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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Expoziție

„Spaţii şi simboluri ale sacrului sub incidenţa Reformei”

 Sibiu. O nouă expoziţie dedicată Reformei, de la care în 2017 se împlinesc 500 de ani, se va deschide în data 
de 28 martie 2017, ora 17, la sala de expoziţii a Casei Teutsch în Sibiu, str. Mitropoliei 30. Expoziţia intitulată 
„Spaţii şi simboluri ale sacrului sub incidenţa Reformei în Transilvania“ prezintă schimbările survenite la nivel de 
mobilier liturgic şi metaforă spaţială, în urma reformării dogmei şi practicii Sfîntei Împărtăşanii în actuala Biserică 
Evanghelică C.A. Prin reproducerile de documente, însoţite de regeste bilingve, se va putea reconstitui zbuciumul 
politic al secolului al XVI-lea, precum şi efortul de apărare a doctrinei. Obiecte sugestive vor ilustra preţioasele 
conţinuturi sacrale. Cooperarea cu Muzeul Transilvănean din Gundelsheim s-a materializat în prezentarea 
filonului tematic al expoziţiei.
 Perioada de desfăşurare a expoziţiei este 28.03.-10.11.2017, iar pogramul de vizitare este: aprilie: lu-vi 
10:00-17:00; mai-nov.: lu-sa 10:00-17:00. Intrarea este liberă. Contact: , www.teutsch.ro casa.teutsch@gmail.ro

http://www.teutsch.ro/
mailto:casa.teutsch@gmail.ro


SEMNAL	2
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

UAR	la	ROMEXPO

 Vineri seară, 24.03.2017, la 
Romexpo, am avut o mare surpriză, 
plăcută de această dată. M-am întâlnit 
cu trei români fericiți, tremurând de 
entuziasm și împărtășind în jur 
energie pozitivă. Pot numai să 
bănuiesc motivul, dar nu-l voi 
deconspira, deoarece vreau să vă 
semnalez cu totul altceva. Din câte 
știu, mă aflam în fața unei premiere 
absolute. Sper să devină o tradiție 
care să se repete cel puțin de trei ori pe 
a n  l a  C O N S T R U C T E X P O ,  
MOBILA EXPO și BIFE-SIM.

 U r a !  U n i u n e a  
Arhitecților din România s-a 
expus în public, părăsind rutina 
pa r t i c ipă r i lo r  numai  l a  
e v e n i m e n t e l e  n o a s t r e  
profesionale, unde ne întâlnim 
numai noi, ne plângem că nu 
suntem destul de vizibili și, 
implicit, puțin băgați în seamă. 
Iată că se poate! Actorii o fac, 
muzicienii o fac și ei de mult 
timp, se pare că a venit și rândul 
nostru să ne prezentăm 
publicului cât mai larg cu 
putință. Și unde o poți face mai 
b i n e  d e c â t  l a  u n  t â rg  
internațional? M-au furat 
imaginile și era să omit să 
deconspir numele celor trei 
români fericiți de care am 
p o m e n i t  l a  î n c e p u t u l  
articolului. Din partea revistei 
A R H I T E C T U R A  e r a u  
prezente Ana FLUTURE, 
secretar de redacție, și Claudia 
ȘTEFĂNESCU, corector. Ele 
au prezentat revista și, efectiv, 
o vindeau celor cărora le 
captivau atenția. Cu aceeași 
pasiune vorbeau și despre cel 
de-al doilea obiectiv al lor - 
standul UAR. 



 Din imagini sunt sigur că 

ați intuit că este vorba de Casa 

cu Blazoane din comuna 

Chiojdu, jud. Buzău, aflată în 

patrimoniul nostru din 2009. 

Este prezentă la stand pe o parte 

din panourile expoziț iei  

i n t i t u l a t e  „ E v o l u ț i a  

Repertoriului de modele ale 

habitatului moșnenesc din 

Muntenia”. 
 Obiectele expuse la loc 

vizibil  garantau atracția 

vizitatorilor și, mai ales, a celor 

care apucau să citească pazia. 

Nu pot să-mi imaginez o soluție 

mai iscusită de a captiva atenția 

cuiva. De acest șoc a profitat dl 

Florin DRĂGULIN. Cine este 

colegul nostru care poartă acest 

nume? Pentru cei care nu-și mai 

aduc aminte din amplele 

articole pe care le-am scris 

despre acest obiectiv, devenit 

Centrul de Creație și Cultură 

Arh i t ec tu ra l ă  „Casa  cu  

Blazoane”, dl DRĂGULIN  

este sufletul acestui obiectiv. 



 Folosesc acest termen 
p e n t r u  c ă  f u n c ț i a  d e  
administrator mi se pare 
incapabilă să-i pună în evidență 
adevăratele merite pe care, 
incontestabil, le are. În primul 
rând, este autorul moral al 
aducerii acestui obiectiv în 
patrimoniul UAR. Din acel 
moment s-a implicat în toate 
modurile în care o persoană este 
în stare.
* Pentru amănunte, accesați 
arhiva buletinelor noastre 
informative online . Din AICI
cel mai recent articol (click 
AICI) veți afla cum poate fi 
folosit acest lăcaș de cultură. 
Dacă nici secvențele din link-ul 
de la final nu v-au convins sau 
doriți orice informații legate de 
obiectiv, sunați-l pe dl Florin 
DRĂGULIN pe telefonul 
mobil: 0737030006.
link video:
 https://we.tl/q7oBePmlCk
Va urma… În buletinul 
următor vom continua povestea 
cu descrierea unei secvențe din 
ziua următoare. Sâmbătă a avut 
l o c  p r e z e n t a r e a  c ă r ț i i  
"autodenunț" a colegului nostru 
Dorin ȘTEFAN și anunțarea 
expoziției-eveniment care 
d e s c h i d e  a n u l  I o a n a  
GRIGORESCU, și care urma să 
fie vernisată luni, 27 martie, la 
CCA-Calderon. Colegul și 
colaboratorul nostru Alexandru 
PANAITESCU a fost prezent și 
ne va descrie cum s-au 
întâmplat lucrurile.

http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2016/05/BI-Mai-2016-partea2.compressed.pdf
http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2016/08/Buletin-Informativ-Iulie-2016.compressed.pdf
https://we.tl/q7oBePmlCk


SEMNAL	3 Vernisaj	expoziție	

 În cadrul acțiunilor consecvente de 

promovare a patrimoniului Uniunii Arhitecților 

din România, dar și a unor arhitecți români de 

mare prestigiu, a fost organizată expoziția 

„ARH. IOANA GRIGORESCU - EXPRESIA 

SINCERITĂȚII”, în cadrul căreia a fost 

prezentată o selecție de lucrări de grafică ale 

acestei, cu precădere autoportrete, dar și portrete 

ale unor apropiați ai săi, cum ar fi cele ale 

arhitectului Nicolae Diaconu sau ale altor 

prieteni sau colaboratori, toate ilustrând cu 

prisosință preocupările artistice și intelectuale 

ale unei remarcabile arhitecte, care, între 1960-

1972, a înscris o pagină de excepție în 

restaurarea monumentelor istorice cu precădere 

din nordul Moldovei.
 Evenimentul deschide o serie de manifestări 

înscrise în programul UAR „2017 - ANUL ARH. 

IOANA GRIGORESCU” prin care se urmărește 

cunoașterea creației unei mari arhitecte, astăzi 

aproape uitate.    
 Desenele, majoritatea crochiuri de mare 

expresivitate, reprezintă numai o foarte mică 

selecție, prezentată acum public pentru prima 

oară și fac parte din cele câteva sute de lucrări de 

grafică existente în Fondul documentar arh. 

Ioana Grigorescu aflat în grija UAR și care este 

în curs de cercetare, alături de alte studii, proiecte 

sau documente scrise ale arhitectei.
 Vernisajul a avut loc luni 27 martie 2017, ora 

17:00 la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. 

Jean Louis Calderon 48

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



SEMNAL	4
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

FOTO	GHICITOARE

 Stimați colegi, membri UAR cu cotizația la zi, am două motive serioase pentru care vă pun 

memoria la încercare. Cine răspunde corect primește un premiu de care o să-și aducă aminte cu 
plăcere multă vreme. Motivele nu sunt un secret, sunt perfect justificate și, dacă stați bine să vă 
gândiți, vă privește în aceeași măsură și pe voi:
 1. A fost salvată, cu prețul efortului nostru colectiv, o casă minunată pe un amplasament de 
invidiat. Prin urmare, este un motiv important să o folosim la toată capacitatea. 

Ce	casă	este	în	imagini?

O cheamă ARHI și este responsabilă 
pentru securitatea ta pe tot sejurul. 

 2. Câteva zile petrecute la înălțime, și la propriu, și 
la figurat, aerul curat de aici, priveliștea din jur și 
obiectivele turistice, care se află la tot pasul, te vor încărca 
pozitiv, atât pe tine, cât și pe membrii familiei, pe care poți 
să-i iei cu tine.
 Premiul oferit constă într-un sejur de 3 zile, una din 
partea Filialei UAR Sibiu, una din partea mea și un bonus 
oferit de UAR Central. Regulamentul este foarte simplu. 
Imediat ce ai ghicit răspunsul, citind articolul meu, 
răspunzi cu un Replay la mesajul prin care ți-am trimis 
Buletiunul Informativ UAR-online. Cel care va răspunde 
primul este câștigător. În numărul următor al buletinului, 
vom mai publica un articol la Rubrica INFO, în care vom 
repeta descrierea acestui obiectiv, condițiile de cazare, 
tarife și modul în care se vor face rezervările. 



SEMNAL	5 Premiul	Pritzker	2017

 „Peisajul și arhitectura se unesc pentru a crea clădiri 

care sunt intim legate de loc și timp”.

 Un comunicat de presă al președintelui Tom Pritzker al Fundației Hyatt, Chicago îi anunță 

azi, 1 martie, pe laureații Premiului Pritzker, cea mai înaltă distincție în arhitectură, din anul 2017: 

Rafael Aranda, Carme Pigemși Ramon Vilalta.
 Cei trei arhitecți originari din Olot, Catalunia, lucrează împreună de la înființarea firmei lor 

RCRArquitectes în orașul lor natal, în 1988. Lucrările lor demonstrează un angajament 

nezdruncinat față de loc și poveștile sale, și o dorință de a crea spații care se îngemănează cu 

contextul în care se află. Armonizând materialitatea și transparența, cei trei arhitecți catalani 

onorați astăzi caută conexiuni între interior și exterior, rezultatul fiind o arhitectură emoționantă și 

experiențială.
 Câștigând cea de a 39-a ediție a premiului Pritzker, arhitecții Aranda, Pigemand și Vilalta 

aduc Spaniei cel de-al doilea premiu, după ce Rafael Moneo a primit aceeași onoare în 1996.

Rafael Aranda, Carme Pigem and Ramon Vilalta  
Photo by Javier Lorenzo Domínguez

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

 Proiectele reprezentative ale celor trei 

arhitecți includ La Cuisine Art Center 

(Nègrepelisse, Franța, 2014), Soulages 

Museum în colaborare cu G. Trégouët (Rodez, 

Franța, 2014), La Lira Theater Public Open 

Space în colaborare cu J. Puigcorbé (Ripoll, 

Girona, Spania, 2011), Les Cols restaurant 

marquee (Olot, Girona, Spania, 2011), El Petit 

Comte Kindergarten în colaborare cu J. 

Puigcorbé (Besalú, Girona, Spania, 2010), 

Bell-Lloc Winery (Palamós, Girona, Spania, 

2007), Sant Antoni - Joan Oliver Library, Senior 

Citizen's Center and Cándida Pérez Gardens 

(Barcelona, Spania, 2007), și Tossol-Basil 

Athletics Track (Olot, Girona, Spania, 2000).
 În acest an ceremonia de decernare a 

Premiului Pritzker va avea loc în Tokyo, 

Japonia, la Casa de Oaspeți a Palatului 

Akasaka, în data de 20 mai.
Mai multe informații și imagini pe site-ul:
http://www.pritzkerprize.com/2017/announce

ment
Bell–Lloc Winery, 2007, Palamós, Girona, Spain  

Photo by Hisao Suzuki

http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=a39d5f796c&e=c7b611dfff
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=a39d5f796c&e=c7b611dfff


La Lira Theater Public Open Space, 2011, Ripoll, 
Girona, Spain In collaboration with J. Puigcorbé  

Photo by Hisao Suzuk

El Petit Comte Kindergarten, 2010, Besalú, 
Girona, Spain In collaboration with J. Puigcorbé  

Photo by Hisao Suzuki

Les Cols Restaurant Marquee 2011 Olot, Girona, Spain  
Photo by Hisao Suzuki

Tossols-Basil Athletics Track 2000 Olot, Girona, Spain  
Photo by Hisao Suzuki

Bell–Lloc Winery, 2007, Palamós, Girona, Spain  
Photo by Hisao Suzuki



INFO 1 „Prietenii	muzicii”

Festivalul	Național	de	Pian,	Ediția	a	V-afoto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 	 	 iblioteca	 Județeană	 Astra	 a	B
găzduit	ce-a	de-a	cincea	ediție	a	Festivalului	

Național	 de	 Pian	 “Prietenii	 muzicii”,	

o rgan i za t 	 de 	 funda ț i a 	 PRO	 PIANO	

ROMÂNIA,	 ı̂n	 parteneriat	 cu	 Uniunea	

Arhitecților	 din	România	 Filiala	 Sibiu	 și	

Consiliul	Județean	Sibiu,	care	s-a	desfășurat	

ın̂	perioada	3-5	martie	2017.	Inițiatoarea	și	

organizatoarea	acestei	manifestări,	la	Sibiu,	

este	profesoara	de	pian	Enikő-Maria	ORTH,	

distinsă 	 cu	 Medalia	 , ,Meritul	 pentru	

I�nvățământ	clasa	I-a”.	

