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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Concurs	de	fotografie

 Congresul	International	al	Uniunii	Internaționale	a	Femeilor	Arhitect	va	

avea	loc	la	București,	în	toamna	acestui	an.	Cu	acest	prilej	Uniunea	Arhitecților	

din	România	invită	fotografii	amatori	și	profesioniști	să	participe	la	Concursul	

de	fotografie	cu	tema	„Femeia	Arhitect	–	identitate,	percepție”.	

Desfășurare

	 Concursul	se	va	desfășura	pe	3	(trei)	categorii	de	lucrări:

	 Categoria	A	–	General:	orice	 fotografie	reprezentând	o	arhitectă,	cu	menționarea	

numelui	și	sursei.

	 Categoria	 B	 –	 Eseu	 fotografic:	 o	 serie	 de	 fotografii	 (minimum	 3	 și	 maximum	 5	

lucrări),	 care	 detaliază	 tema	 concursului.	 Eseul	 reprezintă	 viziunea	 fotografului	 asupra	

temei	 concursului,	 printr-o	 selecție	 unitară	 și	 coerentă	 de	 imagini	 care	 concură	 la	

transmiterea	mesajului.

	 Categoria	C	–	Arhiva:	orice	fotografie	reprezentând	portrete,	fotografii	de	familie	și	

documente	inedite	legate	de	arhitecte	de	prestigiu	ale	arhitecturii	interbelice	și	postbelice.
	
	 Calendarul	concursului:

	 Lansarea	concursului:	3	aprilie	2017

	 Data	limită	de	înscriere:	30	mai	2017,	ora	24:00

	 Votare	pe	Facebook:	1	iunie-14	iulie	2017

	 Data	jurizării:	15-16	iulie	2017

	 Anunțarea	participanților:	prin	e-mail,	în	perioada	17-20	iulie	2017



	Premii:	

	 Se	va	acorda	câte	un	Premiu	I	pentru	fiecare	categorie	de	lucrări	(A,	B,	C).	Acesta	va	

consta	dintr-un	sejur	de	1	săptămână	pentru	două	persoane,	la	vila	UAR	din	Sinaia.

	 Se	vor	acorda	câte	5	premii	pentru	fiecare	categorie	de	lucrări	(A,	B,	C),	constând	într-

un	set	de	10	reviste	„ARHITECTURA”.

	 Se	va	acorda	un	premiu	de	popularitate,	în	urma	colectării	voturilor	de	pe	Facebook,	

constând	într-un	set	de	reviste	din	colecția	„ARHITECTURA”.

	 Juriul	 va	 selecta	 cele	mai	 bune	 lucrări	 înscrise	 în	 concurs,	 ce	 vor	 fi	 reunite	 într-o	

expoziție	organizată	de	UAR,	cu	ocazia	Congresului	Internațional	al	Uniunii	Internaționale	a	

Femeilor	Arhitect.	Participanții	ale	căror	lucrări	vor	fi	selectate	pentru	expoziție,	nefiind	

premiate,	 vor	primi	o	mențiune	de	participare,	 constând	dintr-un	pachet	de	5	 reviste	

„ARHITECTURA”.

	 Premiile	și	mențiunile	vor	fi	înmânate	la	București,	cu	ocazia	deschiderii	Congresului,	

la	o	dată	din	luna	septembrie	2017,	care	va	fi	anunțată	ulterior.

	 Premianții	 care	nu	vor	putea	participa	 la	 festivitatea	de	 înmânare	a	premiilor	vor	

putea	să	își	ridice	premiul	de	la	sediul	UAR	din	strada	J.	L.	Calderon,	nr.	48.

	 Fotografiile	câștigătoare	și	celelalte	fotografii	selectate	vor	fi	publicate	într-un	număr	

viitor	al	revistei	„ARHITECTURA”.

Participanți:

	 Concursul	este	deschis	fotografilor	amatori	și	profesioniști	din	întreaga	lume,	care	se	

pot	 înscrie	 în	 competiție	 cu	 lucrări	 digitale,	 expediate	 pe	 adresa	 de	 e-mail	

uar.concursuri@gmail.com,	însoțite	de	formularul	de	înscriere.

Exigențe	tehnice:

	 Fotografiile	aferente	categoriilor	A,	B	și	C	pot	fi	alb-negru	sau	color.

	 Dimensiunile	fotografiilor:	latura	lungă	de	min.	4.000	pixeli,	300	dpi,	arhivare	jpeg	

max.	5MB.	Se	admit	prelucrări	ale	imaginii	(levels,	curves,	tones,	hue,	saturation,	brightness,	

contrast)	și	este	permisă	eliminarea	punctelor	negre,	urmelor	de	praf	etc.	Lucrările	selectate	

pentru	expoziție	vor	fi	printate	în	format	maxim	de	40	x	30	cm.

Înscrierea	în	concurs:

	 Înscrierea	 se	 face	prin	 completarea	 tuturor	 rubricilor	 „Formularului	de	 Înscriere”,	

acceptarea	 condițiilor	 de	 participare	 și	 trimiterea	 acestora	 împreună	 cu	 fotografiile	 la	

adresa	de	e-mail	uar.concursuri@gmail.com

Regulament:

	 Regulament	concurs	fotografie	Femeia	Arhitect.pdf

	Formular	de	înscriere:
	
	 Formular	inscriere	concurs	fotografie	Femeia	Arhitect.doc

mailto:uar.concursuri@gmail.com
mailto:uar.concursuri@gmail.com
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage1.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=96e811e088&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage1.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=96e811e088&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=91c4e8ee1c&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=91c4e8ee1c&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=91c4e8ee1c&e=3442fc1f52


SEMNAL	2
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Reabilitarea Palatului Cultural din Blaj

	Reabilitarea	Palatului	Cultural	din	Blaj

a	câștigat	Premiului	Uniunii	Europene	

pentru	Patrimoniul	Cultural	2017	

la	categoria	conservare

		 Fundația	Pro	Patrimonio	din	România	anunță	că	în	data	de	5	aprilie	2017,	Comisia	

Europeană	 și	 Europa	 Nostra	 au	 desemnat	 câștigătorii	 Premiului	 Uniunii	 Europene	

pentru	Patrimoniul	Cultural	2017	/	Premiile	Europa	Nostra,	cea	mai	înaltă	distincție	din	

Europa	în	domeniul	patrimoniului.	

	 La	categoria	conservare	a	câștigat	proiectul	Reabilitarea	Palatului	Cultural	din	Blaj	

ce	poartă	 semnătura	arhitectului	 clujean	Vlad	Sebastian	Rusu.	Domnul	Zoltán	Kallós,	

etnograf	din	Cluj,	a	primit	premiul	la	categoria	serviciu	dedicat	și	educație.

	 În	cadrul	Bienalei	Naționale	de	Arhitectură	2016,	Revista	Arhitectura	a	acordat	

premiul	pentru	debut	proiectului	Reabilitarea	Palatului	Cultural	din	Blaj.

	 Juriul	format	din	experți	independenți	a	examinat	un	total	de	202	dosare,	prezentate	

de	organizații	și	persoane	fizice	din	39	de	țări	din	Europa.	România	a	fost	premiată	la	două	

dintre	cele	4	secțiuni.

	 Europa	 Nostra	 este	 federația	 pan-europeană	 a	 patrimoniului	 ONG,	 care	 inițiază	

campanii	pentru	a	salva	monumentele	pe	cale	de	dispariție,	situri	și	peisaje	ale	Europei,	în	

special	prin	intermediul	programului	The	7	Most	Endangered	Heritage	Sites	in	Europe.

	 Fundația	Pro	Patrimonio	din	România	este	membră	a	Europa	Nostra	din	2009,	reușind	

să	înscrie	în	2014	proiectul	 	pe	lista	The	7	most	endangered	heritage	60	de	biserici	de	lemn

sites	in	Europe.

	 Informații	complete	în	comunicatul	de	presă	atașat.

	 PR-EU-Winners-RO.pdf

	 Mai	multe	detalii	despre	proiect

http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage1.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=e14192c7c2&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=03907e0fdc&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=03907e0fdc&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=b97db76eb6&e=3442fc1f52
http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=b97db76eb6&e=3442fc1f52








SEMNAL	3
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

Expoziție: Restauratori români

	 În	perioada	20	aprilie	–	7	mai	2017,	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală,	str.	strada	Jean	

Louis	Calderon	nr.	48,	sector	2,	București,	este	prezentată	expoziția

„Restauratori	români:	arhitectul	Ștefan	Balș	(1902-1994)”,

realizată	de	 Institutul	Național	al	Patrimoniului	 în	 cadrul	proiectului	 cultural	 cu	același	

nume,	finanțat	de	Uniunea	Arhitecților	din	România	din	fondul	„Timbrul	Arhitecturii”	în	

anul	2016.

	 Expoziția	ilustrează,	prin	documente	de	arhivă	edite	și	inedite,	activitatea	majoră	din	

domeniul	cercetării	și	restaurării	monumentelor	istorice,	desfășurată	pe	parcursul	a	peste	

șase	decenii	de	cel	mai	important	reprezentant	al	școlii	românești	de	restaurare,	arhitectul	

Ștefan	Balș.

	 Vernisajul	a	avut	loc	marți	20	aprilie	2017,	ora	17.00.



SEMNAL	4
tehnoredactare:	Ana	DONȚU Programul activităților 12-13 MAI 2017, CLUJ

BALUL ARHITECȚILOR 2017

	 În	perioada	20	aprilie	–	7	mai	2017,	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală,	str.	strada	Jean	

Louis	Calderon	nr.	48,	sector	2,	București,	este	prezentată	expoziția

„Restauratori	români:	arhitectul	Ștefan	Balș	(1902-1994)”,

realizată	de	 Institutul	Național	al	Patrimoniului	 în	 cadrul	proiectului	 cultural	 cu	același	

nume,	finanțat	de	Uniunea	Arhitecților	din	România	din	fondul	„Timbrul	Arhitecturii”	în	

anul	2016.

