built	in	1893.	Its	gondola	can	

transport	 six	 cars,	 as	well	 as	 passengers	 and	

cyclists.	



	 2.	Gateshead	Millennium	Bridge,	UK

Spanning	the	River	Tyne,	this	bridge	is	nicknamed	

the	Winking	Eye	Bridge	because	of	its	eye-shaped	

look	when	 in	motion.	 The	 bridge	 has	 a	 deck	 for	

pedestrians	and	cyclists,	and	a	supporting	arch.	The	

bridge	rotates	as	a	single	structure,	with	the	arch	

lowering	 and	 the	 deck	 rising,	 counterbalancing	

each	other,	forming	a	pathway	for	water	traffic.	



4.	Submersible	Bridges,	Corinth	Canal,	Greece

The	Corinth	Canal	was	built	between	1881	and	1893	

and	was	quite	an	achievement	in	its	day.	The	canal	

went	on	to	save	ships	a	700	km	(435mile)	journey	

because	 they	 no	 longer	 needed	 to	 go	 around	 the	

Peloponnesian	peninsula.	 	It's	very	narrow	and	can	

only	 accommodate	 one	 ship	 at	 a	 time.	 The	

submersible	 bridges	were	 built	 in	 1988	 and	 their	

decks	are	lowered	8	meters	(26ft)	below	the	water,	

allowing	for	tall	shipping	vessels	to	use	the	canal.		



5.	Puente	de	la	Mujer,	Argentina

This	 rotating	 footbridge	 in	 commercial	

Puerto	Madero,	Buenos	Aires	 ,	 is	known	 in	

Spanish	as	“The	Women's	Bridge”.	This	800	

ton	pedestrian	bridge	has	two	fixed	sections	

and	a	middle	 section	which	 rotates	90	 ⁰	 in	

order	to	allow	for	the	water	traffic	to	pass.	



6.	River	Hull	Footbridge,	UK

This	footbridge	in	Hull	,	Yorkshire,	is	also	known	as	

the	 Scale	 Lane	 Bridge.	 An	 exciting	 feature	 of	 this	

bridge	is	that	it	rotates	while	pedestrians	are	still	on	

it.	The	bridge	takes	two	minutes	to	open	or	close	for	

water	 traffic	 and	 offers	 pedestrians	 a	 unique	

experience	 of	 the	 city.	 At	 night,	 the	 bridge's	 lights	

turn	on	and	off	while	the	bridge	moves,	making	for	a	

fascinating	light	show.



7.	El	Ferdan	Railway	Bridge,	Egypt

Egypt's	El	Ferdan	Railway	Bridge,	 resting	over	 the	

Suez	 Canal,	 connects	 the	 Sinai	 Peninsula	 with	

mainland	Egypt	 .	This	bridge	 is	335m	(1,100	 feet)	

and	is	the	world's	longest	swing	bridge.	It	takes	30	

minutes	to	open	or	close.	It	remains	open	for	water	

traffic	 and	 is	 only	 closed	when	 the	 train	 needs	 to	

cross	the	canal.	



8.	Hörn	Bridge,	Germany

Kiel	Germany	's	Horn	River	features	a	folding	bridge,	

with	a	three-segment	bascule.	The	innovative	bridge	

folds	 into	 an	 “N”	 shape.	 The	 bridge	 is	 nicknamed	

Klappt-Nix-Brücke,	 meaning	 Fold-not	 Bridge	

because	initially	it	experienced	many	malfunctions.		



9.	Foryd	Harbor	Bridge,	UK

This	modern	 bridge	 operates	 a	 bit	 like	 a	 sailing	 boat	with	 a	mast,	 rigging	 system,	 cables	 and	 pulley	

mechanism.	This	eye-catching	pedestrian	bridge	is	located	in	the	seaside	resort	town	of	Rhyl	on	the	coast	of	

Wales	.	