	 Ca	ın̂	fiecare	an,	juriul	a	fost	alcătuit	de	

Prof.	Stela	Avesalon	–	președintele	juriului	și	

directorul	artistic	al	festivalului,	Prof.	Enikő	

Orth,	Prof.	dr.	Monica	Noveanu,	Prof.	Emese	

Kálmán,	Prof.	Sanda	-	Mihaela	Vulcu.

	 Peste	 170	 de	 copii	 și	 tineri	 din	 mai	

multe	 județe	 ale	 ț ării, 	 precum	 și	 din	

Republica	Moldova,	cu	vârste	cuprinse	ın̂tre	

5	 și	18	ani,	 și-au	arătat	măiestria	 și	au	 fost	

răsplătiți	 cu	 diplome,	 distincții	 și	 premii	

speciale	oferite	de	Uniunea	Arhitecților	din	

România,	 reprezentată	 de	 dl	 arh.	 Mircea	

ȚIBULEAC,	președintele	Filialei	Sibiu.

	 La	Gala	 festivă,	 ın̂	 cuvântarea	 sa,	 dl	

arh.	 ,	președintele	Filialei	Mircea	ȚIBULEAC

Sibiu	 a	 UAR,	 a	 elucidat	 scopul	 pentru	 care	

sprijină	acest	festival	ın̂	fiecare	an:	



	 „Voi	vorbi	despre	această	relație:	De	ce	

Uniunea	 Arhitecților	 s-a	 legat	 prin	mine	 de	

acest	 Festival?	 Uniunea	 Arhitecților,	 spre	

deosebire	de	Ordinul	Arhitecților,	s-a	profilat	

pe	 latura	 culturală	 și	 socială	 a	 arhitectului,	

având,	 printre	 alte	 obiective	 importante,	 și	

susț inerea	 statutului 	 arhitectului 	 în	

societatea	civilă.		Pornind	de	la	acest	obiectiv,	

m-am	uitat	 la	 acțiunile	 care	 sunt	 trecute	 în	

statut	 și	am	găsit	un	punct	prin	care	putem	

pune	în	practică	un	astfel	de	obiectiv.	Mă	refer	

la	acel	articol	care	menționează	că,	 în	acest	

scop,	 putem	 organiza	 schimburi	 culturale	

și/sau	putem	să	ne	asociem	cu	alte	asociații	

profes ionale 	 ș i 	 culturale 	 din 	 țară	 ș i	

străinătate,	 în	 vederea	 organizării	 unor	

evenimente	culturale.	

	 Un	 înțelept	spunea	că	arhitectura	este	

muzică	împietrită	și	iată	că	și	aici	ne	legăm	de	

activitatea	muzicală,	și	armoniile	din	muzică	

se	 potrivesc	 extraordinar	 cu	 cele	 din	

arhitectură.	Din	păcate,	noi	am	trecut	printr-o	

perioadă	 foarte	 dificilă	 din	 punct	 de	 vedere	

cultural	 și	 statutul	 arhitectului	 a	 decăzut	

vizibil	în	perioada	de	dinainte	de	89,	dar	nu	s-a	

înfăptuit	 încă	 o	 restabilire	 a	 profesiei	 de	

arhitect.	 De	 ce?	 Foarte	 simplu.	 Lucrăm	

împreună	 cu	 un	 partener	 social, 	 spre	

deosebire	de	artiștii	plastici	care	se	retrag	în	

atelierul	lor	și	pot	să-și	exprime	sentimentele	

într-un	 tablou,	 să-l	 expună	 și,	 eventual,	 să-l	

vândă.	Pe	când	noi,	arhitecții,	nu	putem	face	

treaba	aceasta.	Muzicienii	sunt	extraordinar	

de	avantajați,	se	așază	la	un	instrument	și	se	

pot	exprima.	



	 Noi	nu	avem	acest	avantaj.	Și	atunci	am	

găsit	niște	metode,	prin	care	să	încercăm	să	ne	

pregătim	partenerul	 social	cu	care	realizăm	

împreună	 un	 obiectiv, 	 după	 chipul	 și	

asemănarea	acestuia,	la	nivelul	lui	cultural	și	

la	 potențialul	 lui	 material.	 Una	 din	 aceste	

metode	 este	 un	 program,	 recunoscut	 de	

Ministerul	 Învățământului,	 	 pe	 care	 îl	

susținem	de	5	ani,	numit	«De-a	arhitectura».	

Cred	cu	tărie	că	o	altă	metodă	posibilă	este	și	

acest	 festival	 de	 muzică	 pentru	 copii.	 Sunt	

convins	că	toți	acești	copii	minunați,	care	se	

exprimă	în	armonie	la	pian,	vor	putea	aprecia	

și	o	arhitectură	de	calitate	.	Ei	vor	putea	privi	

arhitectura	cu	alți	ochi	și	sper,	de	asemenea,	

că	 părinții	 care	 participă	 la	 eveniment	 vor	

începe	 să	 gândească	 altfel	 și,	 dacă	 devin	 un	

partener	 al	 arhitectului,	 să-i	 fie	 de	 un	 real	

folos,	ajutându-l	să	profeseze	la	un	standard	

de	calitate	cât	mai	ridicat”.

	 Dl	 arh.	 Mircea	 ȚIBULEAC	 a	 oferit	

membrilor	 juriului	 cadou	 câte	 o	 lucrare	 a	

artistului	sticlar	 ,	unul	dintre	Ioan	TĂMÂIAN

sponsorii	festivalului.

	 La	eveniment	a	prticipat	președintele	

Consiliului	 Județean	 Sibiu	 Daniela	

CÂMPEAN	 care	 și-a	 manifestat	 aprecierea	

pentru	 copiii	 participanți, 	 părinții	 și	

organizatorii	 festivalului:	 „Întrucât	 nu	 am	

putut	ajunge	la	deschidere,	permiteți-mi	să	vă	

adresez	un	bun	venit	în	județul	Sibiu	și	un	bun	

venit	la	Biblioteca	Județeană	Astra,	care	este	

una	dintre	instituțiile	de	cultură	finanțate	de	

Consiliul	Județean	Sibiu!



	 	 Am	 primit	 cu	 bucurie	 invitația	 din	

partea	domnului	arhitect	Mircea	Țibuleac	de	

a	participa	la	acest	festival	născut	și	crescut	la	

Sibiu.	 Am	 remarcat	 frumoasa	 denumire	 pe	

care	 ați	 găsit-o	 festivalului	 și	 anume	 –	

Prietenii	 muzicii!	 Într-adevăr	muzica	 este	 o	

manifestare	 a	 sensibilității	 umane	 care	 ne	

unește,	ne	face	prieteni.	Și	mie	îmi	place	foarte	

mult	muzica,	deci	sunt	prietenă	cu		voi.

	 Cred	 că	 studierea	 unui	 instrument	

muzical	 este	 un	 plus	 adăugat	 la	 educația	 și	

dezvoltarea	 unui	 copil,	 a	 unui	 adolescent	 și	

tânăr.	 Este	 un	 mijloc	 de	 dezvoltare	 a	

inteligenței,	 a	 disciplinei	 și	 de	 cultivare	 a	

s en s ib i l i tă ț i i . 	 Îm i 	 imag inez 	 că 	 to ț i	

participanții	 la	 festival	 ați	 stat	 sute	 de	 ore	

exersând	 la	 pian,	 alături	 de	 profesoarele	 și	

profesorii	 care	 v-au	 îndrumat,	 sau	 singuri	

acasă.	 Și	 cred	 că	 a	 meritat	 efortul	 vostru,	

pentru	că	în	cadrul	unui	festival	cum	este	cel	

de	la	Sibiu	aveți	ocazia	să	vă	arătați	și	să	vă	

măsurați	măiestria,	precum	și	să	vă	întâlniți	

cu	alți	copii	și	tineri	care	au	făcut	din	pian	o	

pasiune	și	un	hobby.

	 Vreau	 să	 felicit	 organizatorii	 acestui	

festival,	 pe	 doamna	profesoară	Eniko	Maria	

Orth,	care	a	inițiat	această	manifestare	și	care	

a	 găsit	 în	 domnul	 arhitect	Mircea	 Țibuleac,	

președintele	UAR	Sibiu,	un	partener	dedicat.	

Felicit	 membrii	 juriului,	 care	 au	 avut	 o	

misiune	 grea.	 Și	 nu	 în	 ultimul	 rând	 felicit	

fiecare	 participant	 la	 festival	 și	 fiecare	

câștigător	al	unei	diplome	sau	premiu”.

	 I� n 	 continuare	 vă 	 vom	 prezenta	

beneficiarii	 Premiilor	 Speciale	 oferite	 de	

UAR	 celor	 mai	 talentați	 participanți	 ai	

festivalului.	 Prestația	 lor	 la	 Gala	 festivă	 o	

puteți	descărca	de	 .AICI

https://we.tl/ZIYxd06RZo


Bodea	Maya	Flavia,	Cluj-Napoca

Mezei	Theodore	-	Mihai,	Cluj-Napoca Manafu	Darius,	Râmnicu	Vâlcea

Măciucă	Miruna,	București

Bardac	Mara,	Sibiu Leluțiu	Oana	Alexandra,	Cluj-Napoca

Dobre	Karina-Maria,	Râmnicu	VâlceaMitu	Alexandra,	Râmnicu	Vâlcea

Mordășan	Raul-Ioan,	Sibiu Gănescu	Ana,	Florescu	Mihai,	Râmnicu	Vâlcea



INFO 2 LANSARE	DE	CARTE

„Geneza	orașelor	medievale	în	Transilvania”foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 n	data	de	2	martie,	la	ora	18:00,	la		Î
sediul	OAR	Filiala	Sibiu-Vâlcea,	a	fost	lansată	

cartea	 „Geneza	 orașelor	 medievale	 în	

Transilvania",	a	profesorului	dr.	arh.	Paul	

NIEDERMAIER,	proiect	editorial	finanțat	de	

OAR	din	Fondul	„Timbrul	arhitecturii”.

	 Domnului	Vasile	CIOBANU,	cercetător	

la	 Institutul	 de	 Cercetări	 Socio-Umane,	 i-a	

revenit	misiunea	de	a	spune	câteva	cuvinte	

introductive	despre	dl	Paul	NIEDERMAIER,	

cu	care	este	coleg	la	sus-numitul	Institut	de	

40	de	ani	și	căruia	i-a	fost	alături	atunci	când	

a	 scris	 cele	 peste	 10	 volume,	 pe	 care	 le-a	

redactat	și	publicat	chiar	dumnealui,	precum	

și	cele	circa	150	de	studii	apărute	ın̂	volume	

colective	tematice	sau	ın̂	reviste	prestigioase	

din	România,	dar	și	din	străinătate.



	 	 	 P rezen ta rea 	 domnu lu i 	 Pau l	

NIEDERMAIER	 a	 fost	 amplă	 și	 a	 ridicat	 o	

serie	de	probleme	legate	de	patrimoniu:	„Vă	

întreb	 unde	 a	 rămas	Mănăstirea	 Văcărești?	

Unde	a	rămas	Mănăstirea	Radu	Vodă?	Unde	

au	rămas	atâtea	centre	istorice	ale	orașelor,	

mai	ales	din	Moldova	și	Țara	Românească?	Au	

fost	 un	 patrimoniu	 al	 românilor	 care	 a	

dispărut,	 și,	 în	 acest	 sens,	 este	 important	 să	

conștientizăm	 într-un	 număr	 cât	 mai	 mare	

valoarea	 deosebită	 pe	 care	 o	 au	 aceste	

ansambluri,	căci	nu	este	vorba	atât	în	cadrul	

istoric	de	cuvintele	care	se	spun	și	deseori	sunt	

chiar	eronate.	Este	vorba,	în	primul	rând,	de	

păstrarea	dovezilor	asupra	trecutului.	Și	iată,	

în	acest	context,	are	o	 importanță	deosebită	

un	 asemenea	 volum,	 în	 primul	 rând,	 în	

reevaluarea	 centrelor,	 în	 conștientizarea	

valorilor.	 În	afară	de	aceasta	sunt	și	scopuri	

mult	 mai	 practice	 pentru	 arhitecți,	 dar	 și	

științifice,	pe	care	le	voi	ilustra	în	prezentarea	

de	 față.	 Se	 știe	 că	 turiștii	 caută	 să	 vadă	 nu	

cartiere	de	blocuri,	pentru	că	le	au	și	acasă,	ci	

vor	 să	 vadă	 centrele	 istorice.	 Astfel,	 un	

asemenea	demers	își	are	justificarea	sa.”