	 Expoziția	ilustrează,	prin	documente	de	arhivă	edite	și	inedite,	activitatea	majoră	din	

domeniul	cercetării	și	restaurării	monumentelor	istorice,	desfășurată	pe	parcursul	a	peste	

șase	decenii	de	cel	mai	important	reprezentant	al	școlii	românești	de	restaurare,	arhitectul	

Ștefan	Balș.

	 Vernisajul	a	avut	loc	marți	20	aprilie	2017,	ora	17.00.

PROGRAMUL ZILEI DE 12 MAI 2017

 Excursie tematică 

09:30 Întâlnire participanți 

10:00 – 11:30 Vizitare cu ghid specializat la Fabrica Sanex

12:00 – 14:00 Vizitare Salina Turda (tur Ghidat)

14:00 – 15:00 Brunch la casa de oaspeți a familei Rațiu

15:00 – 16:00 Tur ghidat centru oraș Turda, sau vizită la fosta fabrică de Bere Turda

16:00 – 16:45 Deplasarea spre Răscruci

16:45 – 17:30 Vizitarea Castelului BÁNFFY din RASCRUCI 

17:45 – 18:45 Vizitarea Castelului BÁNFFY din BONȚIDA

 Materiale documentare vor fi la dispozitia vizitatorilor si va fi ghidaj profesionist.

 NOTĂ:Locurile sunt limitate la maxim 100 de persoane. Înscrierile se fac pe adresa 
de e-mail secretar@oartransilvania.ro până la data de 5 Mai 2017, ora 10:00.

PROGRAMUL ZILEI DE 13 MAI 2017

 Manifestare profesională sub semnul S.O.S. PATRIMONIU

10:00 – 11:30 Simpozion/expuneri libere 

11:30 – 12:00 Pauza de cafea, vizitare expoziții, discuții 

12:00 – 13:00 Concluzii 

mailto:secretar@oartransilvania.ro
mailto:secretar@oartransilvania.ro


 Între 13:00 – 15:00 Muzeu de Artă din Cluj este la dispoziția participanților 
pentru vizite ghidate (partea de Galerie Națională de Artă).

 Vă rugăm, până la data de 11 mai să vă anunțați intenția de a vizita Muzeul pentru a 
forma grupurile ghidate (200 bilete au fost achiziționate de către organizatori).

 17:00-24:00 BALUL ARHITECȚILOR la Palatul Bánffy din Cluj-Napoca – 
clădirea Muzeului de Artă.

 Programul evenimentului va fi de bun gust și plin de surprize.

 Meniul de care vor beneficia participanții este aici 

CAZARE

 Hotel Victoria 3*, situat pe Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 54-56, este la o distanță de 
aprox. 300 m de Palatul Bánffy, locul unde se desfășoară Balul Arhitecților – 40 camere 
duble la prețul de 170 lei cameră/noapte (există posibilitatea suplimentării camerelor, 
reprezentanții hotelului urmând să confirme zilele următoare în funcție de solicitări.

 Hotel Melody 3*, situat în P-ța Unirii, nr. 29 și aflat lângă Palatul Bánffy, adică 
locul unde se desfășoară Balul Arhitecților – 5 camere duble la prețul de 210 lei 
camera/noapte.

BILETELE DE BAL

 Valoarea unui bilet pentru Bal, în funcție de categoria din care face parte 
participantul, este:

· 150 lei pentru arhitecții activi, membri ai UAR și OAR 

· 80 lei pentru pensionari 

· 80 lei pentru studenți la arhitectură 

· 200 lei pentru însoțitori nearhitecți 

 Plata se poate face în contul bancar RO04 BRDE 410S V208 5861 4100, deschis la 
BRD, Sucursala Academiei, cod fiscal 8236717, cu specificarea că reprezintă valoarea 
biletului de Bal.

 sau 

 Direct la Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecților din România, la dna Oana 
Bucea, secretar executiv, tel 0728 330 140 ori 0264 450 375.

Zilele următoare vom reveni cu alte informații relevante legate de Balul Arhitecților.

http://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=d21f519777&e=3442fc1f52


INFO 1 Catedrala	Sfântul	Mihail	de	la	Alba	Iulia	

-	monument,	desen,	cercetare.	Expozițiefoto&video	-	L.MIHĂESCU	&	R.HATEA
de	Ana	DONȚU

	 	 	Marți,	21	martie	2017,	ora	18.00,	la	

CENTRUL	 DE	 CULTURA� 	 ARHITECTURALA� ,	

str.	 Jean	 Louis	 Calderon	 48,	 a	 avut	 loc	

vernisajul	 expoziției	 „Catedrala	 Sfântul	

Mihail	 de	 la	Alba	 Iulia	 -	monument,	 desen,	

cercetare”.

	 I�n	 trecutul	 de	 aproape	 un	 secol	 și	

jumătate	al	Facultății	de	Istorie	a	Arhitecturii	

este	 prezentă	 documentarea	 grafică	 a	

monumentelor	 arhitecturale,	 ca	 materie	

didactică	 și	 ca	 temă	 de	 cercetare.	 Aceste	

evaluări	sunt	păstrate	ın̂	depozitul	de	desene	

al	facultății.	Dintre	lucrările	recente,	au	fost	

prezentate	 ı̂n 	 premieră 	 la	 București	

evaluările	 ș i 	 cercetările	 efectuate	 la	

Catedrala	romano-catolică	Sfântul	Mihail	de	

la	Alba	Iulia	(2000–2013).

	 Metodolog ia 	 document ă r i i 	 s -a	

dezvoltat	 permanent,	 principiul	 de	 bază	 al	

Facultății	 fiind	 de	 a	 considera	 ca	 sursă	

primordială	 a	 cercetării	 istorice	 clădirea.	

Astăzi	documentarea	asupra	monumentelor	

servește	 deopotrivă	 cercetarea	 istorică	 	 și	

protejarea	stării	clădirilor.	

	 Facultatea	ıș̂i	propune	 	să-i	implice	pe	

studenți	 ı̂n	 lucrări	 de	 acest	 gen	 și	 să	

considere	evaluarea	monumentelor	ca	parte	

integrantă	 a	 predării	 istoriei	 arhitecturii,	

având	 ı̂n	 vedere	 că	 ı̂n	 arhitectura	 zilelor	

n o a s t r e 	 r e a b i l i t a r e a 	 ș i 	 p ă s t r a re a	

patrimoniului	 este	 o	 sarcină	 importantă	 ın̂	

care	 evaluarea	 constituie	 un	 element	

indispensabil	al	procesului	de	proiectare.	



	 	 	 Aceste	 proiecte	 contribuie	 la	

fo rmarea 	 genera ț i e i 	 u rmă toare 	 de	

cercetători	 și	de	talente.	Expoziția	de	față	a	

fost	 o	 ilustrare	 perfectă	 a	 acestui	 proces	

complex	 și	 bogat.	 Evaluarea	 Catedralei	

romano-catolice	din	Alba	Iulia	a	 ın̂ceput	cu	

lucrarea	 de	 doctorat	 a	 lui	 Halmos	 Balázs	

referitoare	la	capela	Lázó,	ın̂	2000.	Lui	i	s-a	

alăturat	apoi	Marótzy	Katalin	și	ım̂preună	au	

cercetat	mai	multe	părți	ale	clădirii,	până	ın̂	

2013.	 Expoziția	 a	 prezentat	 foarte	 detaliat	

d e s e n e l e 	 ș i 	 a n a l i z e l e , 	 p e rm i ț â n d	

pătrunderea	ın̂	detaliile	acestei	catedrale	 și	

din	 punct	 de	 vedere	 al	 metodologiei	

cercetării”.

	 I�n	deschiderea	vernisajului,	au	vorbit	

dna	 arh.	 Ileana	 TUREANU,	 președinte	 al	

Uniunii	Arhitecților	din	România,	 și	dl	prof.	

arh.		Nicolae	LASCU.

	 Halmos	Balázs,	membru	al	Academiei	

Maghiare,	 a	 vorbit	 despre	 evaluările	 şi	

cercetările	 efectuate	 de	 Universitatea	

Tehnică	 şi 	 Ştiinţe	 Economice	 (BME),	

Facultatea	 de	 Istorie	 a	 Arhitecturii	 din	

Ungaria,	 la	 Catedrala	 romano-catolică	

Sfântul	Mihail	 de	 la	 Alba	 Iulia,	 ın̂	 perioada	

2000–2013.

	 Doamnele	 arheolog	 Daniela	 Marcu-

Istrate	și	Raluca	Iosipescu	au	făcut	o	scurtă	

prezentare	 a	 rezultatelor	 cercetărilor	

arheologice.