10.	Slauerhoffbrug,	Netherlands

This	tail	bridge	is	located	in	the	city	of	Leeuwarden	

and	is	nicknamed	the	Flying	Drawbridge.	This	yellow	

and	blue	automatic	bascule	bridge	has	a	pylon	which	

can	quickly	raise	the	deck,	allowing	for	water	traffic	

to	pass,	while	only	briefly	delaying	road	movement.		



SATELE	SUNT	SOLUȚIA	PROBLEMELOR	DIN	ORAȘE	!

	 Aserțiunea	din	titlu	pare	o	metaforă	paseistă...	Dar	vom	vedea	

că	este	un	mare	adevăr	și	cam	unică	soluție	!!	Orașele	sunt	supuse	unor	

procese	 conflictuale	 terminale,	 ı̂n	 toată	 lumea	 de	 azi.	 Există	 deja	

aglomerări	 care	 au	 scăpat	 de	 sub	 controlul	 autorităților,	 inclusiv	 al	

responsabililor	cu	poluarea	–	sunt	locuri	unde	ın̂	nici	un	caz	nu	vrei	să	

trăiești	!...

	 I�n	 România	 problema	 are	 un	 profil	 determinat	 de	 excesele	

perioadei	comuniste:	creștere,	forțată	politic,	a	populației	urbane	prin	

concentrarea	ın̂	timp	scurt	a	acesteia,	pe	motiv	de	industrializare	rapidă.	Hotărâri	fără	bază	profesionistă	și	

ın̂	totală	contradicție	cu	echilibrele	specifice	istoriei	rețelei	de	așezări	din	principatele	românești.	Sursele	

acestei	măriri	a	populației	de	la	orașe	–	ın̂	principal	de	la	sate,	secundar	din	alte	orașe.

	 Sociologia	urbană	a	relevat	 ın̂că	din	anii	*70	(	cu	o	sfială	 ideologică	 impusă	de	autorități)	unele	

aspecte	cel	puțin	neliniștitoare,	cu	ecouri	până	ın̂	ziua	de	azi:

1.	 Calitatea	vieții	ın̂	respectivele	orașe	a	scăzut	dramatic,	au	apărut	acele	cartiere-dormitor,	cu	geneza	

diferită	de	a	similarelor	occidentale,	ridicate	ın̂	zonele	puternic	bombardate	ın̂	al	doilea	război	mondial;	la	

noi,	aceste	neo-mahalale	au	primit	imobile	stupide,	„compuse”	ın̂	aranjamente	stupide,	cu	peisaj	urban	

dezolant,	cu	servicii	comunitare	execrabile,	cu	o	viață	de	vecinătate	incoerentă,	practic	inexistentă,	dar	

puternic	 marcată	 de	 sistemul	 de	 supraveghere	 politică	 –	 cei	 mai	 ın̂	 vârstă	 ıș̂i	 amintesc	 de	 rețeaua	

administratorilor	de	bloc/	de	scară/	de	stradă,	sau	de	vecinii	dubioși	care	pândeau	orice	„adunare”	a	mai	

mult	de	2	oameni,	sau	de	ın̂curajarea	delațiunii	chiar	și	ın̂tre	rude...

2.	 A	urmat	o	accelerată	destructurare	a	comunităților	rurale,	forțată	și	de	alte	„inițiative”	prostești	ale	

conducătorilor	comuniști,	bazate,	ca	de	altfel	ın̂tregul	sistem,	pe	invidie,	resentimente	și	suflete	primitive,	

prost	ın̂țărcate	și	educate	!	Deși	satele	României	au	ajuns	să	fie	principala	sursă	de	hrană	a	celor	de	la	oraș,	

sistemul	sinucigaș	a	continuat	să	lovească	solidaritatea	umană	păstrată	ın̂	rural,	prin	distrugerea	fermei	

familiale,	a	sistemului	de	comerț	liber	și	chiar	prin	„sistematizarea”	satelor,	un	nume	greșit	dat	urbanizării,	

dictate	politic	-	ca	transformare	a	zonei	rurale	ın̂	ceva	semi-urban,	prin	demolarea	așezărilor	coerente,	

natural	 dezvoltate	 ı̂n	 secole	 de	 permanente	 segregări	 culturale...	 Ce	 mi	 se	 pare	 astăzi	 straniu	 este	

fenomenul,	pornit	aparent	nedirijat	după	1990,	de	depopulare	 și	distrugere	a	ființei	așezărilor	noastre	

rurale,	perfect	asemănător	cu	cel	din	epoca_comunistă	!