	 	 	Din	introducerea	volumului	aflăm	că:	

„Lucrarea	de	față	încearcă	să	elucideze	o	serie	

de	 probleme	 de	 natură	 științifică,	 privind	

dezvoltarea	 orașelor.	 Cartea	 își	 propune	

studierea	 specificului	 centrelor	 istorice		

medievale 	 din	 Transilvania, 	 făcând	 o	

clasificare	 tipologică	 a	 diferitelor	 părți	

componente	 ale	 localităților	 și	 stabilește	

modul	 în	 care	 orașele	 au	 fost	 extinse	 și	

construite.	În	acest	fel,	se	caută	o	explicație	a	

apariției	 formelor	 concrete	 și,	 implicit,	 a	

particularităților	 ansamblurilor	 urbanistice;	

rezultă	însăși	evoluția	configurației	-	extrem	

de	importantă	pentru	toți	cei	care	se	ocupă	de	

localitățile	medievale.

	 În	 funcție	 de	 necesitățile	 concrete,	

volumul	 se	 adresează,	 în	 primul	 rând,	

arhitecților	 și	 specialiștilor	 în	 istoria	

urbanismului,	dar	și	istoricilor	și	specialiștilor	

în	 istoria	 artei.	 Elaborate	 la	 un	 grad	 de	

detaliere	 accentuat	 și	 după	 o	 metodologie	

inedită,	volumul	își	propune	să	clarifice,	pe	cât	

posibil, 	 problemele	 puțin	 abordate	 și,	

totodată,	să	dea	impulsuri	unor	noi	cercetări	

din	acest	domeniu.	Acesta	se	completează	cu	

un	alt	volum,	care	privește	aspecte	generale,	

i n t i t u l a t 	 «Hab i t a t u l 	 m ed i e v a l 	 d i n	

Transilvania»,	 fiind	publicat	 în	anul	2012	 la	

Editura	Academiei	Române,	adresându-se	mai	

ales	istoricilor.



	 	 	 Lucrarea	 se	 referă	 la	 perioada	

cuprinsă	 între	 decăderea	 vechilor	 centre	

romane,	 în	 urma	 retragerii	 aureliene,	 fără	

tendințe	 urbanistice,	 și	 până	 la	 includerea	

regiunii	 în	 Imperiul	 Habsburgic,	 care	 este	

precedată	 de	 o	 stagnare,	 combinată	 cu	

apariția	unor	tendințe	noi	ale	Epocii	moderne	

timpurii”.

	 La	 final,	 s-a	 desfășurat	 sesiunea	 de	

ı̂ntrebări.	 Arh.	 Dorin	 BOILĂ:	 „Eu	 am	 o	

întrebare	 generică, 	 pentru	 faptul 	 că	

dumneavoastră	 ați	 consultat	 o	 foarte	 mare	

bibliografie	 în	 domeniu:	 sunt	 foarte	 curios	

dacă	ați	întâlnit	referințe	la	acea	perioadă	de	

schimbări	climatice	din	Evul	Mediu,	denumită	

în	 unele	 surse	 «Mica	 Eră	 Glaciară»” .	

Răspunsurile	vă	invităm	să	le	aflați	la	link-ul	

următor:

	 I�nregistrările	 video	 ale	 lansării	 pot	 fi	

accesate	 .AICI

https://we.tl/JsTpYx3hXJ


INFO 3 „My	modernism	(autodenunț)”

Dorin	ȘTEFAN.	Lansare	de	carte
de	 Ana	 DONȚU	 &	 prof.	 arh.	 Anca	 Sandu	 TOMASZEWSKI
foto:	Lucian	Mihăiescu,	Alexandru	Panaitescu,	Răzvan	Hatea				

	 	 	În	data	de	15	martie,	 la	 Centrul	 de	

Cultură	 Arhitecturală	 al	 UAR,	 din	 str.	 J.	 L.	

Calderon	 	 a	 fost	 lansată	 noua	 carte	 „My	

modernism	(autodenunț)”	a	cunoscutului	

arhitect	 ,	 eveniment	 care	 a	Dorin	 ȘTEFAN

adunat	multă	lume	de	specialitate	și	la	care	

au	vorbit	personalități	importante.	

	 I�n	 deschidere,	 dna	 președinte	 a	 UAR	

Ileana	 TUREANU	 a	 subliniat	 caracterul	

generaționist	al	cărții:	„O	luăm	de	la	capăt	cu	

aceste	seri	de	arhitectură	care	sunt	exerciții	de	

iubire.	Dar	nu	o	iubire	flower-power,	pentru	că	

nu	 ne	 place	 chiar	 orice.	 Ne	 plac	 oamenii	

cinstiți,	 ne	 plac	 talentele,	 ne	 plac	 arhitecții	

valoroși.	 Așă	 că,	 în	 prezența	 domnului	

architect	Belea,	a	lui	Marc	Popescu,	a	doamnei	

Curea,	 în	 prezența	 unor	 oameni	 pe	 care	 îi	

respectăm	și	îi	iubim,		începem	discuția	despre	

o	carte	absolut	fascinantă.	Aceasta	nu	este	o	

carte	 despre	 Dorin,	 este	 despre	 generația	

noastră	de	arhitecți,	despre	universitatea	de	

arhitectură,	 despre	 marii	 arhitecți,	 despre	

micii	 arhitecți,	 despre	 colegii	 lui	 de	 școală,	

despre	 Râșnov,	 despre	 Brașov.	 Este	 cronica	

unei	generații	și	a	unei	epoci.	Senzaționale,	la	

această	carte,	sunt		sinceritatea	și	forța	ei”.	



	 ,	 directorul	 Editurii	Dl	 Ion	 BĂNȘOIU

Paideia:	 „Editura	 noastră	 este	 o	 editură	

dedicată	operelor	clasice	și	a	rămas	singura	

care	mai	publică	volume	de	arhitectură.	 Îmi	

amintesc	 de	 frumoasa	 manifestare	 de	 la	

Teatrul	 Național,	 la	 tîrgul	 de	 carte,	 când	

domnul	Dorin	ȘTEFAN	a	împlinit	vârsta	de	50	

de	ani.	Citind	această	carte	mi-am	dat	seama	

că	autorul	și	eu	simțim	la	fel,	mai	ales	modul	în	

care	acesta	s-a	format	intelectual	și	spiritual,	

în	 acel	 climat	 foarte	 controversat,	 dar	

puternic	și	marcat	încă	de	oamenii	interbelici,	

cu	 dorința	 de	 a	 asimila	 într-un	 anumit	 fel	

valorile.	E	o	 carte	 excepțională,	 editura	este	

încântată	că	a	publicat-o”.

	 :	„Dorin	nu	este	Dl	arh.	Augustin	IOAN

doar	această	carte,	este	un	nor	de	evenimente,	

de	case	de	lucruri,	de	relații	cu	studenții	lui,	cu	

colegii	 lui,	 cu	generația	de	dinainte.	Ceea	ce	

este	 remarcabil	 la	Dorin,	 este	 că	a	 reușit	 să		

rămână	la	fel	de	proaspăt	și	la	fel	de	interesant	

ca	 și	 atunci	 când	 era	 tânăr	 student.	 Vă	

recomand	să	vedeți	această	carte	ca	pe	încă	un	

nivel	de	lectură	al	personajului	Dorin	ȘTEFAN.	

Cartea	e	savuroasă,	e	foarte	rapidă	la	citit.	Mi-

ar	 plăcea	 ca	 studenții	 să	 vadă	 în	 	 Dorin	

ȘTEFAN,	 ca	 și	 în	 alți	 colegi	 de	 generație	 cu	

dânsul,	acest	tip	de	personalitate	care	poate	să	

plece	 dinspre	 arhitectură	 și	 să	 devină	 un	

intelectual	 cu	 o	 deschidere	 mult	 mai	 largă,	

decât	zona	strict	profesională.	Dorin	este	un	

om	cu	care	pot	merge	oriunde	în	lume	și	pot	

povesti	despre	el	oriunde.	Este	doar	accidental	

român.	El	este	un	om	al	vremii	sale”.		



	 Dna	 arh.	 :	Rodica	 Mariana	 EFTENIE

„Cartea	 se 	 citește 	 foarte	 repede. 	 Am	

descoperit-o	 scotocind	 prin	 librării,	 gest	 pe	

care	 îl	 fac	 săptămânal.	 Evident	 că	 am	

cumpărat-o	 și	 am	 citit-o	 cu	 extrem	 de	mult	

interes.	Nu	aș	spune	că	e	un	interes	intelectual,	

ci,	 mai	 curând,	 un	 interes	 uman,	 pentru	 că,	

practic,	vorbea	despre	anii	studenției	mele.	Nu	

cred	 în	 timpul	 măsurabil, 	 n-are	 nicio	

relevanță.	Făcând	apel	 la	teoria	 lui	Einstein,	

îmi	 permit,	 în	 modestia	 mea,	 să	 afirm	 că	

timpul	are	o	proiecție	subiectivă.	Este	în	noi	și	

sunt	sigură	că	foarte	mulți	dintre	noi,	în	acest	

moment,	 trăim	 aceleași	 emoții	 și	 aceleași	

bucurii	pe	care	le	trăiam	acum	20	sau	30	de	

ani.	După	ce	am	citit	cartea	am	fost	atât	de	

emoționată	și	de	impresionată,	încât	am	pus	

mâna	pe	telefon	și	 l-am	sunat.	Am	ținut	să-i	

spun	acest	lucru”.	

	 Dl	 arh.	 :	 „Cartea	 a	Dorin	 ȘTEFAN

început	 ca	 o	 arhivă	 de	 fapt	 de	 interese	

românești	pe	modernism.	Eram	chiar	aici	 în	

sala	 aceasta	 și	 vorbeam	 de	 pregătirea	

Bienalei	 de	 Arhitectură	 de	 la	 Veneția,	

penultima	ediție,	când	am	fost	întrebați	cum	

am	petrecut	acești	o	sută	de	ani	de	modernism	

și	atunci	am	făcut	povestea	mea,	ce	am	înțeles	

eu	din	modernism.	Cartea	pentru	mine	este	o	

astfel	 de	 cronologie	 a	 generației	 mele.	 La	

fiecare	lansare,	am	rugămintea	către	cei	care	

citesc	să	îmi	trimită	un	email	cu	ce	cred	ei	că	

am	omis	în	carte,	pentru	că	ediția	a	doua	aș	

vrea	 să	 fie	 una	 aproape	 colectivă,	 plină	 de	

informații	 care	 să	 vină	 de	 la	 tot	 felul	 de	

conjuncturi,	fiindcă	este	o	poveste	a	timpului	

nostru”.

	 I�nregistrările	 video	 ale	 lansării	 pot	 fi	

accesate	AICI.

https://we.tl/fPREf6ggNk
https://we.tl/fPREf6ggNk


Prof.	arh.	Anca	Sandu	TOMASZEWSKI

O	seară	numită	Dorin	ȘTEFAN

	 Așa	 sunt	 arhitecții	 când	 sunt	 ei	 ı̂n	

formă:	drăguți,	spirituali,	interesanți.	Așa	au	

fost	 și	 ı̂n	 seara	 de	 15	 martie,	 când	 s-au	

ın̂tâlnit	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală	al	

UAR,	din	str.	J.	L.	Calderon,	ca	să	afle	despre	

ultima	 carte	 a	 lui	 Dorin	 Ștefan.	 De	 altfel,	

amfitrioana	 –	 președinta	 uniunii,	 arhitecta	

Ileana	 Tureanu,	 lansase	 asistenței	 invitația	

de	a	se	instala	ın̂	spiritul	nostru	caracteristic	

și	care	ın̂	ziua	de	azi	contrastează	frapant	cu	

aerul	 mânios	 din	 afară.	 „Să	 opunem	 urii	

iubirea!”,	a	 fost	cumva	motoul	serii,	propus	

de	Ileana	Tureanu	și	reiterat	de	Dorin	Ștefan,	

un	 ın̂demn	 cam	 patetic,	 dar	 acceptat.	 S-au	

subordonat	atmosferei	și	studenții,	veniți	ın̂	

număr	mare	la	seara	domnului	profesor.	Cât	

despre	vorbitori,	nu	le-a	fost	prea	greu	să	se	

acomodeze	acelui	armonios	aer	de	familie	al	

serii.