	 :		 	 Dl	 prof.	 arh.	 	 Nicolae	 LASCU

„Această	expoziție	reflectă	o	cercetare	extrem	

de	migăloasă,	pedantă	și	 îndelungată:	a	fost	

făcută	timp	de	13	ani,	din	2000	până	în	2013,	

împreună	cu	studenții.	Cert	este	că	rezultatul	

acestei	munci	 laborioase	a	putut	 să	pună	 în	

evidență	 câteva	 lucruri	 importante	 și	 foarte	

interesante	 pentru	 monumente.	 În	 primul	

rând,	 diferite	 etapizări	 ale	 construcției,	

intervenții	 din	perioade	diferite,	 pe	anumite	

părți	 ale	 construcției.	 Vedem	 o	 evoluție	

veridică	 a	 acestui	 turn-clopotniță	 care	

delimitează	fațada	principală”.

link	video:	https://we.tl/a3KbWbyWHx

	 ,	Dna 	 a r h . 	 I l e a n a 	 TUREANU

președinte	 al	 Uniunii	 Arhitecților	 din	

România:	 „Referitor	 la	 marii	 arhitecți	

maghiari,	 au	 fost	niște	 conferințe	 extrem	de	

interesante.	 Am	 rugat-o	 pe	 Katalin	 să	 vină	

astăzi	și	să	ne	respună	una	dintre	conferințe,	

dar	nu	au	 fost	de	acord	să	 le	amestecăm,	 în	

schimb	 am	 promisiunea	 Centrului	 Cultural	

Maghiar	 că	 le	 vom	 relua,	 pentru	 că	 într-

adevăr	 este	 un	 mod	 vizual	 și	 sintetic	 de	 a	

înțelege	 arhitectura	 maghiară,	 care	 este	

extrem	de	interesantă	și	sunt	sigură	că	o	să	vă	

placă.	 Vreau	 să	 le	 mulțumesc	 doamnelor	

arheolog	Raluca	Iosipescu	și	Daniela	Marcu-

Istrate	 care	 ne	 vor	 prezenta,	 din	 punctul	 de	

vedere	arheologic,	lucrările”.

link	video:	https://we.tl/Efth85h5Ls

https://we.tl/a3KbWbyWHx
https://we.tl/Efth85h5Ls


	 :	„Voi	face	o			Daniela	MARCU-ISTRATE

scurtă	 prezentare	 a	 evoluției 	 s itului	

arheologic	 și	 istoric	 de	 la	 Alba	 Iulia.	 Este	

rezultatul	unei	colaborări	pe	care	am	făcut-o	

pentru	 studiul	 istoric	 al	 cetății	 Alba	 Iulia.	

Cetatea	Alba	Iulia	a	fost	foarte	mult	cercetată,	

totuși	 sunt	 multe	 zone	 care	 au	 rămas	

necunoscute,	fie	din	cauza	lipsei	de	fonduri,	fie	

din	cauza	imposibilității	de	a	face	cercetările,	

datorită	opoziției	beneficiarilor”.

link	video:	https://we.tl/92nBNP4rhF

	 :	 „Am	 fost	 foarte	Raluca	 IOSIPESCU

onorată	 să	 lucrez	 mai	 mult	 de	 10	 ani	 la	

catedrala	romano-catolică	de	la	Alba	Iulia.	Voi	

prezenta	foarte	pe	scurt	rezultatele	obținute	

acolo.	Sunt	și	emoționată	pentru	că	este	una	

dintre	 cele	 mai	 mari	 provocări	 pentru	 un	

arheolog	 să	 facă	 o	 prezentare	 în	 fața	 unei	

audiențe	 formate	 din	 arhitecți.	 Cred	 că	

această	ruptură	care	este	în	momentul	de	față	

între	arheologii	medieviști	 și	 arhitecți	 a	dus	

încetul	 cu	 încetul	 aproape	 la	 dispariția	

arheologiei	medievale	din	peisajul	nostru”.

link	video:	https://we.tl/Efth85h5Ls

https://we.tl/92nBNP4rhF
https://we.tl/Efth85h5Ls


	 „Vă	 voi	 prezenta		 	 Halmos	 Balázs:	

întreaga	expoziție	fără	diapozitive,	deoarece	

le	vedeți	în	jurul	dumneavoastră.	Scuzați-mă	

pentru	predominanța	limbii	maghiare	în	text,	

expoziția	 a	 fost	 prezentată	 mai	 întâi	 la	

Societatea	Arhitecților	din	Ungaria,	înainte	de	

a	fi	invitat	aici.	Mulțumesc	Institului	Balassi	și	

Uniunii 	 Ahitecților	 din	 România	 care	

găzduiește	 acest	 eveniment.	 La	 deschiderea	

vernisajului,	profesorul	Lascu	v-a	dat	cele	mai	

multe	informații	despre	expoziție,	de	aceea	aș	

dori	 să	 vă	 vorbesc	 despe	 culisele	 expoziției,	

despre	metodele	 folosite	 și	 să	vă	dau	câteva	

indicații	cum	să	interpretați	aceste	planșe”.

link	video:	https://we.tl/yQrH2twmrH

https://we.tl/yQrH2twmrH


INFO 2 SHARE	București	2017

Prima	zi	21	martie	foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 Forumu l 	 I n te rna ț i ona l 	 d e	

Arhitectură	și	Inginerie:	 București	SHARE	

2017	a	avut	loc	în	perioada	21-22	martie	

la	 JW	 Marriott	 Bucharest	 Grand	 Hotel.	

Forumul	 SHARE,	 cel	mai	 amplu	 eveniment	

adresa t 	 a rh i tec ț i l o r, 	 ing iner i lor 	 ș i	

contractorilor,	 din	 prima	 parte	 a	 anului,	 a	

avut	 ca	 teme:	 arhitectura	 de	 interior	 și	

confortul	ambiental,	arhitectura	peisagistică	

și	 de	 infrastructură,	 sticla	 ı̂n	 arhitectură,	

proiectarea	structurilor	și	fațadelor	de	sticlă.

	 Forumul	a	reunit	ın̂	ediția	sa	din	martie	

următoarele	evenimente:

	 -	 Expo-conferința	 internațională	 de	

arhitectură	 ,	 dedicată	 arhitecturii	 de	GIS

interior	și	designului	ambiental,	ediția	a	VIII	

–a,	(21	–	22	martie)

	 -	 Expo-conferința	 Internațională	

INGLASS	 dedicată	 sticlei	 ı̂n	 arhitectură	

,ediția	a	VII	–	a	(21	martie)

	 -	Expo-conferința	internațională 		LAUD

dedicat ă 	 arhitecturi i 	 peisagistice	 ș i	

infrastructurii	 urbane,	 ediția	 a	 IV	 –	 a,	 (22	

martie)

	 -	 Expo-conferința	 internațională	

CONTRACTOR	 cu	 tema	 confort	 ambiental	

(HVAC/LIGHTING),	 ediția	 a	 V	 –	 a	 (21-	 22	

martie)



	 	 Re c u n o s c u t e 	 d r e p t 	 p r im e l e	

evenimente	de	amploare	care	aduc	ım̂preună	

trioul	 arhitect	 –	 constructor	 –	 beneficiar,	

evenimentele	 SHARE	 prezintă	 anual	 studii	

de	caz	și	noutați	naționale	și	internațioale	pe	

principalele	domenii	de	 interes:	Educație	–	

cultură,	 Sănătate,	 Spații	 publice,	 Spații	

comerciale,	Spații	rezidențiale.	Evenimentul	

este	organizat	de	ABplus	Events	și	Ordinul	

Arhitecților	din	România.

	 I�n	 deschiderea	 oficială	 a	 seriei	 de	

conferințe	a	vorbit	 	dl	arh.	Șerban	ȚIGĂNAȘ

–	Chairman	SHARE	2017	–	Președinte	al	

Ordinului	 Arhitecților	 din	 România	

(OAR):	 „Ca	 arhitecți	 avem	mereu	 nevoie	 de	

inspirație,	la	fel	ca	toți	cei	pentru	care	lucrăm.	

Ca	 lideri	 și	 organizatori	 avem	 nevoie	 de	

inspirație.	Cei	tineri,	care	încep	și	cei	maturi	

care	continuă	au	nevoie	de	inspirație.	La	fel	și	

cei	care	doresc	să	schimbe,	să	transforme	și	să	

facă	mai	 bine.	 Acțiunile	 și	 comportamentul,	

atitudinea	și	stilul,	soluțiile	pe	care	le	oferim	

au	nevoie	de	inspirație,	iar	inspirația	vine	din	

cunoaștere.	 Aceasta	 poate	 fi	 sistematică,	

structurată	 sau	 explozivă, 	 intensă	 și	

relevantă.	Inspirația	vine	de	la	oamenii	care	

radiază	și	oferă	celorlalți	ceea	ce	au	reușit	ei	

înșiși.	 A	 inspira	 e	 o	 formă	 fundamentală	 de	

generozitate.	 Este	 ceea	 ce	 facem	 prin	

evenimentele	SHARE,	împreună	cu	partenerii	

noștri . 	 Invităm	 oameni	 deosebiți 	 din	

o r g a n i z a ț i i 	 ș i 	 f i rm e 	 d e o s e b i t e 	 s ă	

împărtășească	felul	în	care	văd	lumea	în	care	

trăim	prin	arhitectura	pe	care	o	propun”.

link	video:	https://we.tl/IkXCB892xc

https://we.tl/IkXCB892xc


	PREZENTĂRI

	 I�n	 prima	 zi	 a	 evenimentului,	 expo-

conferința	internațională	pentru	arhitectura	

și	 ingineria	 sticlei	 a	 fost	 deschisă	 de	

arhitectul 	 , 	 partener	Luke	 LOWINGS

Carpenter	Lowings	Architecture	and	Design	

din	Marea	Britanie,	vorbind	despre	proiectul	

de	locuință	individuală	din	Hong	Kong	unde	

au	 elaborat	 o	 scară	 interioară	 integral	 din	

sticlă:	 The	 Hong	 Kong	 Glass	 Stair	 and	

Skylight	 -	 un	 proiect	 la	 limita	 dintre	 artă,	

arhitectură	 și	 inginerie,	 identitar	 pentru	

viziunea	 biroului.	 „Scopul	 pe	 care	 ni	 l-am	

propus	a	fost	acela	de	a	minimaliza	structura	

astfel	 încât	 lumina	 să	 devină	 vizibilă	 prin	

sticlă.	Ca	atare,	toate	eforturile	inginerești	s-

au	concentrat	spre	acest	 lucru.	Am	observat	

faptul	 că	 o	 structura	 propusă	 de	 ingineri	

foarte	 elaborată	 și	 complicată	 devine	 un	

element	 care	 distrage	 atenția	 de	 la	 ceea	 ce	

dorim	să	fie	vizibil,	să	se	reflecte	în	sticlă	sau	ce	

este	 incorporat	 sticlei.	 Vorbim	 astfel	 despre	

calitatea	 experienței	 și	 pentru	așa	 ceva	 este	

nevoie	de	implicarea	celor	mai	buni	ingineri	și	

producători.	Cred	că	totul	se	reduce	la	a	te	uita	

foarte	 atent	 la	 contextul	 în	 care	 te	 afli	 ca	

arhitect,	 la	a	desluși	 ce	anume	urmărești	 să	

arăți	și	să	nu	cobori	standardele…	Este	foarte	

ușor	să	accepți	ce	ți	se	oferă.	Continuă	să	lupți	

pentru	 ce	 este	 cel	 mai	 bun	 și	 bucură-te!	 ”-	

acesta	 a	 fost	 mesajul	 arhitectului	 Luke	

Lowings	către	mai	tinerii	săi	confrați.