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ

de	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



3.	 I�ncurajarea	 zonelor	 monoindustriale,	 ı̂n	 orașele	 mici	 sau	 noi	 așezări	 legate	 de	 exploatarea	

resurselor	 minerale	 –	 prin	 acest	 specific	 al	 tipului	 de	 angajare	 la	 stat	 fiind	 cele	 mai	 plauzibile	 spre	

manipulare	ideologică	ın̂	massă;	drept	care	au	și	furnizat	partidului	comunist	„detașamente	de	șoc”	pentru	

intervenții	tip	război	civil	mascat,	ın̂	toate	montările	securistice:	spargeri	de	greve/	lupta	contra	țăranilor	

neın̂regimentați/	lovitura	de	stat	din	dec.	1989/	mineriadele,	etc...

	 Manipularea	mișcării	populației	ın̂	defavoarea	zonei	rurale	a	continuat	ın̂	România	și	după	1990	–	ca	

dovadă	 că	 „la	butoane”	 s-a	aflat	 aceeași	 șleahtă	de	 trădători	de	 țară	din	anii	 comuniști	 !!	 I�n	plus	 ın̂să,	

mârșăvia	a	urcat	pe	noi	culmi:	acum	ne	dăm	seama	că	„politicile	economice”	dezastruoase	de	după	*90	au	

urmărit	 ın̂tr-adins	depopularea	satelor	 și	a	micilor	orașe,	 favorizarea	bine	mascată	a	sutelor	de	mii	de	

plecări	„din	rațiuni	economice”	către	țări	mai	dezvoltate	!	Pe	lângă	rezistența	politică	eliminată,	aceasta	a	

permis	„ın̂florirea”	cleptocrației	neocomuniste,	pentru	care	am	ajuns	să	nu	mai	avem	suficiente	ın̂chisori...	

Emigrația	românească	ın̂	căutarea	unui	loc	de	muncă	(deși	ın̂	țară	este	o	nevoie	uriașă	de	sute	de	milioane	

de	ore-muncă/lună	!)	–	mai	ales	ın̂	vestul	Europei,	a	devenit	notorie	și	a	premers	cu	2	decenii	emigrarea	„din	

rațiuni	umanitare”	a	populațiilor	musulmane	spre	aceleași	țări...

	 I�n	concluzie,	 la	noi	salvarea	orașelor,	 și	ele	 tot	mai	văduvite	de	populația	activă,	 implică	măsuri	

economic-sociale,	dar	și	urbanistic-ad-tive.	Zona	rurală	este	CEA	MAI	MARE	ȘANSA� 	ın̂	acest	demers:

-	 Prin	dezvoltarea	ın̂	tandem	a	celor	două	tipuri	de	așezări	umane	se	poate	gestiona	corect	ın̂treg	

teritoriul	–	utilizarea	zonei	de	producție	tipic-rurală/	corecta	utilizare	a	zonelor	de	interstițiu/	prezervarea	

peisajului	cultural/	corecta	gestionare	a	zonelor	protejate.

-	 Re-echilibrarea	 ramurilor	 economice	 prin	 dezvoltarea	 intensivă	 și	 eco-bio	 a	 producției	 agro-

zootehnice.

-	 Re-echilibrarea	demografică	și	a	resursei	umane	active	pentru	economie.

-	 Re-eșalonarea	priorităților,	ın̂tr-un	stat	amenințat	de	colonizare	economică	și	cultural-ideologică.