	 I�ntotdeauna	 tânăr,	 elegant,	 suplu,	

seducător,	prietenos,	sofisticat,	comunicativ,	

de	obicei	binedispus,	ın̂găduitor	și	empatic,	

dom'	 profesor	 e	 simpatizat	 de	 studenți	 și	

considerat	 de-al	 nostru	 printre	 colegi.	 Dar	

Dorin	Ștefan	e	apreciat,	ba	e	chiar	pe	cale	de	a	

deveni	legendar	ın̂	lumea	noastră,	ın̂	primul	

rând	 prin	 ceea	 ce	 a	 produs	 ca	 arhitect.	 Pe	

fondul	 acesta	 ne	 interesează	 acum	 și	

autodenunțul	 lui	 publicat,	 cu	 titlul	 My	

modernism.	Mai	 cu	 seamă	 prin	 autoritatea	

lui	astfel	fundamentată	devine	el	de	interes	

ca	 autor	 de	 text,	 iar	 promisiunea	 de	 afla	

despre	 experiențele	 lui	 subiective	 și	

contactele	 din	 viața	 sa,	 presupuse	 a	 fi	

fascinante,	devine	incitantă.	



	 Colorate	au	fost	 și	timpurile	vieții	 lui,	

ın̂cepând	 cu	 anii	 flower	power,	 continuând	

cu	 vremea	 utopiilor,	 a	 cojilor	 subțiri,	 a	

cablelor	 și	 geodelor,	 a	 lui	 Pink	 Floyd,	 a	

Clubului	A	și	a	caselor	de	cultură	de	pe	lângă	

cen t re le 	 c iv i ce , 	 p ân ă 	 l a 	 momentu l	

reintegrări i 	 ı̂n 	 lume. 	 Atunci , 	 pentru	

arhitectul	matur,	rămas	ın̂	România	printr-o	

m i n u n e , 	 a 	 ı̂ n c e p u t 	 e p o c a 	 o f f i c e	

buildingurilor,	a	concursurilor	și	bienalelor,	

dar	și	a	unei	noi	problematizări	a	arhitecturii	

și	a	straturilor	ei	 telurice.	 Și	colegul	nostru	

cel	 simpatizat	 a	 devenit , 	 ı̂ntr-un	 fel,	

arhitectul	 reprezentativ	 al	 României	

timpurilor	noastre	ın̂	lume.	Sau,	ca	să	nu	fac	

nedreptăți,	a	devenit	atemporalul	patriarh	al	

celor	câțiva	arhitecți	care	o	reprezintă.

	 Cu	ocazia	evenimentului	„Dorin	Ștefan	

se	autodenunță”	am	mai	elaborat	un	panseu,	

cu	 caracter	 general.	 Cred	 că	 atmosfera	

dimprejurul	 lansării	 unei	 cărți	 seamănă	 cu	

spiritul	 cărții	 respective,	 implicit	 cu	 starea	

autorului	atunci	când	a	scris	cartea,	ın̂	final,	

cu	autorul.	Astfel,	n-ar	fi	necesare	impresiile	

nimănui	despre	eveniment,	de	vreme	ce	nu	le	

rămâne	celor	absenți	ın̂	seara	lansării	decât	

să	citească	publicația.	

	 Cât	 despre	 publicație,	 e	 o	 cronică	

sinceră	și	subiectivă	a	unei	generații	crescute	

la	 școala	 de	 arhitectură	 „Ion	 Mincu”,	 o	

generație	 ı̂ncă	 marcată	 de	 moștenirea	

intelectuală	 interbelică.	 Este	 un	 raport	 de	

purtător	 de	 cuvânt	 despre	 modul	 cum	 a	

ı̂ n ț e les 	 aceas t ă 	 genera ț i e 	 lumea 	 ș i	

arhitectura,	de	aici,	din	România.	Autorul	a	

povestit	 cum	 momentul	 declanșator	 l-a	

constituit	 o	 ın̂trebare	 a	 lui	 Rem	 Koolhaas,	

despre	 cum	ne-am	petrecut	 noi,	 cei	 de	 pe-

aici,	modernitatea,	ın̂	acei	o	sută	de	ani	dintre	

1914	și	2014.	(I�n	2014	a	avut	loc	Bienala	de	la	

Veneția	cu	tema	Absorbing	Modernity.)



	 Din	 această	 cronologie	 centenară,	

Dorin	 Ștefan	 și-a	decupat	viața	de	arhitect.	

După	ce	a	prezentat	lucrurile	din	perspectivă	

proprie	 ın̂	 această	 primă	 ediție	 a	 cărții,	 ıș̂i	

dorește	feed	back-uri	de	la	cititori,	din	care	să	

alcătuiască	 o	 a	 doua	 ediție,	 oarecum	

colectivă.	 Despre	 carte	 a	 vorbit	 mai	 ı̂ntâi	

directorul	 Editurii	 Paideia,	 filozoful	 Ion	

Bănșoiu.	 Am	 aflat	 că	 editura	 „cu	 ștaif ”	

reprezentată	 de	 dumnealui	 s-a	 dedicat	 ı̂n	

mare	 măsură	 arhitecturii,	 printr-o	 colecție	

pe	 care	 o	 coordonează	 colegul	 nostru	

profesorul	 Augustin	 Ioan,	 care	 a	 luat	 apoi	

cuvântul.	 L-a	 declarat	 pe	 Dorin	 Ștefan	

„arhitectul	 timpurilor	noastre”	 și	ne-a	spus	

că	a	girat	cartea	la	ın̂ceput	fără	să	o	vadă.	S-au	

formulat	aprecieri,	cum	era	normal,	 față	de	

care	 autorul-autodenunțător	 se	 simțea	

probabil	stânjenit,	chiar	dacă	nu	erau	făcute	

ı̂n	 stilul	 convențional,	 frecvent	 pe	 la	

manifestările	laicilor.

	 A	 vorbit	 pe	 urmă	 doamna	 arhitect	

Rodica	Mariana	Eftenie,	profesor	ın̂	școală,	la	

Urbanism,	 despre	 care	 am	 aflat	 că	 era	

cunoscută	ın̂	studenție,	când	era	nemăritată,	

ca	Mariana	 Constantinescu.	Ne-a	 spus	 că	 a	

citit	cartea	ca	pe	un	best-seller,	la	concurență	

cu	soțul	ei,	arhitectul	Mihai	Eftenie,	fost	coleg	

de	grupă	cu	Dorin	Ștefan.	Și	cu	Dinu	Patriciu,	

căruia	 ı̂i	 este	 dedicată	 cartea.	 Doamna	

Eftenie	 ne-a	 spus	 că	 a	 receptat	 cartea	mai	

puțin	 intelectual	 și	 mai	 mult	 emoțional,	

pentru	 că	 a	 regăsit	 ı̂n	 ea	 tinerețea	 lor,	

petrecută	pe	la	ın̂ceputul	anilor	'70,	cu	crezul	

și	idealurile	pe	care	le	aveau.	Se	vede	că	au	

trăit	atunci,	fără	să	știe,	un	fel	de	mini	belle	

époque	de	dinaintea	suitei	de	crize	ce	aveau	

să	urmeze.	A	rememorat	doamna	arhitect	și	

atmosfera	 de	 eveniment	 de	 la	 predări,	

datorată	 acelor	 studenți	 eminenți	 care	 ıș̂i	

coagulau	 colegii	 ı̂n	 jurul	 proiectelor	 și	

machetelor	lor.	



	 Ei,	 vedetele,	 aveau	 ın̂totdeauna	 ceva	

special	de	spus.	I�ntr-adevăr,	țin	minte	și	eu	că	

eram	 la	 ın̂ceputul	 anului	 ın̂tâi	 când	 cineva	

mi-a	arătat	două	VIP-uri	ale	școlii	–	pe	Dorin	

Ștefan	și	pe	Dinu	Patriciu.	Tot	așa	aveam	să-i	

urmăresc	din	urmă,	toată	viața.	

	 A	 strecurat	 doamna	 profesor,	 printre	

altele,	 și	un	mic	comentariu	asupra	scrierii.	

Stilul	literar	prin	care	Dorin	Ștefan	și-a	redat	

copilăria	 și	 studenția,	 cu	 personajele,	

ın̂tâmplările,	gândurile	și	trările	care	au	le-au	

ın̂soțit,	 este	 unul	 lejer	 și	 fluent.	 Pe	măsura	

ı̂naintării	 ı̂n	 vârstă	 a	 personajului,	 ı̂nsă,	

exprimarea	 ın̂	 carte	 se	 complică,	 ajungând,	

spre	 final,	 aproape	prolixă	 –	 sau	derridată,	

cum	 ar	 spune	 Augustin	 Ioan.	 Așa	 stau	

pesemne	lucrurile	și	ın̂	viață.

	 Cu	 toată	 armonia	 și	 seninătatea	

paradisiacă	a	serii,	nu	putea	să	 lipsească	 și	

pigmentul	 unei	 mici	 polemici,	 nu	 prea	

dezvoltate	 atunci,	 dar	 care	 după	 mine	

conține	un	mare	potențial.	Augustin	 Ioan	a	

acuzat	breasla	arhitecților	de	lipsa	prezenței	

e i 	 voca le 	 ı̂ n 	 ce ta te , 	 de 	 pu ț in ă ta tea	

publicațiilor	și	a	numit-o	autistă.	Puțină	lume	

știe	ce	e	cu	noi,	spunea	dumnealui,	care	ne	

sunt	 problemele,	 ce	 e	 cu	 casele	 pe	 care	 le	

facem,	 ce	 relație	 au	 ele	 cu	 lumea	 și	 de	 ce.	

Faptul	 că	 lipsim	 din	 presa	 culturală	 ne	 va	

duce	 la	pieire,	 suna	avertismentul	 rostit	 cu	

gravitate.	L-a	contrazis	tocmai	binevoitoarea	

lui	fostă	profesoară.



	 	 Critica	 de	 arhitectură,	 a	 susținut	

pașnica,	 de	 altfel,	 Rodica	 Eftenie,	 a	 fost	

dintotdeauna	 și	 pretutindeni	 puțină	 și	 fără	

mare	 impact	 ı̂n	 afara	 breslei,	 deci	 n-ar	 fi	

tocmai	 acum	 un	 mare	 pericol.	 Mai	 mult,	

faptul	 că	 lumea	 noastră	 e	mai	 codificată	 și	

astfel	mai	greu	accesibilă	o	protejează	poate	

de	multe	dintre	relele	din	afară.	Eu	chiar	cred	

că	tema	ar	merita	o	dezbatere.	Că	și	prea	mult	

lapte	și	miere	ne	leșină.

	 Sub	impresia	ın̂demnului	creștinesc	la	

orientare	 pozitivă	 și	 ı̂n	 plină	 criză	 de	

afirmativitate,	mai	am	de	făcut	o	paranteză,	à	

propos	 de	 președintele	 uniunii,	 Ileana	

Tureanu.	 Am	 de	 spus	 ceva	 de	 bine,	 acum,	

repede, 	 până 	 a 	 se	 ı̂ndesi 	 ı̂n 	 jurul 	 ei	

tradiționala	urzeală	de	critici.	Am	regăsit-o	

cu 	 to ț i i 	 nesch imbat ă . 	 E 	 de 	 b ine 	 s ă	

redescoperi	la	fosta	colegă	de	navetă,	ajunsă	

la	 un	moment	 dat	 ın̂alt	 funcționar	 de	 stat,	

aceeași	 apariție	 firească,	 lipsită	 de	 ifose,	

intel igentă 	 ș i 	 amuzantă , 	 după 	 toate	

meandrele	 prin	 care	 ne-a	 plimbat	 viața	 ın̂	

cele	câteva	decenii	de	după	studenție.	Nu	știu	

dacă	 tocmai	 m-am	 pus	 bine	 cu	 doamna	

președinte,	dar	e	 sigur	că	 aș	 fi	 spus	asta	 și	

dacă	aș	fi	reın̂tâlnit-o	ca	Ileana-no-name.

	 I�n	final,	zic	și	eu	să-l	sprijinim	pe	Dorin	

Ștefan	 cu	 contribuții	 la	 viitoarea	 frescă	 a	

epocii	1954-2054,	cu	care	tocmai	și-a	dat	de	

lucru.



INFO 4 Conferința	Națională	Urban	Concept

Ediția	a	XVII-afoto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 Oameni	și	Companii	a	organizat,	ın̂	

perioada	9-11	martie	2017,	cea	de-a	XVII-a	

ediție	 a	 Conferinței	 Naționale	 Urban	

Concept	-	dezvoltare	urbană	modernă	în	

România.	Evenimentul	a	avut	loc	ın̂	Sinaia,	la	

Hotel	 Mara 	 și	 a	 reunit	 peste	 100	 de	

p a r t i c i p an ț i . 	 Tema t i c a 	 g ene ra l ă 	 a	

evenimentului	 a	 fost	 Provocări	 urbane	

actuale	-	norme	și	realizări.

	 Programul	 Urban	 Concept,	 inițiat	 ı̂n	

anul	2005,	creează	o	platformă	interactivă	de	

comunicare	 ı̂ntre	 specialiștii	 implicați	 ı̂n	

dezvoltarea	 urbană	 din	 țară . 	 Edițiile	

precedente	ale	Conferinței	Naționale	Urban	

Concept	 au	 reunit	 peste	 150	 de	 persoane:	

arhitecți-șefi	 de	 orașe,	municipii	 și	 consilii	

județene,	președinți	de	comisii	de	urbanism,	

arhitecți	 privați,	 președinți	 de	 asociații	

profesionale	 și	 patronale	 din	 urbanism,	

c on s t r u c ț i i 	 ș i 	 d e z vo l t a re 	 u rb an ă ,	

reprezentanți	 ai	 Ministerului	 Dezvoltării	

Regionale	 ș i 	 Administra ț iei 	 Publice,	

reprezentanți	 de	 companii	 implicate	 ı̂n	

dezvoltarea	urbană	modernă	ın̂	țară.	