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

https://we.tl/rkmTrLBTyx
https://we.tl/rkmTrLBTyx


	 Arhitectul	 ,	director	Frits	van	DONGEN

și	arhitect	la	Van	Dongen-Koschuch	Arhitects	

and	Planners	a	fost	guest	speaker	la	Forumul	

SHARE	unde	a	prezentat	Teatrul	„Kampanje”	

din	 Den	 Helder	 –	 un	 proiect	 pentru	 care	

biroul	a	primit	Premiul	Arie	Keppler	ın̂	2016.	

Proiectul	este	o	ilustrație	a	activității	lui	van	

Dongen-Koschuch,	 fiind	 atât	 un	 proiect	 de	

restaurare	 al	 unui	 ansamblu	 de	 clădiri	

portuare	 vechi, 	 abandonate, 	 cât 	 ș i 	 o	

intervenție	cu	utilizare	orientată	spre	cultură	

ș i 	 urbanism.	 „Întrebarea	 era	 cum	 să	

construim	 un	 teatru	 acolo.	 Când	 am	 văzut	

construcția	 existentă	 am	 rămas	 uimit	 de	

frumusețea	ei	și	m-am	gândit	că	ar	trebui	să	

nu	 intervenim	 prea	 mult.	 Folosind	 sticla	 și	

proiectând	 o	 sală	 doar	 de	 sticlă	 am	 permis	

utilizatorilor	să	admire	clădirea.“

	 La	final,	van	Dongen	a	oferit	și	un	sfat	

pentru	tinerii	arhitecți:	„Trebuie	sa	visezi,	să	

visezi,	 să	 visezi.	 Ca	 arhitect,	 când	 ai	 un	 vis,	

încercă	să	lupți	pentru	el	și	în	cele	din	urmă	va	

deveni	 realitate.	 Dacă	 nu	 ai	 vise,	 nu	 ești	 un	

arhitect	creativ.“

link	capturi:	https://we.tl/zt2avUeqOh

	 DIMITRIS	NIKOLAKIS,	Guest	Speaker,	

CEO	 Druckfarben	 Romania,	 a	 prezentat	

Innovation	 That	 Adds	 Value	 –	 Benefits	

From	Decoration	și	PAINTS	–	BEYOND	THE	

DECORATIVE	FUNCTION.

link	capturi:	https://we.tl/2s9YeXGNlN

	 LANCE	 ALTIZER,	 Guest	 Speaker	 din	

partea	 Guardian	 Europe,	 a	 prezentat	

Guardian	 Glass 	 – 	 new	 trends 	 and	

innovation.	

link	capturi:	https://we.tl/VmX8kdBNmg

https://we.tl/zt2avUeqOh
https://we.tl/2s9YeXGNlN
https://we.tl/VmX8kdBNmg


	 Arhitect	 ,	 câștigătorul	Ian	 SIMPSON

2016	–	AJ120,	2016	Winner	RIBA	Award,	co-

fondator	 și	 partener	 al	 SimpsonHaugh	 and	

Partners,	 birou	 fondat	 ın̂	 1987,	 cu	 120	 de	

angajați	la	sediile	din	Manchester	și	Londra,	a	

fost	 speaker	 la	 conferința	 INGLASS,	 din	

cadrul	 SHARE	 Bucharest	 2017, 	 cu	 o	

prezentare	 a	 proiectului	 „One	 Blackfriars,	

London”:	 „	 The	 elegant	 expression	 of	 the	

tower	 creates	 a	 beautiful	 new	 silhouette	 on	

the	London	skyline.	Its	slender	raking	vol-ume	

minimises 	 the 	 tower's 	 footprint 	 and	

maximises	the	extent	of	the	public	realm.	The	

tower	combines	a	variety	of	apartment	types	

and	 includes	 a	 viewing	 lounge.	 A	 podium	

building	 contains	 leisure	 facilities,	 bars	 and	

restaurants	 thus	 animating	 the	 street	

frontages	and	populating	the	plaza.	Hovering	

above	the	podium	along	Rennie	Street	is	a	4	

storey	linear	form	that	houses	the	bedrooms	of	

the	hotel.	These	three	buildings	are	arranged	

around	 a	 new	 public	 piazza	 and	 the	 whole	

scheme	 contains	 274	 apartments,	 161	 hotel	

bedrooms	and	6	retail	units”.

link	capturi:		 https://we.tl/ITpMSZ1Lmh

	 OANA	 DAVIDOGLU,	 Guest	 Speaker,	

Marketing	Manager	Saint	Gobain	România,	a	

susținut	 prezentarea	 “The	 sustainable	

development	 of	 cities	 –	 Saint	 Gobain	

solutions	 for	 green	 cities”:	 „Grupul	 Saint-

Gobain	 este	 lider	 mondial	 ı̂n	 domeniul	

habitatului	 durabil	 și	 al	 construcțiilor,	

creează,	 produce	 și	 distribuie	 materiale	 și	

soluții	care	ajută	la	bunăstarea	fiecăruia	și	la	

viitorul	 nostru	 comun.	 I�ncercăm	 să	 ținem	

pasul	 cu	 societatea,	 astfel	 ı̂ncât	 să	 creăm	

confort,	să	aducem	tehnologia,	performanța	

și	siguranța,	ın̂	sprijinul	unui	mediu	de	locuit	

mai	 bun,	 cât	 și	 al	 protejării	 mediului	

ın̂conjurător”.

link	video:	https://we.tl/hRHwhSa76m

https://we.tl/ITpMSZ1Lmh
https://we.tl/hRHwhSa76m


	 	a	fost	Arh.	Raul	Roque	FIGUEIREDO,
G u e s t 	 S p e a k e r , 	 d i n 	 p a r t e a	
P ITAGORASGROUP , 	 cu 	 prezentarea	
PLATFORM	OF	ARTS	AND	CREATIVITY:	„The	
buildings	that	make	up	the	Municipal	Market	
and	 the	 space	 defined	 by	 them,	 commonly	
referred	to	as	„the	square”,	a	name	inherited	
f rom	 market 	 square 	 are , 	 a s 	 a 	 un i t ,	
characteristic 	 elements	 of 	 the	 urban	
landscape	 of	 the	 city	 of	 Guimarães.	 The	
grounds	of	the	old	municipal	market	boasted	a	
privileged	 and	 very	 central	 location	 with	
excellent	 accesses,	 very	 close	 to	 the	 Toural	
Square	 and	 the	 historic	 center.	 With	 this	
p ro j e c t , 	 t h e 	 t ran s fo rmat i on 	 o f 	 t h e	
marketplace	 into	 a	 multifunctional	 space	
dedicated	 to	artistic,	 economic,	 cultural	and	
social	activities	within	the	scope	of	European	
Capital	 of	 Culture	 2012,	 allowed	 for	 the	
physical	and	functional	reintegration	into	the	
urban	 fabric,	 to	 become	a	 reality	 and	 so,	 to	
recover	 one	 key	 area	 of	 the	 city	 space.	 In	
addition,	the	operation	extended	to	adjacent	
plots,	enabling	the	regeneration	of	the	interior	
space	 of	 the	 block,	 which	 was	 completely	
uncharacterized,	as	a	result	of	its	occupation	
by	a	marble	processing	industry”.

link	capturi:	https://we.tl/WNxsK8LjlD

	 DORU	 CAPALNAS,	 Guest	 Speaker,	
Architectural	Sales	Manager	Guardian	Glass	
SA,	a	prezentat	Guardian	Clarity	–	the	clear	
advantage:	„The	most	simple	concept	behind	
the	use	of	glass	is	our	ability	to	see	through	the	
substrate	 clearly	 –	 can	 often	 be	 a	 paradox:	
While	the	glass	itself	is	clear,	the	world	around	
provides	obstacles	to	a	perfect	view	in	the	way	
of	 glare	and	 reflection.	 Seeing	–	 clearly	 and	
sharply	 –	 is	more	 important	 than	 ever	 in	 a	
world	 filled	 with	 increasingly	 dense	 ande	
intense	 imagery.	 Guardian	 Clarity	 is	 the	
solution	to	unwanted	glare	and	unobstructed	
views”.

link	capturi:	https://we.tl/GkcOWz2UdL

https://we.tl/WNxsK8LjlD
https://we.tl/GkcOWz2UdL


	 ,	Arhi tec ta 	 Anouk 	 LEGENDRE
partener	la	biroul	XTU	Architects,	Franța,	a	
prezentat	 proiectul	 nominalizat	 la	 premiul	
european	Mies	 van	 der	 Rohe	 –	 „La	 Cité	 du	
Vin”.	 XTU	 a	 proiectat	 pavilionul	 Franței	 la	
Expo	Milano	 2015	 și	 a	 câștigat	Medalia	 de	
Aur	 pentru	 Arhitectură 	 la 	 sectiunea	
„pavilioane	mai	mari	de	2000	mp”,	din	partea	
Biroul	 Internațional	 de	 Expoziții.	 Cel	 mai	
re cen t 	 p ro i e c t 	 cons t ru i t 	 XTU 	 e s te	
spectaculosul 	 Muzeu	 al 	 Vinului 	 din	
Bordeaux,	inaugurat	ın̂	iunie	2016.