-	 Reducerea	 costurilor	 din	 transporturi,	 a	 consumului	 de	 energie	 nerecuperabilă,	 a	 deșeurilor-

problemă	și,	nu	ın̂	ultimul	rând,	a	stress-ului	comunitar.

	 Aceasta	cu	atât	mai	mult	cu	cât	noi	mai	avem	un	specific	–	avem	de	suportat,	ca	societate,	o	cam	mare	

massă	 de	 indivizi	 certați	 cu	 munca	 organizată,	 prea	 dependenți	 de	 ajutoare	 sociale	 și	 indiferenți	 la	

obligațiile	de	cetățeni,	părinți,	creștini	!!



AGERPRESS
de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 		“Săgeata	Verde”	ar	putea	revitaliza	proiectul	

Drumul	Vinului		din	județul	Arad

	 Primarul	 comunei	 arădene	 Ghioroc,	 Corneliu	 Popi-Morodan,	 a	

solicitat	 ın̂	 cadrul	 unei	 dezbateri	 la	 Consiliul	 Județean	 repunerea	 ın̂	

funcțiune,	 după	 un	 orar	 regulat,	 a	 Săgeții	 Verzi,	 pentru	 relansarea	

turismului	 pe	 Drumul	 Vinului,	 ın̂	 Podgoria	 Aradului.	 „Despre	 Drumul	

Vinului,	fără	Săgeata	Verde,	nu	are	rost	să	discutăm.	Există	șase	osii,	există	câteva	garnituri	în	stare	bună,	să	le	

recondiționăm	și	să	le	introducem	în	circuitul	turistic!	În	Podgorie	trebuie	ajuns	cu	acest	tren!	Unul	dintre	

primele	trenuri	electrice	din	Europa	și	al	optulea	din	lume	a	fost	Arad-Ghioroc”,	 	a	declarat	primarul	de	la	

Ghioroc.

	 Un	impediment	ın̂	realizarea	acestui	obiectiv	ıl̂	reprezintă	faptul	că	ultima	reabilitare	a	Săgeții	Verzi	

s-a	realizat	ın̂	anul	1995,	de	aceea	vagoanele	prezintă	riscuri	majore	–	și	de	defecțiune	și	pentru	siguranța	

traficului.	O	altă	problemă	o	reprezintă	calea	de	rulare	inadecvată	pentru	Săgeata	Verde,	neın̂tabulată,	iar	

pentru	o	investiție	este	necesară	reglementarea	regimului	ei	juridic.	„Este	o	presiune	publică	mare	pentru	

repunerea	în	funcțiune	a	Săgeții	Verzi.	Și	eu	îmi	doresc	să	o	văd	pe	linie	și	le	cer	celor	de	la	Compania	de	

Transport	Public	să	facă	toate	demersurile	pentru	asta!	La	toate	întâlnirile	pe	care	le-am	avut	pe	strategia	de	

dezvoltare	 turistică	 a	 județului,	 alături	de	 Cetatea	 Aradului,	 Săgeata	 Verde	 este	 indicată	 ca	 principalul	

element	care	sporește	gradul	de	atracție	a	județului.	Am	fost	informat	că	avem	trei	vagoane	reabilitate,	dar	

starea	lor	tehnică	lasă	de	dorit.	Vom	merge	la	Ghioroc	cu	conducerea	Companiei	de	Transport	Public,	căutăm	

o	rezolvare,	nu	scuze”,	a	precizat	președintele	Consiliului	Județean,	Iustin	Cionca.	Consiliul	Județean	solicită	

Companiei	de	Transport	Public	(CTP)	o	estimare	de	preț	ın̂	vederea	aducerii	ın̂	condiții	optime	a	Săgeții	

Verzi.	Conducerea	CTP	a	depus	la	Consiliul	Județean	un	memoriu	tehnic	referitor	la	Muzeul	Tramvaiului	de	

la	Ghioroc,	pentru	ca	și	acest	obiectiv	să	fie	inclus	printre	atracțiile	de	pe	Drumul	Vinului.	Necesarul	intră	ın̂	

analiza	corpului	de	specialiști	al	Consiliului	Județean.