	 I�n	 deschiderea	 lucrărilor,	 a	 vorbit	 dl	

arh.	 Mircea	 GRIGOROVSCHI,	 secretar	 al	

Asociației	 Arhitecților	 Șefi	 de	 Județe,	

coordonator	 la	 Biroul	 Teritorial	 Nord-Est,	

Registrul	Urbaniștilor	din	România.

link	video:	https://we.tl/pVtfAyhmxI

https://we.tl/pVtfAyhmxI


	 Arh.	Liliana	Elza	PETRIȘOR,	director	

executiv	 la	 Registrul	 Urbaniștilor	 din	

România,	 a	 avut	 o	 prezentare	 cu	 titlul	

„Registrul	Urbaniștilor	din	România	în	cifre	și	

imagini”: 	 	 „Registrul	 Urbaniștilor	 din	

Român ia 	 (RUR) , 	 i n s t i t u ț i e 	 pub l i că	

responsabilă,	potrivit	prevederilor	 legale,	 cu	

gestiunea	 dreptului	 de	 semnătură	 pentru	

documentațiile	 de	 urbanism	 și	 amenajarea	

teritoriului,	are	un	sediu	central	în	Municipiul	

București,	trei	birouri	teritoriale	la	Iași,	Cluj	și	

Timișoara	și	două	reprezentanțe	regionale	la	

Craiova,	Constanța	și	Alba	Iulia.	Principalele	

realizări	sunt	atestarea	până	în	ianuarie	2017	

inclusiv	a	2.027	de	profesioniști	din	țară	și	din	

străinătate	-	1.534	de	arhitecți,	247	absolvenți	

de	urbanism,	79	de	conductori	arhitecți	și	167	

de	specialiști	din	domeniile	convexe”.

link	video:	https://we.tl/gkbDXX9SMT

	 ,	 arhitect-Arh.	 Mihai	 VÂNTURACHE

șef	 la	 Primăria	 Municipiului	 Constanța,	 a	

vorbit	 despre	 „Dinamica	 modelelor	 de	

compoziție	urbană	și	schimbările	climatice	la	

nivel	urban	(UHI)”:	„Complexitatea,	dinamica	

și	densitatea	populației	au	condus,	în	timp,	la	

schimbări	 climatice	 la	 diferite	 scări,	 ce	 sunt	

din	ce	în	ce	mai	vizibile	și	mai	simțite	de	către	

populația	 din	 mediul	 urban.	 Fenomene	

meteorologice	 se	 manifestă	 diferit	 la	 scară	

mult	mai	mică	 la	 nivelul	 spațiului	 urban	 ca	

urmare	a	apariției	unor	disfuncții	 transpuse	

în	disconfort	termic,	de	exemplu,	dar	care	pot	

fi	 asociate	 fenomenului	 -	 insula	 urbană	 de	

căldură”.

link	video:	https://we.tl/gjfxfCflsY

https://we.tl/gkbDXX9SMT
https://we.tl/gjfxfCflsY


	 Arh.	Ligia	SUBȚIRICĂ,	arhitect-șef	la	

Primăria	Municipiului	Cluj-Napoca,	a	vorbit	

despre	riscul	succesului:		„Gândindu-mă	la	ce	

s-a	întâmplat	în	Cluj	în	ultimii	7-8	ani,	m-am	

focusat	 asupra	 riscului	 succesului.	 Dacă	

vorbim	 despre	 spații	 urbane	 supuse	 unor	

factori	de	risc,	primul	gând	care	ne	vine	e	în	

legătură	 cu	 riscurile	 naturale:	 alunecări	 de	

teren,	 incendii,	 inundații.	 Există	 însă	 și	 alte	

riscuri	 care	 nu	 pot	 fi	 ignorate,	 de	 exemplu,	

riscul	 unor	 conflicte	 armate	 sau	 riscul	

depopulării	și	a	abandonului	urban.	Fiind	din	

Cluj,	voi	vorbi,	în	special,	despre	acest	oraș”.

link	video:	https://we.tl/MagBUKrpJ4

	 Dr.	 habil.	 urb.	 Alexandru-Ionuț	

PETRIȘOR,	 conferențiar	 universitar	 și	

director,	 Școala	 Doctorală	 de	 Urbanism,	

Universitatea	 de	 Arhitectură	 și	 Urbanism	

„Ion	Mincu”,	 București,	 director	 științific	 și	

președinte	al	Consiliului	științific,	Institutul	

Naț ional 	 de	 Cercetare-Dezvoltare	 ı̂n	

Construc ț i i , 	 Urbanism	 ș i 	 Dezvoltare	

Teritorială	 Durabilă	 URBAN-INCERC,	 a	

prezentat 	 lucrarea 	 „Modi f i căr i le 	 în	

acoperirea	și	utilizarea	terenului,	o	provocare	

pentru	 planificarea	 teritorială”:	 „Odată	 cu	

apariția	 tehnicilor	 satelitare,	 geografii	 au	

început	să	folosească	«acoperirea	și	utilizarea	

terenului»	 ca	 instrument	 de	 studiu	 al	

teritoriului.	 Termenul	 de	 «acoperire	 a	

terenului»	 arată	 cum	 se	 vede	 suprafața	

Pământului	din	atmosferă,	adică	o	descriere	

din	 punct	 de	 vedere	 biofizic	 a	 acoperirii	

acesteia”.

link	video:	https://we.tl/XSRPpF2uys

https://we.tl/MagBUKrpJ4
https://we.tl/XSRPpF2uys


	 	 și	Dr.	 ing.	 Pietro	ELISEI M.	 Sc.	Urb.	

Sabina	DIMITRIU,	Urbasofia,	 au	prezentat	

„Strategia	 integrată	 Cluj-Napoca:	 mai	 mult	

decât	 norme”:	 „Prezentarea	 are	 ca	 temă	

principală	parcursul	elaborării	documentului	

d e 	 p l a n i f i c a r e 	 s t r a t e g i c ă 	 a 	 Z o n e i	

Metropolitane	 Cluj-Napoca	 pentru	 perioada	

de	programare	 	2014-2020.	Se	vor	prezenta	

pașii	 realizării	 strategiei,	 pornind	 de	 la	

analiza	cadrului	existent,	propunerea	viziunii	

de	 	dezvoltare,	precum	și	etapa	de	aliniere	a	

documentului	 strategic	 cu	 normele	 Comisiei	

Europene	și	ale	ghidurilor	de	investiții	pentru	

programele	 operaționale	 aferente	 acestei	

perioade	de	programare”.

link	video:	https://we.tl/qMLjrKB7ox

Ovidiu	 ILIESCU,	 director	 general	 Casa	

Soc ia l ă 	 a 	 Constructor i lor, 	 a 	 avut 	 o	

comunicare	 cu	 titlul	 „Casa	 Socială	 a	

Constructorilor	-	Calitate	și	siguranță	pentru	

constructori”:	„Casa	Socială	a	Constructorilor	

(CSC)	a	 fost	 fondată	de	parteneri	 sociali	din	

con s t r u c ț i i ( p a t rona t e 	 ș i 	 s i n d i ca t e	

reprezentative	în	construcții)	în	baza	Legii	nr.	

215/22	 decembrie	 1997	 și	 a	 început	 să	

funcționeze	efectiv	din	anul	1998”.	Înființarea	

CSC	a	 fost	o	alternativă	 la	Legea	nr.	1/1991	

privind	 protecția	 socială	 a	 șomerilor	 și	 o	

necesitate	 în	același	 timp	pentru	eliminarea	

conflictelor	 sociale	 existente	 în	 ramura	 de	

construcții	 la	 acea	 dată,	 pentru	 asigurarea	

unei	 protecții	 sociale	 reale	 salariaților	 din	

construcții	pe	perioada	timpului	nefavorabil	

(1	noiembrie	-	31	martie).

link	video:	https://we.tl/POwEELdvu7

https://we.tl/qMLjrKB7ox
https://we.tl/POwEELdvu7


	 ,	director	general	Arh.	Sorin	GABREA

Western	 Outdoor,	 a	 prezentat	 lucrarea	

„Punct	 de	 vedere	 cu	 privire	 la	 instituția	

arhitectului-șef	 în	 cadrul	 administrației	

publice	 românești 	 - 	 pledoarie	 pentru	

d e z v o l t a r e 	 u r b a n ă 	 m o d i f i c a t ă ” :	

„Administrația	publică	are,	în	principiu,	două	

componente	importante:	prestator	de	servicii	

publice	 sau	 administrator	 al	 relației	 între	

cetățeni	 și	 prestatorii	 de	 servicii	 publice,	 și	

administrator	al	patrimoniului	public,	mobil	

și	 imobil.	 Firește,	 pe	 lângă	 aceste	 două	

capitole,	 mai	 există	 și	 alte	 componente	

importante	 -	 cultură,	 învățământ,	 sănătate,	

care,	la	mai	multe	niveluri,	se	întrepătrund	cu	

zona 	 serv ic i i lor 	 publ ice 	 ș i 	 cu 	 cea 	 a	

patrimoniului”.

link	video:	https://we.tl/zrNK4jHZwp

Grigore	 TĂTARU , 	 director	 general,	 și	

Mădălina	 ȘEULEANU,	 director	 marketing	

ACO	 România,	 vorbesc	 despre	 „Orașul	 în	

echilibru”:	 „În	 viziunea	 noastră,	 orașul	 în	

echilibru	este	orașul	în	care	oamenii	și	natura	

conviețuiesc	 în	 respect	 reciproc.	 Ideea	 că	 în	

oraș	trăim	departe	de	natură	este	un	stereotip.	

Orașul	este,	de	fapt,	o	construcție	în	interiorul	

naturii,	natura	este	baza	orașului.	Pentru	ACO	

natura	este	apă,	iar	specializarea	noastră	este	

apa	de	 ploaie.	 Vorbim	despre	 călătoria	 apei	

prin	oraș	pentru	a	ajunge	nevătămată	înapoi	

în	natură”.

link	video:	https://we.tl/VvsmOXX8mr

https://we.tl/zrNK4jHZwp
https://we.tl/VvsmOXX8mr


	 ,	CTO	Mira	Telecom,	Săndel	ZAHARIA

a	prezentat	Sistemele	SMART	CITY:	„Fondată	

în	1998,	Mira	Telecom	este	un	 integrator	de	

prim	rang	pe	piața	din	România	în	proiecte	de	

securitate,	 IT	 și	 telecomunicații.	 Este	 o	

companie	 cu	 capital	 privat	 românesc	 și	 are	

experiență	 în	 5	 piețe-cheie:	 securitate	 și	

siguranță	 publică,	 sisteme	 IT,	 managmentul	

traficului	 aerian	 și	 maritim,	 cercetare	 și	

dezvoltare,	precum	și	telecomunicațiile”.

link	prezentare:	https://we.tl/LQVPB2XKcE

	 ,	A r h . 	 B o g d a n 	 B O G O E S C U

vicepreședinte	al	Ordinului	Arhitecților	din	

București,	 a	 vorbit	 despre	 „Centrul	 de	

Urbanism	 București	 -	 instituție-pilot	 de	

gestiune	 urbană”:	 „CUB	 are	 drept	 scop	

fundamentarea	 și	 integrarea	 strategiilor,	

politicilor,	tacticilor,	a	programelor	de	acțiune	

și	 a	 proiectelor	 de	 dezvoltare	 urbană	 și	

teritorială,	 atât	 în	 palierul	 teritoriului	

administrativ	al	municipiului	București,	cât	și	

în	teritoriile	de	influență	ale	Bucureștiului	și	la	

nivelul	 sistemelor	 urbane	 pe	 care	 acesta	 le	

coordonează,	 preluând	 și	 asumându-și	

profesional,	 democratic	 și	 participativ	

competențele	 specifice	 care	 decurg	 din	

s trategia 	 de 	 dezvoltare 	 complexă 	 ș i	

echilibrată	a	teritoriului	național”.

link	video:	https://we.tl/TMR4WodxVW

https://we.tl/LQVPB2XKcE
https://we.tl/TMR4WodxVW


	 ,	 director	Arh.	 Nicolae	 ȚARĂLUNGĂ

IHS	România,	 a	 prezentat	 o	 comunicare	 cu	

titlul	 „Despre	 mobilitate	 în	 labirint”:	 „Criza	

politică	și	criza	socială,	repere	gemene	ce	au	

definit	anul	2016,	vor	continua	să	se	potențeze	

și	 în	 2017,	 generând	 un	 posibil	 big-bang	 al	

unui	model	al	societății	globale,	aflată	vădit	

într-o 	 competiț ie 	 accelerată , 	 pentru	

concentrarea	resurselor	și	capitalului.	Orașele	

și	firmele	își	vor	consolida	poziția	de	lideri	în	

competițiile	 naționale.	 Dezvoltarea	 urbană,	

cu	 resursele	 inegale	 existente	 ale	 actorilor	

urbani	prezenți,	va	expreimenta	noi	forme	de	

competitivitate	în	care	mobilitatea	va	potența	

teritoriile	 ce	 oferă	 mai	 multe	 libertăți	 în	

alegerea	 de	 locuri	 de	 muncă,	 locuințe	 și	

servicii”.

link	video:	https://we.tl/louyi2dlio

	 ,	 FCI	 Capitel	Arh.	 Georgeta	 GABREA

Internațional,	a	vorbit	„Despre	text	și	context	

-	 exemple	de	 restaurare	 și	 reconstrucție	 ın̂	

structura	 urbană	 a	 orașului	 București	 -

imobile	 Lipscani	 55	 (Cărturești-Carusel),	

Câmpineanu	2	și	Caimatei	10”:	„Orașul,	privit	

metaforic,	 poate	 fi	 comparat	 cu	 o	 carte.	 O	

carte	care	se	scrie	continuu.	O	carte	pe	care	

fiecare	o	citește,	dar	interpretarea	ei	diferă,	ea	

poate	să-ți	placă	sau	nu.	Mai	departe,	cartea	

conține	 texte,	 care	 se	 armonizează	 sau,	 din	

contra,	 	 sunt	 într-o	 situație	 de	 dizarmonie.	