	 „Această	clădire	nu	seamănă	cu	nici	o	
formă	 ușor	 recognoscibi lă , 	 deoarece	
reprezintă	 evocarea	 sufletului	 vinului	 între	
râu	 și	 oraș”	 .	 O	 declarație	 arhitecturală	
puternică,	La	Cité	du	Vin	iese	ın̂	evidență	prin	
curbele	 sale	 ı̂ndrăznețe	 și	 formă.	 Această	
clădire	 emblematică,	 cu	 un	 cadru	 auriu	
găzduiește	un	orășel	 ın̂	 interiorul	orașlui	 și	
este	 un	 spațiu	 viu,	 plin	 de	 experiențe	 care	
a ș teapt ă 	 s ă 	 f ie 	 descoperi te . 	 Scopul	
arhitecturii	 clădirii	 a	 fost	 crearea	 unei	
legături	 ın̂tre	 La	 Cité	 du	 Vin	 și	 spațiile	 din	
jurul	acesteia	prin	mișcare	perpetuă.	Anouk	
Legendre	 și	Nicolas	Desmazieres,	 arhitecții	
de	la	XTU,	au	proiectat	un	spațiu	format	din	
simboluri	ale	identității:	buștean	noduros	de	
viță	 de	 vie,	 vartej	 de	 vin	 ı̂ntr-un	 pahar,	
vârtejuri	pe	râul	Garonne.

link	video:	https://we.tl/kxm7746Rjx

	 Fanny	LENOBLE,	 din	 cadrul	 Schmidt	
Hammer	 Lassen	 Architects,	 Danemarca,	
nominalizată	cu	proiectul	“Dokk1	&	Malmö	
Live” 	 la 	 EU	 Prize	 for	 Contemporary	
Architecture-	 Mies	 van	 der	 Rohe	 Award	
2017,	este	o	tânără	arhitectă	din	Copenhaga,	
cu	 un	 CV	 remarcabil,	 guest	 speaker	 la	
Forumul	 SHARE	 2017,	 unde	 a	 prezentat	
construcția	 complexului	 "Malmö	 live":	
„ideea	a	fost	de	a	crea	o	"casă	a	orașului",	care	
încorporează	 expresiile	 arhitectonice	 din	
Malmö	 pentru	 a	 dezvolta	 o	 clădire	 care	 va	
contribui	la	viața	urbană	existentă.	Contextul	
a	 inspirat	 alegerea	materialelor	 și	 culorilor,	
precum	 și	 diferitele	 dimensiuni	 ale	 zonelor	
clădirii,	 dar	 designul	 clădirii	 aspiră	 spre	
viitor”.	

link	capturi:	https://we.tl/U6yEyo6OQ6

https://we.tl/kxm7746Rjx
https://we.tl/U6yEyo6OQ6


	 ,	 a	 vorbit	 ın̂	Arh.	 Adrian	 CRISTESCU
cadrul	conferinței	INGLASS	despre	HERMES	
BUSINESS	 CAMPUS	 :	 „Hermes	 Business	
Campus	este	situat	într-o	zonă	preponderent	
ocupată	de	clădiri	pentru	birouri	-	Pipera,	în	
nordul	 Bucureștiului;	 accesibilitatea	 și	 locul	
unde	 este	 amplasat	 HBC	 constituie	 două	
dintre	 avantajele	 majore	 pentru	 a	 face	 din	
acest	complex	de	birouri	unul	dintre	cele	mai	
apreciate	 de	 pe	 "piața	 pentru	 office-spaces"	
din	capitală.	Ansamblul	se	află	în	apropierea	
celor	 două	 aeroporturi	 importante	 ale	
orașului	 și	 este	 conectat	 la	 rețeaua	 de	
transport	public	urban,	HBC	fiind	situat	vizavi	
de	 una	 dintre	 stați i le 	 de	 metrou	 ale	
magistralei	principale	N-S.	Întregul	ansamblu	
de	 clădiri	 de	 birouri	 va	 fi	 format	 din	 trei	
corpuri	 principale,	 după	 cum	 urmează:	
"Clădirea	 A",	 "Clădirea	 B"	 și	 "Clădirea	 C".	
Lucrările	pentru	prima	fază	au	fost	finalizate	
în	2014,	iar	birourile	sunt	complet	închiriate,	
(clădirea	B)”.	

link	capturi:	https://we.tl/OtPDRbalxm

	 ,	 Guest	 Speaker,	Arh.Dorin	 ȘTEFAN
D.S.	BIROU	de	ARHITECTURA	srl,	România,	a	
vorbit	la	SHARE,	conferința	INGLASS,	despre	
"Efectul	 Sticlei",	 ın̂	 două	 dintre	 proiectele	
sale:	 imobil	 Griviței-Buzești,	 București	 și	
extinderea	 Colegiului	 Național	 Mesota,	
Brașov.	„La	interior,	o	cascadă	de	supante	se	
deschide	 în	 hol,	 spre	 lumina	 naturală,	 care	
pătrunde	 prin	 frontonul	 monumental	 din	
sticlă,	 fiind	 eliberat	 de	 orice	 obstacol,	 pe	
înălțimea	 a	 trei	 niveluri.	 Această	 strategie	
spațială	 rezolvă	 un	 interior	 relativ	 redus,	
condensat	compozițional	într-o	carcasă	mult	
mai	mare.	 Prin	 decalarea	 celor	 trei	 corpuri	
constituente	și	articularea	lor,	se	diminuează	
semnificativ	 prezența	 masei	 construite.	
Lumina	 pătrunde	 prin	 fantele	 glisării	
acoperișului,	măturând	și	texturând	gradual	
la	interior	pereții	albi.	Griviței	colț	cu	Buzești	
devine,	 prin	 intervenția	 arhitecturală	
realizată	recent,	un	punct	de	regenerare	într-
o	 zonă	 dificilă,	 interpretare	 a	 unei	 forme	
arhetipale	onest	articulate	în	context”.	

link	capturi:	https://we.tl/y3yWJ8oOvb

	 ̂ 	

https://we.tl/OtPDRbalxm
https://we.tl/y3yWJ8oOvb


	 ,	Dipl.	 Ing.	Arhitect	Arne	HOFMANN

director	 Bollinger	 Grohmann	 Ingenieure,	

Austria,	architect	experimentat	ın̂	operațiuni	

de	 interfață	 ın̂tre	arhitectura	 și	proiectarea	

structurilor.	Prezentarea	acestuia	a	gravitat	

ın̂	jurul	relației	dintre	arhitectură	și	ingineria	

structurilor	 și	cuprinde	un	studiu	de	caz	al	

proiectului	 Ilsan	 Auto	 Complex.	 „În	 ultimii	

zece	 ani	 s-a	 putut	 observa	 o	 schimbare	

determinată	 de	 tendința	 tot	 mai	 accelerată	

către	simulările	în	timp	real	ale	comportării	

concomitente	 la	 încărcări	 ale	 diferitelor	

soluții 	 structurale. 	 Astfel , 	 combinând	

algoritmi	de	optimizare	moderni	și	modelarea	

parametrică	am	reușit	să	dezvoltăm	structuri	

complexe	 în	 cooperare	 strânsă	 cu	 arhitecții,	

utilizând	 procese	 de	 proiectare	 specific	

arhitecturale	 și	 structurale.	 Abordarea	 va	 fi	

ilustrată	prin	acoperișul	proiectat	alături	de	

Delugan	 Meissl	 Associated	 Architects	 din	

Viena	pentru	magazinul	Automotive	Flagship	

Store	 din	 Korea.	 În	 cadrul	 acestui	 proiect,	

structura	 nu	 este	 un	 element	 adiționat	

arhitecturii	 ulterior	 proiectării,	 ci	 devine	 în	

cadrul 	 unui 	 proces 	 computațional 	 ș i	

negociază	 între	 diverse	 constrângeri	

funcționale,	 spațiale	 și	 estetice.	 Exemplul	

acesta	 arată	 în	 mod	 concis	 că	 anume	

instrumentele	pe	care	le	folosim	și	progresul	

pe	care	ele	le	imprimă	pot	modela	proiectarea	

structurală	 în	 mod	 fundamental.	 Logica	

structurală	nu	este	un	dat,	nu	este	stabilită	a	

priori,	 ci	 parte	 a	unui	 process	 de	 proiectare	

computațional	 determinând	 creșterea	

potețialului	 structural” , 	 declară	 Arne	

Hofmann.

link	capturi:	https://we.tl/1FeezbApd3

https://we.tl/1FeezbApd3


	 ,	 Guest	 Speaker,	Daniela	 LEONTE

Technical	 Advisor	 ALUPROF,	 Bespoke	

solutions	 for	 projects:	 „Decorațiunile	

elaborate	sunt	fabricate	de	cele	mai	multe	ori	

din	beton,	sub	acestea	fiind	vizibile,	in	al	doilea	

strat,	intinderi	de	sticla	mari,	adesea	fantezist	

proiectate,	 care	 se	 bazeaza	 pe	 sisteme	 din	

aluminiu.	 Compania	 ALUPROF	 SA	 este	

renumită	pentru	soluții	de	 înaltă	calitate	de	

acest	 tip,	 ele	 fiind	produse	 conform	nevoilor	

investitorului	 respectiv.	 Datorită	 fațadelor	

ajurate,	 se	 pot	 face	 jocuri	 de	 lumină	 care	

dansează	 în	 transluciditate,	 echilibrând	

impresia	 masivității	 unui	 astfel	 de	 corp.	