Sistem	de	iluminat	public	cu	tehnologie	LED,	

unic	în	România,	în	municipiul	Târnăveni

	 Primarul	municipiului	Târnăveni,	 Sorin	Megheşan,	 a	 anunţat	 că	 sistemul	de	 iluminat	public	 cu	

tehnologie	LED,	unic	ın̂	România,	care	a	ın̂locuit	complet	vechiul	sistem	de	pe	raza	oraşului	şi	din	cele	trei	

sate	aparţinătoare,	aduce	economii	 la	 factura	de	energie	electrică	de	62%.	Sorin	Megheşan	a	 spus	că	

realizarea	investiţiei,	care	s-a	ridicat	la	peste	2	milioane	de	euro,	a	durat	3	ani	şi	a	fost	suportată	de	o	firmă	

privată,	urmând	să	se	amortizeze	ın̂	zece	ani.

	 Proiectul	a	prevăzut	 ın̂locuirea	vechilor	 lămpi	cu	unele	moderne	şi	 ın̂	extinderea	sistemului	de	

iluminat,	de	la	1442	de	lămpi,	la	2440,	ın̂	Târnăveni	şi	ın̂	satele	Botorca,	Bobohalma	şi	Cuştelnic.	“Dacă	am	fi	

accesat	un	credit	bancar	pentru	realizarea	acestui	sistem	de	iluminat	public,	nicio	bancă	nu	ne-ar	fi	acordat	o	

dobândă	atât	de	mică.	Noi	plătim	factura	la	energia	electrică,	într-un	sistem	de	concesiune,	şi	chiria	care	

reprezintă	rata“,	a	precizat	Megheşan.	Edilul	a	arătat	că	acest	sistem,	cel	mai	modern	la	ora	actuală	din	

Europa,	 permite	 controlul	 pe	 fiecare	 bec	 ın̂	 parte	 dintr-un	 dispecerat	 special,	 poate	 fi	 programat	 să	

pornească,	să	se	oprească	şi	să	reducă	intensitatea	luminii	ın̂	anumite	intervale	de	timp	şi	identifică	ın̂	timp	

real	orice	defecţiune	survenită.

A.Co.R	se	opune	comasării	comunelor

		 Asociaţia	Comunelor	din	România	(A.Co.R.)	se	opune	comasării	comunelor,	a	declarat,	la	Alba	Iulia,	

preşedintele	A.Co.R.,	Emil	Drăghici,	primarul	comunei	Vulcana	-	Băi,	care	a	opinat	că	aceia	care	promovează	

această	iniţiativă	nu	vor	decât	să	ascundă	'sub	preş'	istoria	unor	locuri.	"Răspunsul	Asociaţiei	Comunelor	din	

România	este	unul	 ferm:	nu	comasării	comunelor.	Vreau	să	vă	spun	că	avem	argumente	 total	 împotriva	

acestei	atitudini,	care	nu	este	una	favorabilă	cetăţenilor,	ci	este	una	favorabilă	politicienilor	iresponsabili.	

Chiar	spuneam	de	multe	ori	un	lucru:	'când	vorbeşti	de	comasare	să	taci'.	De	ce?	Pentru	că	prin	'taci'	vom	găsi	

o	abreviere	a	mai	multor	elemente	de	care	trebuie	să	ţii	seama:	de	Tradiţii,	de	Afinităţi,	de	Cultură	şi	de	Istorie.	

Toţi	cei	care	vor	să	promoveze	comasările	comunelor	nu	vor	nimic	altceva	decât	să	ascundă	sub	preş,	 în	

groapă,	istoria	unor	locuri.	Alte	state	sănătoase	nu	şi-au	permis	acest	lucru",	a	declarat	preşedintele	A.Co.R.	