Fiecare	 element	 al	 orașului	 -	 strada,	 spațiul	

public,	 spațiul	 destinat	 circulației	 auto,	

circulației	 pietonale,	 fiecare	 monument,	

elementele	media,	fiecare	element	de	mobilier	

urban,	fiecare	imobil	-	poate	fi	considerat	un	

text	 din	 această	 carte,	 care	 se	 pune	 într-o	

relație	cu	contextul	său”.

link	video:	https://we.tl/ezndlh7eyV

https://we.tl/louyi2dlio
https://we.tl/ezndlh7eyV


	 Christian	 WALLOTH	 și	 Alexandru	

MATEI , 	 Urban	 Walloth	 Advisors , 	 au	

prezentat	 „O	 abordare	 strategică	 asupra	

reabilitării	 patrimoniului”:	 „Studiul	 de	 caz	

Livov	 (UA)	 face	 parte	 dintr-un	 proiect	 de	

cercetare	 mai	 amplu,	 care	 analizează	

complexitatea	 sistemelor	 urbane.	 În	 urma	

acestuia	 au	 fost	 elaborate	 instrumente	 și	

metode	de	lucru	referitoare	la	momentele	de	

oportunitate	 și	 nivelurile	 potrivite	 pentru	

influențarea	 sistemelor	 urbane.	 Pentru	 a	

înțelege	 în	 profunzime	 regulile,	 acțiunile	 și	

fazele	 de	 tranziție	 existente	 în	 orașele	 din	

Europa	 Centrală,	 a	 fost	 utilizat	 conceptul	

«emergent	nested	systems»”.

link	video:	https://we.tl/N3Hm5x4Vlw

	 ,	Arh. 	 Alexandru	 PANAITESCU

Uniunea	Arhitecților	din	România,	a	avut	o	

comunicare	 despre	 „Urbanismul	 liber	 -	

conceptul	 urban	 în	 perioada	 anilor	 '60	 în	

România”	 și	 a	 comentat,	 de	 asemenea,	

prezentarea	 domnului	 Sorin	 GABREA:	

„Dinamica	 schimbărilor	 în	 zona	 Pipera-

Floreasca	 este	 extraordinară	 din	 punctul	 de	

vedere	al	investițiilor.	Din	punct	de	vedere	al	

mișcări i 	 administrației 	 publ ice 	 ș i 	 a l	

dezvoltării	 rețelei	 stradale,	 este	 zero.	

Așteptăm	intrarea	în	oraș	a	autostrăzii	A3	de	

5	sau	6	ani.	Nu	se	face	nimic”.

link	video:	https://we.tl/RDyoXRF0nR

https://we.tl/N3Hm5x4Vlw
https://we.tl/RDyoXRF0nR


	 , 	 project	 manager,	Marga	 MARIN

European	 Integrated	 Projects,	 a	 prezentat	

„Mobilitatea	 urbană	 durabilă	 -	 mit	 sau	

realitate”:	 „Nu	este	un	 secret	 că	 în	România	

congestia	urbană	a	atins	cote	alarmante.	De	

exemplu,	 un	 studiu	 TomTom,	 din	 februarie	

2017,	menționează	că	Bucureștiul	se	află	pe	

locul	 al	 cincilea	 în	 clasamentul	 mondial	 al	

orașelor	cu	cel	mai	aglomerat	 trafic	auto	 în	

timpul	orelor	de	vârf,	cu	o	creștere	a	nivelului	

de	congestie	cu	50%	în	2016.	Gradul	ridicat	de	

motorizare	este	specific	nu	doar	capitalei,	ci	

tuturor	marilor	orașe	din	țară”.

link	video:	https://we.tl/kRhJN6amZa

	 Arh.	Mircea	GRIGOROVSCHI	 și	 arh.	

Dragoș	 CIOLACU	 au	 prezentat	 „Evoluția	

urbană	 ca	 paradigmă	 a	 dezvoltării”:	 „G.M.	

Cantacuzino,	 un	 fin	 observator	 al	 vieții	

urbane,	nota	despre	Iași	-	orașul	său	de	suflet	-	

că	 acesta	 este	 destinat	 unei	 dezvoltări	

concen t r i ce , 	 aducând 	 ca 	 a rgument	

dispunerea	 colinară	 și	 centrul	 istoric	 bine	

definit.	 Această	 sugestie	 de	 dezvoltare	

organică	 o 	 regăsim	 și 	 în 	 schițele 	 de	

sistematizare	interbelice	cu	ecou	până	după	al	

Doilea	Război	Mondial.	Perioada	totalitară	a	

răsturnat	 această	 logică	 prin	 atomizarea	

corpului	urban	în	cartiere	noi	pe	locul	fostelor	

suburbii	de	factură	rurală”.

https://we.tl/kRhJN6amZa


	 În	încheierea	lucrărilor	conferinței,	

respectând	 deja	 o	 tradiție,	 s-au	 acordat	

premii	și	diplome	de	excelență.

	 Mai	 jos,	 puteți	 descărca	 poze	 și	

capturi	de	ecran	cu	lucrările	prezentate:	

https://we.tl/FBzFo5ANRM

	AICI		găsiți	lista	completă	a	participanților.

https://we.tl/FBzFo5ANRM
https://we.tl/cZRW9eQaRp


de	la	dr.	designer	Svetlana	UTTO
tehnoredactare:	 Ana	 DONȚU

SPAȚII	EXPOZIȚIONALE

Expoziția	de	lucrări	de	la	Departamentul	

Studiul	Formei/20	febr.	-	5	martie	2017

	 	 	 	 	 Sub	 atenta	 coordonare	 	 a	 dnei	 prof.	

Adriana	 	 IANOVICI,	 titulara	 Catedrei	 de	

Desen	de	Observație,	spațiul	expozițional	de	

la	parterul	UAUIM,	a	găzduit	lucrările	pline	de	

nerv	și	culoare		ale	studenților	din	anii	1,	2,	3	

de	 la	 Arhitectură	 și	 Arhitectură	 de	 interior.	

Din	discuția	cu	dna	prof.	IANOVICI	a	reieșit	că	

tinerii	 au	 fost	 ı̂ncurajați	 să	 lucreze	 „fără	

constrângeri,	fără	timiditate",	ın̂	FREE	STYLE,		

dar	având	la	bază	o	documentare	de	curente	

din	anii	de	avangardă	-	de	la	ın̂ceputul	sec.	al	

XX	 lea:	 impresionismul/pointillismul,	 ca	

precursor 	 pentru 	 cubism, 	 dadaism,	

suprarealism,	 purism	 și	 folosind	 tehnici	 ca	

pastelul,	colajul,	colajul	fotografic,	 	dar,	nu	ın̂	

ultimul	 rând,	 tehnica	 desenului	 ı̂n	 creion,	

cărbune	sau	practica	acuarelei.
	 Din	 temele	 de	 studiu	 al	 texturilor,	 au	

rezultat	lucrări	interesante,	atractive	pentru	

publicul	 larg,	 neavizat	 ın̂	 teoria	 limbajului	

plastic:	 prin	 decupaje	 de	 forme	 geometrice	

primare,	aflate	ın̂	2D,	au	rezultat	compoziții	

spațiale	 generatoare	 de	 efecte	 speciale	 de	

lumini	 și	 umbre,	 foarte	 sugestive	 pentru	

amenajarea	unui	spațiu	interior.
	 	 	 	 	 	 	 Iată	cum	desenul,	fiind	inițial	aparent	

decorat iv, 	 poate 	 deveni 	 func ț iona l ,	

transformându-se	 ı̂ntr-un	 obiect 	 din	

interiorul	 spațiului	 locuit:	 panou	 decorativ,	

model	 de	 placă	 ceramică/gresie,	 faianță,	

abajur	etc..

PE	AXA	N-S	BUCUREȘTI



	 RETROSPECTIV.	Proiectele	anului	V

	 O	altă	expoziție	din	sălile	de	la	parterul	

UAUIM,	 deschisă	 recent,	 a	 fost	 prezentată	

chiar	 de	 către	 domnul	 rector,	 Marian	

MOICEANU,	și	de	către	dna	prof.	arh.	Ștefania	

RUSE,	 organizatoarea	 evenimentului	 și	

ı̂ndrumătoarea	 studenților	 din	 anul	 5,	

Arhitectură	de	interior.

								Proiectele	din	ultimul	semestru	de	studii	

sunt	complexe	și	necesită	o	bună	cunoaștere	

a	 operării	 ı̂n	 programe	 de	 proiectare	 pe	

calculator.	Vorbind	cu	tinerii	aflați	la	vernisaj,	

a	rezultat	că	unii	dintre	studenți	se	descurcă	

mai	 ușor,	 al ții 	 mai	 greu	 ı̂n	 mânuirea	

calculatorului,	 drept	 pentru	 care	 preferă	

exprimarea	 proprie	 prin	 desenul	 de	mână.	

Temele	 date	 spre	 realizare	 au	 fost:	 SPA	 -	

propunere	 de	 ambientare	 interioară	 și	

TEATRUL	 ArCUB,	 str.	 Batiștei,	 București,	

clădire	 de	 patrimoniu,	 ı̂n	 care	 se	 cere	 a	

rezolva	variante	diferite	de	săli	de	spectacol:	

arena,	 scena	 de	 teatru	 elisabetan,	 teatru	

contemporan	 etc.	 	 Se	 prezintă	 ın̂	 planșele	

studenților	 și	 posibile	 scenarii,	 ilustrând	

scenografic	piese	de	teatru	clasic	sau	absurd.

	 Ca	 ın̂	 fiecare	 an,	 rezolvările	 aduse	de	

către	studenți	sunt	competente,	atractive	 și	

personalizate	 printr-o	 alegere	 -	 uneori	

șocantă	 -	 a	 scenografiei.	 I�n	 anul	 2016,	

expoziția	cu	proiecte	pe	aceeași	temă	a	fost	

prezentată	la	ArCub	și	la	Hanul	Gabroveni	-	

Lipscani,	unde	studenții	și	lucrările	lor	s-au	

ı̂ntâlnit	 cu	 publicul	 larg	 și	 cu	 turiștii	 ce	

frecventează	zona	Centrului	Istoric.	Această	

acțiune	 merită	 repetată	 și	 ın̂	 2017,	 ca	 un	

imbold	 spre	 o	 carieră	 de	 succes	 pentru	

tânăra	generație	de	arhitecți	de	interior.



	 	-	născută	în	București,	absolventă	a	Școlii	Superioare	de	SVETLANA	UTTO

Arte	 Plastice/POZNAN	 -	 Polonia,	 specializarea	 Design	 și	 Arhitectură	 de	

interior/an	1976/bursieră	a	MEI	 -	București.	A	 susținut	Doctoratul	 la	UNArte,	

prof.	 conducător	 -	 dr.	 Ioan	 Stendl,	 în	 anul	 2012.	 Începând	 cu	 anul	 2013,	 este	

asistentă	la	Departamentul	Design	de	produs,	la	FAI	-	UAUIM,	lucrează	cu	studenții	

designeri	din	anul	1	și	2.



AGERPRESS
de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 		Strategia	Integrată	de	Dezvoltare	Urbană	a	mun.	