Detaliile	 interesante	 atrag	 privirea	 și	 dau	

construcțiilor	un	caracter	individual”.

link	capturi:	https://we.tl/wuqs2Zuf3s

	 Leon	 BUZATU	 -	 Technical	 Manager	

SAINT	 GOBAIN	 BUILDING	 GLASS , 	 a	

prezentat	 “Inovații	 Saint-Gobain	 pentru	 un	

Habitat	 durabil”:	 „Compania	 Saint-Gobain	

este	 una	 dintre	 cele	 mai	 vechi	 din	 lume,	

prezentă	 și	 în	 România.	 Are	 o	 istorie	

fascinantă	care	pornește	în	1665,	în	Franța,	de	

la	o	mică	manufactură	de	oglinzi,	și	ajunge	în	

zilele	 noastre,	 când	 Saint	 Gobain	 este	 un	

gigant	mondial	al	tehnologiei	materialelor	de	

construcții	 întâlnite	 în	 mai	 toate	 clădirile	

emblematice	 contemporane.	 Compania		

deține	 în	 România	 12	 unități	 de	 producție	

situate	în	Brașov,	Brănești,	Călărași,	Ploiești,	

Satu	Mare,	Tulcea,	Turda	 și	 Suceava	 în	 care	

lucrează	 1100	 	 de	 angajați.	 Producția	

cuprinde	materiale	 abrazive,	 sticlă,	 rigips	 și	

ipsos,	 izolații	 acustice	 și	 termice,	mortare	 și	

adezivi,	accesorii	pentru	industria	de	vapoare,	

uși	și	subansambluri	din	lemn	masiv	etc…”

link	video:	https://we.tl/PeWbXMB5Li

https://we.tl/wuqs2Zuf3s
https://we.tl/PeWbXMB5Li


	 EXPOZIȚIA	PREMIILOR	EUROPENE	
PENTRU	ARHITECTURĂ	

CONTEMPORANĂ	MIES	VAN	DER	ROHE	
LA	BUCUREȘTI

	 I�n	 prima	 seară	 a	 conferințelor	 a	 fost	
vernisată	și	expoziția	Fundației	Mies	Van	der	
Rohe	 la	 Universitatea	 de	 Arhitectură	 și	
Urbanism	 Ion	 Mincu,	 ı̂n	 premieră 	 ı̂n	
România,	 realizată	 ı̂n	 colaborare	 cu	 OAR,	
PRO	 Event,	 OAR	 București	 și	 U.A.U.I.M.	
Expoziția	a	fost	vizitată	ın̂	perioada	22	-	28	
martie.	Premiul	european	pentru	arhitectură	
contemporană	 	Mies	van	der	Rohe	Awards	
este	 oferit	 la	 fiecare	 2	 ani	 pentru	 a	 face	
cunoscută,	 a	 aprecia	 și	 a	 premia	 producția	
arhitecturală	de	calitate	din	Europa.

	 Expoziția	prezintă	cele	355	de	proiecte	
ın̂scrise	ın̂	competiția	din	2017	și	cele	40	de	
p ro i e c t e 	 i n c l u s e 	 ı̂ n 	 l i s t a 	 s c u r t ă 	 a	
nominalizărilor.	 In	 extenso,	 au	 fost	 expuse	
cele	 211	 proiecte	 de	 diplomă	 ı̂nscrise	 ı̂n	
competiția	Young	Talent	Architecture	Award	
2016	 (YTAA).	 Proiectele	 din	 expoziție	 le	
puteți	descărca		AICI.

	 „Expoziția	trece	prin	toate	cele	355	de	
proiecte	 nominalizate	 în	 cadrul	 Premiilor	
Mies	 ale	 Uniunii	 Europene	 2017	 și	 este	
organizată	 în	 jurul	 diverselor	 programe	
arhitecturale:	 locuire	 colectivă,	 locuire	
individuală,	educație,	producție	 și	 consum	și	
nu	în	funcție	de	tara	de	origine.	Dacă	cineva	
este	interesat	de	cum	poate	arăta	o	locuință	
individuală,	vă	invităm	să	veniți	să	vedeți	aici	
o	 colecție	 de	 case	 frumoase	 din	 intreaga	
Europă.	De	aceea	desfășurăm	acest	program:	
pentru	a	arăta	publicului	general	cum	arată	
arhitectura	de	calitate	și,	făcând	acest	lucru,	
dorim	să	educăm	publicul	în	a-și	cere	dreptul	
la	arhitectura	de	calitate	oricând	în	viața	de	zi	
cu	 zi”,	 a	 subliniat	 	 directorul	Anna	RAMOS,
Fundației	„Mies	van	der	Rohe”	din	Barcelona	
despre	această	expozișie	itinerantă.

link	video:	https://we.tl/M3fvCjcdpg

https://we.tl/VjA0nBu7mI
https://we.tl/VjA0nBu7mI
https://we.tl/VjA0nBu7mI
https://we.tl/M3fvCjcdpg


	 I�n	deschiderea	oficială	a	expoziției	au	
mai	vorbit	Arh.	Șerban	Țigănaș,		Arh.	Marian	
Moiceanu	și	Marius	Miclăuș.

	 	-	Chairman	Arhitect	Șerban	ȚIGĂNAȘ
SHARE	 2017,	 Președinte	 al	 Ordinului	
Arhitecților	din	România	(OAR)	:	„Expoziția	
este	de	primă	importanță	pentru	arhitectură.	
I�ncep	prin	 a	 le	mulțumi	 celor	 care	 au	 avut	
ideea	de	a	aduce	expoziția	ın̂	România	și	de	a	
o	 oferi	 publicului	 interesat	 din	 București,	
apoi	 Iași,	Cluj	 și	Timișoara.	Continui	prin	a	
mulțumi	 ın̂	 numele	 tuturor	 arhitecților	din	
România	 celor	 care	 au	 creat	 expoziția	 și	
derulează	 din	 1988,	 de	 aproape	 30	 de	 ani,	
acest	eveniment	superlativ,	pentru	edificarea	
și	compensarea	fenomenului	arhitectural”.	

link	video:	https://we.tl/M3fvCjcdpg

	 ,	 Rectorul	Arh.	 Marian	 MOICEANU
Universității	de	Arhitectură	și	Urbanism	Ion	
Mincu:	 „Suntem	 foarte	 onorați	 să	 vă	 avem	
aici	și,	ca	să	dovedim	că	acest	lucru	e	adevărat	
și	nu	e	doar	o	chestiune	de	curtoazie,	vă	spun	
că	aici	sunt	prezenți	decani	ai	facultăților	și	
prorectori	 ai	 universităților.	 Au	 venit	 nu	
numai	ca	să	vă	cunoască,	dar	și	pentru	că	este	
ın̂tr-adevăr	un	eveniment	important	pentru	
noi”.	 	link	video:https://we.tl/RcRVAm3zLR

	 ,	 Creatorul	Arh.	 Marius	 MICLĂUȘ
proiectului 	 Take	 A(l)titude, 	 Făgăraș	
Mountains, 	 Romania, 	 nominalizat	 ı̂n	
shortlist-ul	EU	Prize	Mies	van	der	Rohe	2017:	
„Acest	 eveniment	 este	 o	 plăcere	 și	 un	
moment	de	emoție,	ın̂	același	timp,	pe	care	ıl̂	
trăiesc	 ı̂mpreună	 cu	 toată	 echipa,	 cei	 9	
arhitecți	și	artiști	implicați”.	

link	video:	https://we.tl/B6cz34I0qk

	 După	deschiderea	oficială	a	expoziției	
Fundației	Mies	van	der	Rohe	de	la	Facultatea	
de	 Arhitectură	 și	 Urbanism	 Ion	 Mincu,	
Guerrilla	Lighting	a	organizat	un	eveniment	
care	 utilizează	 lumina	 ca	 o	 formă	 de	
intervenție	 urbană,	 un	 concept	 Light	
Collective	 al	 Martin	 Lupton	 &	 Sharon	
Stammers.	Guerrilla	Lighting	este	o	metodă	
extrem	de	 eficace	 și	 accesibilă	 pentru	 a	 da	
putere	oamenilor	și	a	provoca	o	schimbare	ın̂	
ceea	ce	privește	rolul	iluminatului	ın̂	mediul	
urban.	 Au	 fost	 iluminate	 de	 către	 public	 4	
clădiri	din	zona	Universității.	VA	URMA...

https://we.tl/M3fvCjcdpg
https://we.tl/RcRVAm3zLR
https://we.tl/B6cz34I0qk


INFO 3 Arh.	Ioana	Grigorescu	-
expresia	sinceritățiifoto&video	-	L.	MIHĂESCU	&	R.	HATEA

de	Ana	DONȚU

	 În	 cadrul	 acțiunilor	 consecvente	 de	
promovare 	 a 	 patr imoniului 	 Uniuni i	

Arhitecților	 din	 România,	 dar	 și	 a	 unor	

arhitecți	 români	 de	 mare	 prestigiu,	 a	 fost	

o rgan i za t ă 	 expoz i ț i a 	 „ARH . 	 IOANA	

GRIGORESCU	 -	 EXPRESIA	 SINCERITA� ȚII”,	

vernisajul	 căreia	 a	 avut	 loc	 luni,	 27	martie	

2017,	 ora	 17:00,	 la	 Centrul	 de	 Cultură	

Arhitecturală,	din	str.	Jean	Louis	Calderon	48.	

I�n	 cadrul	 expoziției	 a	 fost	 prezentată	 o	

selecție	de	 lucrări	de	grafică	ale	artistei,	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	

prisosin ț ă 	 preocupăr i le 	 art ist ice 	 ș i	

intelectuale	 ale	 unei	 remarcabile	 arhitecte,	

care,	ın̂tre	1960-1972,	a	ın̂scris	o	pagină	de	

excepție	 ı̂n	 restaurarea	 monumentelor	

istorice	cu	precădere	din	nordul	Moldovei.

	 Evenimentul	 deschide	 o	 serie	 de	

manifestări,	 ı̂nscrise	 ı̂n	 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	căteva	

sute	de	lucrări	de	grafică	existente	ın̂	Fondul	

documentar	 arh.	 Ioana	 Grigorescu,	 aflat	 ın̂	

grija	UAR,	 și	 care	este	 ın̂	 curs	de	cercetare,	

alături	de	alte	studii,	proiecte	sau	documente	

scrise	ale	arhitectei.