	 Emil	Drăghici	a	mai	spus	că,	în	conformitate	cu	Carta	Europeană	a	Autonomiei	Locale,	statul	trebuie	

să	ia	măsuri	astfel	încât	să	ajute	toate	acele	colectivităţi	locale	care	sunt	dezavantajate	din	punct	de	vedere	

financiar.	 "De	această	Cartă	 trebuie	 să	 ţină	 seama	şi	Guvernul	României	 şi	 oricare	autoritate	din	 statul	

român.	Trebuie	să	avem	în	vedere	că	unim	nişte	suflete,	unim	nişte	obiceiuri.	(...).	Statul	trebuie	să	găsească	

acele	soluţii	să	finanţeze	activităţile	specifice	unui	teritoriu",	a	declarat	primarul.

	 Edilul	a	mai	spus	că	"cei	care	promovează	acele	comasări	sunt	iresponsabili	pentru	istoria	statului	

român".	Drăghici	a	fost	prezent	pe	27	ianuarie	în	Alba	cu	prilejul	Adunării	Generale	a	Filialei	Alba	a	A.Co.R.,	

ocazie	cu	care	primarul	comunei	Ciugud,	Gheorghe	Damian,	a	fost	reales	în	fruntea	acesteia.	"Având	în	

vedere	că	au	fost	prezenţi	52	de	primari,	am	colectat	şi	câteva	probleme	cu	care	satul	românesc	se	confruntă,	

în	aşa	fel	încât	noi,	în	februarie,	la	Adunarea	Generală	a	A.Co.R.,	să	mergem	cu	lecţia	învăţată	şi	să	punem	pe	

masa	guvernanţilor	 câteva	probleme	de	 rezolvat	pentru	primarii	 comunelor	din	România.	Facem	 lucrul	

acesta	şi	datorită	faptului	că,	în	campania	electorală,	PSD	a	avut	în	programul	de	guvernare	o	serie	de	măsuri	

serioase	pentru	renaşterea	satului	românesc.	Primarii	de	comună	îşi	pun	mari	speranţe	în	aceste	măsuri.	

Considerăm	că	trebuie	să	fim	parte	din	luarea	deciziilor	în	fundamentarea	cadrului	legislativ	pentru	că,	până	

la	urma	urmei,	nu	ne	dorim	să	ne	trezim	iar	cu	acte	legislative	gândite	din	Bucureşti	de	cineva	care	nu	ştie	ce	se	

întâmplă	în	teritoriu",	a	declarat	Damian.	

	 Edilul	 a	menţionat	 că	 una	 dintre	 cerinţe	 este	 aceea	 ca	 viceprimarul	 să	 fie	 ales	 la	 propunerea	

primarului	din	rândul	consilierilor.	"De	ce?	Pentru	că	viceprimarul	face	parte	din	aparatul	primarului,	din	

executiv	şi	mi	se	pare	normal	ca	ambii	conducători	ai	instituţiei,	primar,	viceprimar,	să	tragă	căruţa	în	acelaşi	

sens,	 în	 aceeaşi	 direcţie.	 Să	 nu	 ne	 trezim	 cum	 se	 întâmplă	 în	 alte	 zone	 să	 se	 sape	 unii	 pe	 alţii",	 a	 spus	

preşedintele	A.Co.R.	Alba.	O	altă	propunere	este	aceea	ca	salariile	personalului	din	administraţia	publică	să	

fie	 "nişte	 salarii	 decente",	 a	 evidenţiat	 Gheorghe	 Damian.	 „De	 ce?	 Pentru	 că	 ne	 confruntăm	 la	 nivelul	

comunelor	cu	lipsa	resurselor	umane	bine	pregătite,	ceea	ce	duce	la	scăderea	calităţii	actului	administrativ",	

a	mai	argumentat	primarul.	A.Co.R.	se	întruneşte	în	Adunare	generală	în	cea	de-a	XX-a	sesiune	ordinară	în	

luna	februarie.