Oradea	a	fost	lansată	spre	dezbatere	publică

	 Primarul	municipiului	Oradea,	Ilie	Bolojan,	a	anunțat	consultarea	

publică	 pe	 tema	 elaborării	 Strategiei	 Integrate	 de	 Dezvoltare	 Urbană	

(SIDU),	care	va	avea	loc	ın̂	perioada	8	februarie-22	martie.	“Investițiile	pe	

care	dorim	să	le	facem	ın̂	Oradea	cu	bani	europeni	trebuie	să	fie	cuprinse	

ın̂	anumite	planuri,	strategii,	așa	cum	cere	Uniunea	Europeană.	Această	strategie,	SIDU,	este	o	condiție	de	

bază	pentru	a	primi	finanțări“,	a	declarat	Ilie	Bolojan.	Din	acest	document	amplu	trebuie	să	rezulte	un	

pachet	 de	 acțiuni	 integrate	 care	 să	 susțină	 dezvoltarea	 urbană	 a	municipiului	 Oradea	 și	 promovarea	

legăturilor	cu	Zona	Metropolitană,	precum	și	proiectele	CJ	Bihor	sau	ale	unor	persoane	fizice	sau	juridice,	

ale	universității,	sau	a	altor	entități.	

	 Documentul	va	fi	elaborat	la	nivelul	municipiului	—	internalizat,	adică	din	surse	proprii	—	printr-o	

serie	de	ın̂tâlniri	publice	cu	factorii	interesați,	ın̂	cadrul	a	cinci	grupuri	tematice	de	lucru	și	a	dezbaterii	

publice,	pe	baza	unei	structuri	de	proiecte	propuse	de	primărie.	SIDU	Oradea	2017-2023	va	cuprinde	

referiri	 la	problemele	actuale	din	oraș,	 la	politicile	 locale	 ın̂	diferite	domenii,	precum	 și	o	analiză	 și	o	

prioritizare	a	problemelor,	o	prezentare	a	viziunii	de	dezvoltare	și	a	rezolvării	obiectivelor	și	un	calendar	de	

activități	și	un	portofoliu	de	proiecte.	

	 Primarul	a	menționat	că	strategia	ar	trebui	să	fie	aprobată	ın̂	Consiliul	local	al	municipiului	ın̂	cursul	

lunii	aprilie,	sau	cel	mai	târziu	ın̂	mai,	ın̂	cazul	ın̂	care	vor	ın̂târzia	ghidurile	de	finanțare.	I�n	vară,	primăria	ar	

p u t e a 	 d e p u n e 	 t o a t e 	 p r o i e c t e l e 	 a s t f e l 	 ı̂ n c â t 	 d i n 	 p r i m ă v a r a 	 a n u l u i 	 v i i t o r 	 s ă

fie	atrase	fonduri.	

	 Primăria	Oradea	are	o	alocare	de	36,1461	de	milioane	de	euro,	prin	POR,	Axa	4,	pentru	proiecte	de	

mobilitate	 urbană	 (81%),	 revitalizare	 urbană	 (9%),	 educație	 (5,5%)	 și	 regenerarea	 comunităților	

defavorizate	(4%).	Pentru	toate	acestea,	primăria	a	pregătit	deja	o	serie	de	proiecte	concrete.	



	Concurs	internaţional	de	soluţii	pentru	amenajarea	şi	extinderea	Parcului	

Etnografic	“Romulus	Vuia”	din	Cluj-Napoca

	 	Consiliul	Judeţean	Cluj	lansează	un	concurs	de	soluţii	pentru	amenajarea	şi	extinderea	Parcului	

Etnografic	 “Romulus	 Vuia”	 din	 Cluj-Napoca,	 care	 adăposteşte	 case	 vechi	 şi	 gospodării	 reprezentative	

pentru	întreaga	zonă	a	Transilvaniei.	“Consiliul	Judeţean	Cluj	a	transmis	în	vederea	validării	şi	publicării	în	

SEAP	 (Sistemul	 Electronic	 de	 Achiziţii	 Publice)	 documentaţia	 referitoare	 la	 organizarea	 concursului	

internaţional	de	soluţii	cu	tema	de	proiectare:	'Revitalizarea	zonei	Parcului	Etnografic	Romulus	Vuia	–	

pădurea	Hoia	Cluj-Napoca',	scopul	acestui	demers	reprezentându-l	dorinţa	unei	şi	mai	bune	valorificări	a	

patrimoniului	cultural	al	acestui	obiectiv	administrat	de	forul	administrativ	judeţean	prin	intermediul	

Muzeului	Etnografic	al	Transilvaniei“,	se	arată	într-un	comunicat	transmis	miercuri	de	reprezentanţii	CJ	

Cluj.	

	 Ideea	 implementării	 acestei	 soluţii	 a	 apărut	 în	 contextul	 în	 care,	 în	 prezent,	 Parcul	 Etnografic	

“Romulus	Vuia”	este	un	muzeu	în	aer	liber	ce	oferă	pentru	vizitare	numeroase	obiective	de	patrimoniu	de	

mare	valoare,	 însă,	din	cauza	normelor	specifice	aferente	acestui	 tip	de	muzeu,	conţine	relativ	puţine	

facilităţi	pentru	vizitatori,	fapt	care-l	face	mai	puţin	interactiv	şi	prezent	în	viaţa	publică.

	 Pentru	 acest	 motiv,	 din	 dorinţa	 unei	 acoperiri	 cât	 mai	 aprofundate	 a	 cerinţelor	 culturale	 şi	

educaţionale	 ale	 vizitatorilor,	 dar	 şi	 pentru	 satisfacerea	 nevoilor	 de	 relaxare	 şi	 mişcare	 în	 aer	 liber,	

Consiliul	Judeţean	Cluj	a	iniţiat	un	concurs	de	soluţii	pentru	amenajarea	şi	extinderea	Parcului.	Astfel,	în	

noul	parc,	care	la	acest	moment	deţine	funcţiuni	specifice	unui	muzeu,	urmează	a	fi	amenajate	noi	zone	

destinate	unor	funcţiuni	conexe,	inedite	şi	moderne.	

	 Pentru	implementarea	acestui	proiect	care	va	realiza	o	mai	bună	conexiune	la	viaţa	oraşului,	o	parte	

însemnată	 a	 Pădurii	 Hoia,	 aflată	 în	 proprietatea	 Consiliului	 Judeţean	 Cluj,	 va	 trece	 în	 administrarea	

Muzeului	Etnografic	al	Transilvaniei,	astfel	încât	perimetrul	actual	al	parcului,	de	15	hectare,	aproape	se	va	

tripla,	ajungând	la	o	suprafaţă	totală	de	42	de	hectare.	



	 “Ceea	ce	ne	propunem	este	să	reuşim	creşterea	gradului	de	atractivitate	a	Parcului	Etnografic	prin	

transformarea	acestui	important	obiectiv	cultural	într-un	complex	funcţional,	în	care	valenţele	culturale	să	

fie	armonios	completate	de	cele	educative	şi	de	relaxare.	Acest	fapt	va	determina,	cu	certitudine,	creşterea	

numărului	 de	 vizitatori	 şi	 transformarea	 acestui	 muzeu	 al	 satului	 într-un	 obiectiv	 atractiv	 pentru	

desfăşurarea	de	diverse	alte	activităţi	culturale,	evenimente,	expoziţii,	activităţi	cu	publicul,	conferinţe	şi	

workshop-uri,	 târguri	 şi	 festivalului,	 dar	 şi	 pentru	 vizite	 în	 familie“,	 a	 declarat	 preşedintele	 Consiliului	

Judeţean	Cluj,	Alin	Tişe.

	 Concursul	 de	 soluţii,	 ale	 cărui	 premii	 totale	 sunt	 în	 cuantum	 de	 72.000	 de	 lei,	 urmăreşte	

identificarea	celor	mai	bune	idei	pentru	amenajarea	şi	extinderea	Parcului	Etnografic	“Romulus	Vuia”.	

Concret,	 acesta	 va	 propune	mai	multe	 funcţiuni	 care	 vor	 fi	 integrate	 într-un	 întreg	 unitar	 şi	 coerent,	

respectiv	un	centru	administrativ,	un	centru	pentru	promovarea	moştenirii	satului	românesc,	un	sat	de	

vacanţă,	un	parc	de	biciclete,	o	staţie	de	autobuz,	o	pasarelă	şi	o	scenă	în	aer	liber	unde	se	vor	desfăşura	

evenimente	 culturale	 care	 vor	 avea	menirea	de	 a	 pune	 în	 valoare	 obiectivele	 de	patrimoniu	de	mare	

valoare,	în	special	bisericile	de	lemn	Petrindu	şi	Cizer,	recent	restaurate	printr-un	grant	norvegian.

	 Astfel,	 în	 urma	 deciziei	 juriului	 format	 din	 specialişti	 naţionali	 şi	 internaţionali	 recunoscuţi,	

câştigătorului	concursului	îi	va	fi	atribuit	contractul	de	servicii	de	proiectare	a	lucrărilor	de	amenajare	şi	

extindere	 a	 parcului	 în	 aer	 liber,	 valoarea	 totală	 a	 lucrărilor	 fiind	 de	 607.076	 lei	 fără	 TVA.	 Fondurile	

nerambursabile	vor	fi	asigurate	în	cadrul	Programului	“Conservarea	şi	revitalizarea	patrimoniului	cultural	

şi	natural”,	prin	Mecanismul	Financiar	SEE.

	 Parcul	Etnografic	 “Romulus	Vuia”	din	Cluj-Napoca	a	 fost	 înfiinţat	 în	anul	1929,	devenind	astfel	

primul	 muzeu	 în	 aer	 liber	 din	 România.	 Obiectivul	 a	 fost	 amenajat	 pe	 două	 componente:	 sectorul	

instalaţiilor	tehnice	tradiţionale	de	prelucrare	a	lemnului,	fierului,	aurului,	ţesăturilor	de	lână,	a	lutului,	

pietrei,	etc.,	respectiv,	sectorul	gospodăriilor	ţărăneşti	tradiţionale	reprezentative	zonelor	etnografice	din	

Transilvania,	la	care	se	adaugă	bisericile	de	lemn.



	 Primăria	Deva	iniţiază	o	nouă	formă	de	colaborare	cu	cetăţenii

	 Cetăţenii	municipiului	Deva	pot	să-şi	aleagă	proprii	reprezentanţi	în	relaţia	cu	primăria	printr-un	

Consiliu	Consultativ	al	Societăţii	Civile	(CCSC),	formulă	propusă	de	autorităţile	locale	pentru	o	mai	mare	

transparenţă	decizională	în	relaţia	dintre	administraţia	publică	şi	locuitorii	oraşului.	"Consiliul	Consultativ	

al	 Societăţii	Civile	are	 rolul	de	a	pune	 în	dialog	 reprezentanţii	 administraţiei	 şi	 ai	 societăţii	 civile,	 iar	

activitatea	 acestuia	 va	 viza	 implicarea	 cetăţenilor	 din	 toate	 cartierele	 oraşului	 în	 viaţa	 publică.	 Se	

urmăreşte	dezvoltarea	şi	promovarea	relaţiei	de	parteneriat	între	administraţie	şi	cetăţeni,	care	să	permită	

o	informare	permanentă	atât	a	administraţiei	locale,	cât	şi	a	partenerilor	sociali	asupra	problemelor	de	

interes	comunitar,	precum	şi	consultarea	partenerilor	sociali	asupra	iniţiativelor	legislative	sau	de	altă	

natură,	cu	impact	economico-social",	a	declarat	miercuri	purtătorul	de	cuvânt	al	Primăriei	Deva,	Mona	

Voinescu.

	 Propunerile	 pentru	 membrii	 CCSC	 vor	 putea	 fi	 făcute	 în	 perioada	 15-28	 februarie,	 pe	 site-ul	

Primăriei	Deva.	Astfel,	locuitorii	oraşului	sunt	invitaţi	să	nominalizeze	una	sau	mai	multe	persoane	care	să-

i	 reprezinte	 în	 CCSC,	 ţinând	 cont	 de	 activitatea,	 profesia,	 aptitudinile,	 calităţile	 personale	 şi	

reprezentativitatea	 acestora.	 În	 perioada	1-15	martie,	 toate	propunerile	 vor	 intra	 în	 etapa	de	 votare.	

Membrii	CCSC	vor	fi	aleşi	de	către	cetăţeni,	prin	vot	online,	pe	site-ul	primăriei,	 		Din	www.primariadeva.ro.

CCSC	poate	face	parte	orice	cetăţean	care	a	împlinit	vârsta	de	18	ani	şi	are	domiciliul	în	municipiul	Deva.	