	 La	vernisaj	a	vorbit	dl	arh.	Alexandru	

PANAITESCU:	 „Am	 decis	 ca	 în	 prezentarea	

din	seara	asta	să	punem	numai	grafica	Ioanei	

GRIGORESCU.	 Lucrăm	 acum	 la	 Catalogul	

Monografic,	 pe	 care	 îl	 pregătim	 cu	 toată	

echipa.	 Vom	 încerca	 să	 ilustrăm	 fotografic	

lucrările	realizate	de	ea,	dar	și	gândurile	unor	

oameni	 care	 au	 cunscut-o.	 Este	 o	 încântare	

pentru	 mine	 să	 fiu	 coordonatorul	 acestei	

lucrări.	 Fără	 îndoială,	 Ioana	 GRIGORESCU	

este	o	persoană	controversată	și	aș	vrea	ca,	în	

materialul	care	va	apărea	în	carte,	să	introduc	

niște	 pasaje	 din	 cartea	 doamnei	 Victoria	

DRAGU-DIMITRIU,	pe	care	o	salut	încă	o	dată,	

autoarea	 prestigioasei	 serii	 „Povești	 despre	

Doamnele	și	Domnii	din	București”,	este	vorba	

despre	un	mic	pasaj	cu	opinia	cea	mai	dură	

față	 de	 Ioana	GRIGORESCU,	 opinia	Eugeniei	

Greceanu.		



	 Încă	 nu	 sunt	 hotărât,	 pentru	 că	 este	

excesiv	 de	 dură,	 dar	 interesantă.	 Lumea	

oamenilor	creatori	e	fabuloasă,	se	zbat	pentru	

un	țel	profesional	și	ajung	în	lupta	asta.	Sunt	

de	 părere	 că,	 acolo	 unde	 se	 lucrează	 într-o	

echipă	și	e	liniște,	nu	se	crează,	acolo	unde	ies	

scântei	-	e	bine.

	 Se	va	derula	pe	ecran	o	parte	destul	de	

consistentă	cu	imagini	ale	lucrărilor	ei.	Aveți	

răbdare	să	apară	cartea.	Sunt	mult	prea	multe	

de	spus	ca	să	încapă	într-un	discurs	de	un	sfert	

de	oră.	

	 Aș	vrea	să	mai	adaug	încă	ceva.	Este	aici	

o	arhitectă	 tânără,	 care	venise	 și	 la	Standul	

ROMEXPO	a	UAR	și	a	descoperit-o	abia	atunci	

pe	 Ioana	 GRIGORESCU.	 Urmează	 să	 fac	

propunerea	ca,	o	parte	din	tirajul	albumului	

pe	care	îl	facem,	să	îl	donăm	stagiarilor.	Este	o	

criză	 groaznică	 de	 cunoaștere	 în	 rândul	

arhitecților	tineri.	Noi	vrem	ca,	prin	lucrarea	

în	 cauză,	 să	 mai	 acoperim	 din	 golul	 acesta	

informațional.	 Mai	 ales	 pentru	 că	 tinerii	

absolvenți	de	arhitectură	habar	nu	au	de	unde	

vin	din	punct	de	vedere	profesional,	nu	știu	din	

celelalte	 puncte	 de	 vedere,	 dar	 moștenirea	

profesională	 e	 total	 necunoscută	 pentru	

generația	de	25-30	de	ani”.

link	video:	https://we.tl/SKF8vrvIGp

https://we.tl/SKF8vrvIGp
https://we.tl/SKF8vrvIGp








INFO 4 Conferinţa	De-a	arhitectura	TALKS

&	GALA	VOLUNTARILOR	De-a	arhitectura	
foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 		În	data	de	1	aprilie	2017,	Asociația	
De-a	 Arhitectura	 a	 organizat	 Conferința	

„De-a	arhitectura	TALKS”,	aflată	la	ediția	a	

III-a.	După	cum	aflăm	de	pe	site-ul	asociației	

„Conferința	 De-a	 arhitectura	 TALKS	 este	 o	

oportunitate	 de	 întâlnire	 directă	 a	 unor	

oameni	interesați	de	educația	de	arhitectură	

și	 mediu	 construit	 pentru	 copii	 și	 tineri.	

Invitați	 din	 România,	 dar	 și	 Germania,	

Finlanda	și	Japonia	vor	prezenta	motivațiile	și	

experiențele	 de	 lucru,	 exemple	 de	 bună	

practică	în	contextul	definit	de	politici	publice	

de	 arhitectură	 și	 de	 educație.	 Vom	 înțelege	

împreună	 de	 ce	 este	 atât	 de	 important	 să	

investim	cu	toții	resurse,	creativitate,	pasiune,	

energie,	timp,	în	educația	în	arhitectură”.

	 La	 eveniment	 au	 participat	 arhitecți,	

urbaniști,	profesioniști	ai	mediului	construit,	

alături	 de	 cadre	 didactice,	 cercetători	 ı̂n	

științele	educației,	companii,	antrenați	ın̂tr-o	

discuție	„ca	între	oameni	mari”	despre	cum	să	

formeze,	 prin	 arhitectură,	 pe	 „cei	 mici”,	 ca	

buni	locuitori	ai	orașelor	de	azi	și	de	mâine.



	 Gazdele	 evenimentului	 au	 fost	 Mina	
SAVA,	 Vera	 MARIN,	 Miruna	 GRIGORESCU,	
Corina	 CROITORU,	 Claudia	 PAMFIL	 și	 Eliza	
YOKINA,	membre	 fondatoare	 ale	 Asociației	
De-a	Arhitectura	.

	 Arh.	 Vera	MARIN,	membru	 fondator	
„De-a	 Arhitectura”:	 „Mulțumim	 celor	 peste	
250	arhitecți	din	toată	țara,	 fără	de	care	nu	
reușeam	 să	 ducem	 arhitectura	 în	 școli	 și	 să	
construim	 prin	 educație!	 Prin	 parteneriatul	
cu	peste	500	de	profesori,	joaca,	experimentul	
și	 creativitatea	 au	 fost	 luate	 în	 serios.	 Le	
mulțumim	tuturor!”

link	video:	https://we.tl/8RTwOknqIN

	 Arh.	 Mina	 SAVA : 	 „Suntem	 niște	
arhitecți	 care	 remediază	 și	 educă	 publicul	
larg:	fie	că	facem	asta	predând	la	clasă,	fie	că	
facem	asta	online	pe	o	platformă,	fie	la	muzee,	
fie	 că	 o	 facem	 prin	 diverse	 cursuri,	 scopul	
nostru	 pe	 mai	 departe	 e	 să	 creăm	 această	
specializare	 a	 arhitectului	 ca	 educator,	
mediator	 sau	 consultant,	 arhitectul	 care	
poate	 vorbi	 cu	 omul	 obișnuit	 de	 la	 copil	 la	
adult	și	să-i	explice	despre	ce	e	vorba”.

	 Arh.	Ștefan	GHENCIULESCU	–	Ordinul	
Arhitecți lor	 din	 România	 –	 partener		
strategic	 al	 Asociației	 De-a	 Arhitectura:	
„Ordinul	 Arhitecților	 beneficiază	 de	 aceste	
fonduri,	împreună	cu	Uniunea	Arhitecților,	din	
«Timbrul	Arhitecturii»	și	ele	trebuie	cheltuite	
pe	proiecte	culturale	și	sociale.	Există	tot	felul	
de	 aplicații,	 programe,	 dar	 și	 așa-numitele	
proiecte	prioritare	care	sunt	cumva	finanțate	
continuu	de	către	Ordin	și	care	trebuie	să	aibă	
anumite	 calități	 (și	 veți	 vedea	 de	 ce	 «De-a	
arhitectura»	 se	 înscrie	 între	 ele):	 subiectul	
trebuie	 să	 fie	 de	 importanță	majoră	 pentru	
obiectivele	continue,	trebuie	să	fie	un	proiect	
original,	 cu	 un	 caracter	 	 inovator	 puternic,	
trebuie	 să	 fie	 un	 proiect	 complex,	 mai	mult	
decât	o	expoziție	sau	o	carte,	și	să	fie	pe	termen	
lung,	de	asemenea,	trebuie	să	aibă	un	impact	
puternic”.

link	video:	https://we.tl/8RTwOknqIN,	

https://we.tl/DZPK88S62N

https://we.tl/8RTwOknqIN
https://we.tl/8RTwOknqIN
https://we.tl/DZPK88S62N


	 Jaana	 RÄSÄNEN	 a	 vorbit	 despre	
educația	de	arhitectură	ın̂	cadrul	educației	de	
bază.	 Are	 un	 masterat	 ı̂n	 arhitectură	 și	 a	
urmat	 și	 cursuri	 de	 pedagogie.	 De	 la	
absolvire,	 a	 promovat	 activ	 educația	 de	
arhitectură	pentru	copii	și	tineri:	ca	educator	
freelancer,	 ca	 profesor	 la	 Arkki-Școala	 de	
Arhitectură	pentru	Copii	 și	Tineri,	 ca	artist	
sprijinit	de	Consiliul	Artelor	din	Uusimaa.	I�n	
prezent,	 este	 consultant	 pe	 educație	 la	
Centrul	de	Informare	despre	Arhitectură	din	
Finlanda.

	 C en t r u l 	 d e 	 I n fo rma re 	 d e sp re	
Arhitectură	 din	 Finlanda	 acționează	 ca	 un	
hub	pentru	a	promova	 cunoștințe	 generale	
despre	 arhitectura	 finlandeză	 și	 pentru	 a	
ı̂ncuraja	 cooperarea	 ı̂n	 acest	 domeniu.	
Obiectivul	 este	 de	 a	 crește	 gradul	 de	
conș t ient izare 	 a l 	 publ icului 	 despre	
arhitectură	 și	 de	 a	 discuta	 efectele	 pe	 care	
arhitectura	 și	 designul	 urban	 le	 au	 asupra	
calității	vieții	și	al	nivelului	de	bunăstare.	De	
asemenea,	 este	 importantă	 recunoașterea	
internațională	a	arhitecturii	finlandeze.