	Primele	ediții	din	2017	ale	Conferințelor	SMART	CITIES	–	SMART	COMMUNITIES	

vor	avea	loc	în	luna	martie,	la	Iași	și	Cluj-Napoca

	 Programul	SMART	CITIES	–	SMART	COMMUNITIES,	care	agregă	specialiști	din	domenii	diferite	

(educație,	 sănătate,	 administrație,	 utilități,	 business)	 într-un	 efort	 comun	 de	 creștere	 și	 dezvoltare	 a	

comunităților	unde	trăiesc	sau	își	desfășoară	activitățile,	continuă	în	2017	cu	o	serie	amplă	de	evenimente	

și	 activități	 digitale.	 Comunitatea	 a	 fost	 lansată	 în	 2014	 și	 are	 în	 acest	 moment	 +	 300	 de	 membri.	

Comunitățile	cărora	li	se	adresează	programul	sunt:	manageri	ai	companiilor	de	apă,	canalizare,	iluminat,	

transport	public,	salubritate,	gaz,	termoficare	și	drumuri	publice,	membri	ai	administrației	publice	locale	

(primari,	 CJ-uri,	 consilieri),	 city	 manageri,	 arhitecți	 șefi	 și	 urbaniști,	 reprezentanți	 ai	 universităților	

(rectori,	directori	administrativi,	profesori	 implicați	 în	proiecte	de	dezvoltare	dedicate	comunităților),	

inspectori	 școlari	 generali,	 reprezentanți	 ai	 Caselor	 Corpului	Didactic,	manageri	 ai	 spitalelor	 publice,	

reprezentanți	ai	CAS	și	DSP-urilor,	ONG-uri,	Asociații	profesionale,	Clustere	și	HUB-uri	de	creștere,	Zone	

metropolitane	și	alte	tipuri	de	organizare	zonală,	manageri	de	hoteluri	și	agenții	de	turism.	În	2016	au	avut	

loc	4	întâlniri	ale	membrilor	comunității,	 la	Brașov,	Iași,	Constanța	şi	Timișoara,	cu	un	total	de	300	de	

participanţi.	 În	 2017,	 în	 cadrul	 Programului	 SMART	 CITIES	 –	 SMART	 COMMUNITIES	 vor	 avea	 loc	 6	

Conferințe	 Regionale.	 În	 fiecare	 conferință	 va	 fi	 organizată	 o	 sesiune	 principală,	 care	 va	 reuni	 toți	

participanții,	urmată	de	sesiuni	specializate	pe	administrație	publică,	utilități	și	educație.	PROGRAMUL	

EVENIMENTELOR:

	 Iași	(ediţia	a	II-a)	–	17	martie

	 Cluj-Napoca	(ediţia	I)	–	28	martie

	 Brașov	(ediţia	a	II-a)	–	27	aprilie

	 Constanța	(ediţia	a	II-a)	–	18	mai

	 Timișoara	(ediţia	a	II-a)	–	4	mai

	 București	(ediţia	I)	–	13	iunie	2017

	 Lunar,	 membrii	 comunității	 Smart	 Cities	 –	 Smart	 Communities	 primesc	 un	 raport	 digital	 cu	

informații	 relevante	 din	 domeniu	 și	 despre	 activitățile	 din	 program.	 Pentru	 orice	 alte	 informaţii	

suplimentare	legate	de	evenimentele	comunității	Smart	Cities	–	Smart	Communities	puteți	lua	legătura	cu	

Mari	SEMCU	–	Manager	Proiect,	mari.semcu@oamenisicompanii.ro

mailto:mari.semcu@oamenisicompanii.ro


SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!