Iaşi,	primul	municipiu	de	dimensiuni	mari	din	România	inclus	în	

reţeaua	“Oraşe	Zero	Deşeuri”

	 	Municipiul	Iaşi	se	alătură	reţelei	internaţionale	“Oraşe	Zero	Deşeuri”	(”Zero	Waste	Municipalities”)	

şi	devine	primul	municipiu	din	România,	cu	o	populaţie	de	peste	350.000	de	locuitori,	care	se	angajează	să	

implementeze	soluţiile	“zero	deşeuri”,	cu	impact	dovedit	în	alte	peste	350	de	oraşe	europene,	în	tranziţia	

către	economia	circulară.	Mihai	Chirica,	primarul	 Iaşului,	 a	 semnat	o	 scrisoare	de	angajament	pentru	

implementarea	strategiei	“zero	deşeuri”	şi	a	realizat	primul	pas	în	această	direcţie	prin	formarea	unui	grup	

de	lucru,	la	a	cărui	primă	şedinţă	au	participat	reprezentanți	ai	Salubris	SA,	Asociaţiei	RoRec,	Primăriei	

Municipiului	 Iaşi,	 Poliţiei	 Locale,Alianța	 Economie	 Circulară	 pentru	 Iasi,	 SC	 Veolia	 Energie	 Iaşi	 SA,	

EcoRomania,	APM	Iaşi,	GNM	Iaşi,	Ecotic,	Asociaţiei	de	Dezvoltare	Intercomunitară	pentru	Salubritate	Iaşi	

(ADIS),	alături	de	reprezentanți	ai	Ministerul	Mediului,	Apelor	şi	Pădurilor.	

http://www.primariadeva.ro


	 Dintre	 soluţiile	 cheie	 analizate	 şi	 asumate	 menţionăm:	 introducerea	 progresivă	 a	 colectării	

separate	 pe	 tip	 de	 deşeu,	 programate	 pe	 zile	 diferite,	 cu	 susţinerea	 şi	 implicarea	 operatorului	 de	

salubritate	Salubris	SA;	 	aplicarea	progresivă	a	tarifului	diferenţiat	în	funcţie	de	tipul	de	deşeu	colectat,	

volumul	containerului,	greutatea	şi/sau	frecvenţa	de	colectare	(instrumentul	economic	„plăteşti	pentru	

cât	arunci),	ceea	ce	va	motiva	cetăţenii	să	arunce	mai	puţin,	va	încuraja	colectarea	separată	şi	va	penaliza	

producerea	 deşeurilor	 mixte/reziduale;	 extinderea	 Centrului	 Municipal	 de	 Colectare	 existent,	 prin	

includerea	 unui	 atelier	 de	 reparaţii	 pentru	 mobilier,	 textile,	 electronice	 care	 pot	 fi	 recondiţionate	 şi	

reintroduse	în	sistemul	economic,	dar	şi	 	recuperarea	şi	refolosirea	de	materiale	de	construcţii,	iniţiativă	

de	pionierat	în	România	cu	impact	semnificativ	în	prevenţia	şi	reducerea	generării	de	deşeuri,	soluţii	care	

reprezintă	piloni	de	bază	ai	economiei	circulare.

	 Deşi	ratele	de	reciclare	sunt	încă	relativ	modeste,	municipiul	Iaşi	a	beneficiat,	în	ultimii	ani,	de	o	

serie	de	iniţiative,	care	au	devenit	modele	de	bune	practici	în	ceea	ce	priveşte	creşterea	ratei	de	sortare,	

colectare	separată	şi	reciclare,	precum	înfiinţarea	primului	Centru	Municipal	de	Colectare	a	deşeurilor	

provenite	din	gospodării	în	colaborare	cu	organizaţia	Ecotic.	Alte	modele	de	bune	practici	în	prevenţia	

generării	deşeurilor	 includ	 instalarea	de	 cişmele	 în	 cadrul	proiectului	 „Apă	 fără	Plastic”,	 colectarea	 şi	

refolosirea	deşeurilor	textile	în	cadrul	proiectului	REDU	iniţiat	de	Asociaţia	„Mai	Bine”	sau	repararea	şi	

recomercializarea	textilelor	şi	mobilierului	prin	proiecte	ale	Asociaţiei	Un	Coup	de	Main	d'Emmaus.	

	 Reţeaua	internaţională	„Oraşe	Zero	Deşeuri”	are	rolul	de	a	identifica	şi	asigura	vizibilitatea	pentru	

cele	mai	performante	comunităţi	şi	oraşe	şi	de	a	recunoaşte	eforturile	acelora	care,	deşi	poate	că	nu	obţin	

cele	mai	 bune	 rezultate	 în	 prezent,	 sunt	 complet	 angajate	 în	 remedierea	 sistemului	 de	 gestionare	 a	

deşeurilor	prin	 implementarea	unor	soluţii	specifice	economiei	circulare,	respectiv	metodologia	„zero	

deşeuri”.		În	cadrul	reţelei,	primăriile	beneficiază	de	expertiză	oferită	de	specialişti	cu	renume	mondial	în	

implementarea	metodologiei	„zero	deşeuri”-	model	de	ecoinovare	recunoscut	de	către	Comisia	Europeană	

şi	 posibilitatea	 înfrăţirii	 cu	 alte	 oraşe	 „zero	 deşeuri”	 precum	San	 Francisco,	 Capannori,	 Lublijana	 sau	

Hernani	(oraş	care	a	reuşit	să	atingă	aproape	90%	redirectare	de	la	rampă,	în	2014,	fără	depozitare	în	gropi	

de	gunoi	şi	fără	valorificare	energetică	în	instalaţii	de	tratare	termică).



	 Este	o	invitație	neoficială	a	moroșenilor	către	toate	Consiliile	Județene,	ca	măcar	prin	astfel	de	pârghii,	

să	fie	sprijinită	economia	locală	!	Reamintesc	a	mia	oară	că	UAR	și	OAR	ar	trebui	să-și	asume	scriptic	și	faptic	

un	parteneriat	apolitic	 cu	 toate	Consiliile	 Județene	din	această	 țară,	 pentru	o	gestionare	profesională	 a	

programelor	născute	din	inițiativa	Consiliilor	și	care	implică	intervenșii	în	PEISAJUL	CULTURAL,	STRUCTURA	

URBANISTICĂ,	REȚEAUA	DE	LOCALITĂȚI,	etc.

Arh.	Dorin	Boilă

Consiliul	Judeţean	Maramureş	promovează	judeţul	prin	acţiuni	

dedicate	tradiţiilor	locale	şi	ecoturismului

	 Cea	de-a	III-a	ediţie	a	“Zilelor	Maramureşului”	din	luna	mai	va	cuprinde	acţiuni	culturale	dedicate	

promovării	tradiţiilor	locale	şi	ecoturismului,	evenimentul	având	loc	în	mai	multe	localităţi	din	judeţ,	a	

declarat	purtătorul	de	cuvânt	al	Consiliului	Judeţean,	Amalia	Babici	Man.	“Noutatea	acestui	an	o	reprezintă	

ideea	 multiplicării	 evenimentului	 în	 mai	 multe	 localităţi	 urbane	 şi	 rurale	 din	 judeţ.	 Reprezentanţii	 CJ	

Maramureş	 au	 avut	 o	 primă	 consultare	 privind	 programul	 manifestărilor	 cu	 specialişti	 din	 Ministerul	

Turismului,	centrele	de	informare	turistică	judeţene,	agenţiile	de	turism	şi	mai	mulţi	agenţi	economici	din	

domeniul	turismului	rural	şi	urban.	Varianta	de	program	adoptată	va	purta	numele	“Haida,	hai	la	Maramu!”	

şi	este	o	acţiune	de	promovare	a	Maramureşului	ca	brand	turistic“,	a	spus	Amalia	Babici	Man.

	 În	 cadrul	 proiectului,	 CJ	 Maramureş	 va	 organiza	 un	 infotrip	 pentru	 ambasadorii	 misiunilor	

diplomatice	 acreditaţi	 în	 România,	 dar	 şi	 pentru	 o	 serie	 de	 ambasadori	 ai	 României	 din	 unele	 ţări	

europene,	operatori	naţionali	şi	internaţionali	din	turism,	reprezentanţi	ai	Ministerului	Turismului	şi	ai	

Federaţiei	Patronatelor	din	Turismul	Românesc.	“Pe	durata	zilelor	dedicate	promovării	Maramureşului,	

ambasadorii	unor	state	europene	acreditaţi	în	ţara	noastră,	dar	şi	ambasadori	ai	României	în	străinătate	vor	

avea	ocazia	să	viziteze	cele	mai	importante	zone	renumite	pentru	potenţialul	turistic,	cultural	şi	spiritual.	De	

asemenea,	pe	durata	şederii	în	judeţ,	oaspeţii	vor	vizita	printre	altele,	bisericuţele	din	lemn	aflate	în	circuitul	

bisericilor	 din	 judeţ,	 bisericile	 aflate	 în	 patrimoniul	 UNESCO,	 dar	 şi	 o	 serie	 de	 staţiuni	 turistice	 şi	 zone	

renumite	în	practicarea	eco-turismului	rural”,	a	precizat	Amalia	Babici	Man.	Potrivit	acesteia,	conducerea	CJ	

este	 pregătită	 să	 poarte	 o	 serie	 de	 discuţii	 şi	 să	 încheie	 protocoale	 cu	 reprezentanţii	 Ministerului	

Turismului	şi	ai	agenţiilor	de	turism	pentru	promovarea	Maramureşului	ca	destinaţie	de	vacanţă,	cât	şi	

pentru	încurajarea	ecoturismului	în	localităţile	Mara,	Călineşti,	Budeşti	şi	Ocna	Şugatag.

	 Pe	 lângă	 spectacolele	 de	 muzică	 populară	 transilvană,	 participanţii	 la	 eveniment	 vor	 avea	

posibilitatea	să	petreacă	momente	în	aer	liber	pentru	a	putea	cunoaşte	viaţa	oamenilor	simpli	din	satele	

maramureşene.Evenimentul	“Zilele	Maramureşului”,	organizat	de	Consiliul	Judeţean,	va	avea	loc	în	luna	

mai	pe	parcursul	a	trei	zile,	data	exactă	de	desfăşurare	urmând	a	fi	stabilită	pe	parcursul	lunii	martie.	



SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!

			Municipiul	Suceava	va	obţine	fonduri	pentru	pentru	reducerea	emisiilor	de	

carbon	prin	programul	"MOLOC"

	 Municipiul	Suceava	va	obţine	fonduri	pentru	elaborarea	Planului	de	Acţiune	pentru	proiecte	de	

eficienţă	 energetică,	 urmând	 a	 fi	 implementate	 în	 următorii	 cinci	 ani,	 a	 anunţat	 viceprimarul	 Lucian	

Harşovschi,	 care	 participă	 în	 aceste	 zile	 la	 lansarea	 programului	 MOLOC	 –	 ”Low	 carbon	 urban	

morphology”,	din	Lille-Franţa.	Harşovschi	a	spus	că,	 în	acest	proiect	ce	vizează	reducerea	emisiilor	de	

carbon,	Suceava	are	ca	parteneri	oraşele	Turin	din	Italia,	Katowice	din	Polonia,	Lille	din	Franţa	şi	Hamburg	

din	Germania.

	 Potrivit	viceprimarului	Sucevei,	prin	acest	proiect	municipiul	reşedinţă	de	judeţ	va	primi	52.000	

euro,	 finanţare	 nerambursabilă,	 pentru	 realizarea	 Planului	 de	 Acţiune,	 inclusiv	 a	 auditului	 energetic,	

precum	 şi	 a	 listei	 de	 proiecte	 referitoare	 la	 eficienţa	 energetică	 propuse	 pentru	 a	 fi	 implementate	 în	

următorii	cinci	ani.

	 În	opinia	lui	Harşovschi,	municipiul	Suceava	poate	fi	un	exemplu	de	bună	practică	din	acest	punct	de	

vedere,	în	condiţiile	în	care	deja	se	implementează	proiecte	de	eficienţă	energetică	prin	care	se	realizează	

reducerea	 de	 emisii	 de	 carbon,	 precum	maşini,	 autobuze	 şi	 biciclete	 electrice,	 puncte	 de	 încărcare	 şi	

schimbarea	iluminatului	public	cu	unul	modern,	cu	led-uri.	

Secretarul	de	stat	Harry	Ilan	Laufer	propune	sancţionarea	funcţionarilor	care	

solicită	ştampila	pe	documente

	 Funcţionarii	publici	care	solicită	agenţilor	economici	ştampile	pe	documente	vor	fi	sancţionaţi,	a	

declarat,	la	Botoşani,	secretarul	de	stat	în	Ministerul	pentru	Mediul	de	Afaceri,	Comerţ	şi	Antreprenoriat,	

Harry	Ilan	Laufer.		Acesta	a	adăugat	că	va	propune	premierului	Sorin	Grindeanu	introducerea	de	sancţiuni	

pentru	angajaţii	din	sistemul	bugetar	care	încalcă	actele	normative	care	prevăd	că	ştampila	nu	mai	este	

obligatorie.

	 "Ştampila	a	fost	scoasă	în	afara	legii,	ca	să	spun	aşa.	În	clipa	în	care	vă	duceţi	astăzi	la	o	instituţie	a	

statului	român	nu	au	voie	să	vă	ceară	ştampilă	pe	documente,	iar,	din	păcate,	lucrul	acesta	nu	se	întâmplă	şi	

funcţionarii	doresc	în	continuare	ştampila.	Vom	face	o	propunere	către	premier	prin	care	vom	aplica	chiar	o	

sancţiune,	 chiar	 şi	 financiară,	pentru	acei	 funcţionari	 care	nu	respectă	 legea",	 a	afirmat	Laufer.	Potrivit	

acestuia,	 obligativitatea	 aplicării	 ştampilei	 trebuie	 eliminată	 şi	 pentru	 autorităţile	 publice	 locale	 care	

depun	proiecte	pentru	obţinerea	de	fonduri	guvernamentale	sau	europene.
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