			Centru	judeţean	de	informare	turistică	realizat	după	model	austriac,	

dinmartie,	la	Sfântu	Gheorghe

	 Un	centru	judeţean	de	informare	turistică,	realizat	după	model	austriac,	va	fi	deschis	în	luna	martie	

în	municipiul	Sfântu	Gheorghe	de	către	Asociaţia	pentru	Dezvoltarea	Turismului	din	cadrul	Consiliului	

Judeţean	(CJ)	Covasna.	 	Directorul	executiv	al	asociaţiei,	Jánó	Szabolcs,	a	declarat	marţi,	în	cadrul	unei	

conferinţe	de	presă,	că	acesta	va	funcţiona	în	fostul	spaţiu	comercial	al	Galeriei	de	Artă	situat	în	centrul	

municipiului	Sfântu	Gheorghe,	într-o	zonă	uşor	accesibilă	şi	intens	circulată.	Potrivit	sursei	citate,	biroul	va	

fi	realizat	după	un	model	preluat	din	Viena	,	iar	până	la	jumătatea	acestui	an	va	fi	realizată	şi	o	aplicaţie	

pentru	 smartphone	 care	 va	 cuprinde	 oferte	 de	 cazare,	 restaurante	 şi	 atracţii	 turistice	 din	 zonă.	

Vicepreşedintele	CJ	Covasna,	Robert	Gruman,	a	precizat	că	biroul	va	avea	un	program	de	lucru	prelungit,	

urmând	să	fie	deschis	şi	în	week-end.	

	 "Boala	 acestor	 birouri	 de	 turism,	 în	 general,	 este	 că	 sunt	 deschise	 conform	 orarului	 unităţilor	

administrativ-teritoriale	de	care	aparţin,	de	regulă	de	la	08,00	la	16,00	şi,	eventual,	vinerea	au	zi	scurtă,	de	la	

08,00	la	14,00,	iar	în	luna	august	au	concediu	(...)	Noi	vrem	să	oferim	servicii	la	standarde	europene	(...),	

centrul	va	fi	deschis	şi	după-amiaza	până	târziu,	dar	şi	în	week-end",	a	spus	Robert	Gruman.	Preşedintele	

Camerei	de	Comerţ	şi	Industrie	Covasna,	Edler	Andras,	a	declarat	că	instituţia	pe	care	o	conduce	va	pune	la	

dispoziţia	viitorului	birou	de	turism	o	bază	de	date	electronică,	ce	va	putea	fi	accesată	de	către	angajaţii	

acestuia,	astfel	încât	să	poată	oferi	turiştilor	în	orice	moment	informaţii	legate	de	atracţiile	turistice,	de	

posibilităţile	de	cazare	şi	de	petrecere	a	timpului	liber	în	diverse	zone	ale	judeţului.	

	 Asociaţia	 pentru	 Dezvoltarea	 Turismului	 a	 demarat	 anul	 trecut	 o	 campanie	 de	 promovare	 a	

potenţialului	natural	şi	turistic	al	judeţului,	atât	prin	organizarea	de	evenimente	publice,	cât	şi	în	mediul	

on-line.	În	luna	septembrie	a	lansat	website-ul	 ,	precum	şi	o	serie	de	pachete	de	www.viziteazacovasna.ro

vacanţă,	care	includ,	printre	altele,	cazări	în	castele	şi	conace	şi	vizitarea	unor	ateliere	meşteşugăreşti.	De	

asemenea,	a	realizat	un	sondaj	public	în	urma	căruia	au	fost	desemnate	cele	"şapte	minuni"	turistice	ale	

judeţului	Covasna,	respectiv	Muntele	Puturosu	din	Balvanyos,	conacul	Damokos	Gyula	din	Cernat,	Biserica	

"Sfântul	Emeric"	din	Ghelinţa,	calea	ferată	forestieră	cu	ecartament	îngust	de	la	Comandău,	biserica	din	

Aita	Mare,	Mestecănişul	de	la	Reci	şi	Cheile	Vârghişului.

	 Obiectivul	anului	2017,	declarat	oficial	"Anul	turismului	în	judeţul	Covasna",	este	de	a	intensifica	

aceste	campanii	atât	la	nivel	naţional,	cât	şi	internaţional,	prima	acţiune	fiind	participarea	cu	un	stand	la	

Târgul	de	Turism	ce	va	avea	loc	în	perioada	16-19	februarie	în	cadrul	Centrului	Expoziţional	Romexpo	din	

Bucureşti.
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