	 I�n	Finlanda,	educația	de	arhitectură	a	
copiilor	se	bazează	pe	ın̂țelegerea	faptului	că	
arhitectura	se	referă	la	mediul	construit	de	la	
cele	mai	mici	 detalii	 până	 la	 cele	mai	mari	
entități.	Ea	este	oferită	ca	educație	de	bază	ın̂	
domeniul	 artelor	 ın̂	 școlile	 de	 arte	 vizuale,	
două	dintre	ele	specializate	ın̂	arhitectură,	ca	
parte	a	educației	de	bază	ın̂	școlile	primare,	
secundare	și	liceu.	E	importantă	și	prezența	
arhitecturii	 ca	 parte	 a	 educației	 formale,	
oferite	 ı̂n	 centre	 de	 zi,	 centre	 culturale,	
cluburi	 de	 tineret,	 muzee	 și	 entuziaști	
particulari . 	 I� n	 prezentarea	 sa, 	 Jaana	
R A� S A� N EN 	 s - a 	 c o n c e n t r a t 	 a s u p r a	
ı̂nvățământului	 obligatoriu	 de	 bază,	 care	
ajunge	 la	 toată	 lumea.	 A	 vorbit	 mai	 ı̂ntâi	
despre	 posibilitățile	 și	 provocările	 ridicate	
de	cultura	națională	și	apoi	despre	practică	-	
cum	este	educația	de	arhitectură	organizată	
ın̂	școli.	

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

https://we.tl/uHtyRtGVZX


	 Cătălina	ULRICH	HYGUM		a	prezentat	

ı̂nvățarea	 prin	 proiecte	 ı̂n	 școlile	 din	

România:	oportunități	și	provocări.	Cătălina	

ULRICH	 HYGUM	 	 este	 profesor	 univ.	 dr.	 la	

Fa cu l t a t e a 	 de 	 Ș t i i n ț e l e 	 Educa ț i e i ,	

Universitatea	 București.	 Este	 titulara	

cursurilor	 Sociologia	 educației,	 Teoria	 și	

practica	 educației	 civice,	 Construirea	 și	

c o n d u c e r e a 	 e c h i p e l o r, 	 I� n v ă ț a r e a	

colaborativă.

	 Domeniile	 de	 interes	 și	 cercetare	 se	

focalizează	 pe	 calitatea	 interacțiunilor	 ı̂n	

spațiul	 școlar,	 construcția	 identitară	 a	

elevilor	și	profesorilor,	echitate	și	diversitate	

ın̂	educație.	A	coordonat	studii	ın̂	domeniul	

educației	 pentru	 grupuri	 dezavantajate,	

formarea	 profesorilor,	 educație	 timpurie,	

discriminare	multiplă	 și	 educație	 civică.	 I�n	

urma	 experienței	 dobândite	 ca	 bursieră	

Fulbright	 la	 University	 of	 Illinois	 Urbana-

Champaign	 (2011-2012),	 promovează	

ı̂nvățarea	 problematizată	 prin	 proiecte	 cu	

caracter	interdisciplinar.

	 Colaborând	ın̂	grupuri,	copiii	și	tinerii	

exp loreaz ă , 	 so lu ț ioneaz ă 	 probleme	

a u t e n t i c e , 	 i a u 	 d e c i z i i , 	 ı̂ ș i 	 a s um ă	

re sponsab i l i t ă ț i , 	 f o l o s e s c 	 re su r se	

tehnologice	 și	 mijloace	 de	 comunicare	

diverse,	evaluarea	produsului	și	a	procesului,	

valorificarea	 experiențelor	 și	 intereselor	

ı̂mbunătățesc	 motivația	 și	 autoreglarea	

ın̂vățării,	 competențele	 socio-emoționale	 și	

participarea	 civică.	 Dincolo	 de	 stimularea	

cognitivă	 și	 socio-interacțională,	 proiectele	

susțin	 perspectiva	 copiilor	 și	 tinerilor	 și	

bunăstarea	 lor	 emoțională.	 Prezentarea	 a	

abordat	 și	obstacolele	pe	care	 le	 ın̂tâmpină	

profesorii.	

link	video:	https://we.tl/Lnh7NLniv9

https://we.tl/Lnh7NLniv9


	 Angela	MILLION	UTTKE	a	prezentat	
„JAS	 -	 Jugend	 Architektur	 Stadt	 (Tineri.	
Arhitectură.	 Oraș)”,	 este	 profesor	 doctor	
inginer	și	predă	Design	Urban	și	Dezvoltare	
urbană	 la	Universitatea	Tehnică	 din	Berlin,	
de	 asemenea,	 este	 profesor	 invitat	 la	
Universitatea	 de	 Stat	 din	Michigan,	 USA.	 A	
fost	 anterior	 cercetător	 la	 Institutul	 de	
Politici	Urbane	 ın̂	Berlin	 și	 la	Universitatea	
din	Dortmund.	Cercetarea	ei	se	concentrează	
pe	designul	urban	participativ	și	pe	cultura	
planificării	 și	 a	 construirii,	 cu	 un	 interes	
special	ın̂	abordarea	orașului	ca	instrument	
educațional	pentru	copii	și	tineri.	Mai	mult,	
cercetările	sale	asupra	designului	explorează	
felurile	 ı̂n	 care	 se	 dezvoltă	 infrastructura	
multi-funcțională.	 Folosind	 experiențele	
directe	din	clasă,	Dr.	Million	a	studiat	modul	
ı̂n	 care	 se	 poate	 preda	 designul	 urban	 și	
comunicarea	 vizuală	 ı̂n	 planificare.	 Este	
membru	fondator	al	JAS	-	Jugend	Architektur	
Stadt.

	 JAS	 -	 Jugend	 Architektur	 Stadt	
(Tineri.	Arhitectură.	Oraș)	este	o	asociație	
non-profit	 care	 promovează	 educația	 de	
mediu	construit	și	participarea	copiilor	și	a	
tinerilor.	Din	2005,	JAS	ajută	copii	și	tineri	cu	
instrumentele	 de	 ı̂nțelegere	 și	 cunoștințe	
pentru	 ca	 aceștia	 să 	 exploreze	 ș i 	 să	
descopere	Designul,	 Arhitectura,	Orașele	 și	
Peisajele	 -	 mediu	 construit	 -	 cu	 toate	
simțurile,	ca	un	context	de	ın̂vățare.	

	 Obiectivele	sunt:

	 -	creșterea	gradului	de	conștientizare	
și	 de	 responsabilitate,	 dar	 și	 ı̂ncurajarea	
creativității	 copiilor	 ın̂	 legătură	 cu	 mediul	
construit;

	 -	 acordarea	 de	 sprijin	 către	 copii	 și	
tineri	pentru	ca	ei	să	se	formeze	azi	și	ın̂	viitor	
ca	o	voce	puternică	pentru	a-și	formula	clar	
nevoile	lor	legate	de	spațiu.	

link	video:	https://we.tl/QGEbp5CnQ0

https://we.tl/QGEbp5CnQ0


	 Brândușa	Raluca	HAVAȘI	&	Eugenia	
DRĂGOI-BANCIU,	 „De-a	 arhitectura	 ı̂n	
școala	mea!	Clasa	mea	de	vis!”	

	 Brândușa	 Raluca	 HAVAȘI,	 arhitect,	 a	
absolvit	ın̂	2002	Facultatea	de	Arhitectură	și	
Urbanism	 din	 Timișoara.	 A	 fost	 asistent	
universitar	ın̂	cadrul	aceleiași	facultăți	până	
ın̂	2014,	ın̂	prezent	este	doctorand	cu	tema	de	
cercetare	 „Arhitectura	 și	 copiii.	 Spațiul	 ca	
mediu	 de	 educație”.	 Brândușa	 a	 lucrat	 ca	
arhitectă	volutară	ın̂	cadrul	progamelor	„De-
a	 Arhitectura”	 din	 2013	 până	 ı̂n	 prezent.	
I�ntre	2013-2015	a	fost	ahitect	ın̂drumător	ın̂	
cadrul	 progamului	 „De-a	 Arhitectura	 ı̂n	
orașul	meu”	 la	 clasa	a	 III-a	 și	 a	 IV-a,	Liceul	
Teoretic	„Grigore	Moisil”	din	Timișoara.	Este	
un	 susținător	 al	 ideii	 de	 ı̂mbunătățire	 a	
spațiilor	 unde	 elevii	 petrec	 cea	 mai	 mare	
parte	 a	 timpului	 lor	 activ,	 iar	 aceste	
ı̂mbunătățiri	 pot	 fi	 făcute	 cel	 mai	 bine	
ım̂preună	cu	elevii.

	 „De-a	 Arhitectura	 în	 școala	 mea!	
Clasa	mea	de	vis!”	a	 fost	 un	proiect	 pilot,	
coordonat	de	Brândușa	Raluca	HAVAȘI,	din	
partea	 „De-a	Arhitectura”,	 realizat	 ın̂	 Liceul	
de	 Arte	 Plastice,	 Timișoara,	 ın̂	 anul	 școlar	
2015-2016,	 ı̂mpreună	 cu	 Eugenia	 Drăgoi-
Banciu,	 profesor	 de	 arte	 vizuale-grafică	 ın̂	
acest	 l iceu. 	 Proiectul 	 face	 parte	 din	
programul	„De-a	Arhitectura	ın̂	școala	mea”.	
Elevii	 de	 la	 Liceul	 de	 Arte	 Plastice	 din	
Timișoara	 au	 renovat,	 ajutați	 de	 voluntari,	
clasa	 lor	 de	 vis.	 Poiectul	 a	 fost	 premiat	 la	
Bienala	timișoreană	de	arhitectură	BETA!

	 Cu	ocazia	ın̂tâlnirilor	„De-a	Arhitectura	
Talks”	 a	 fost	 prezentată,	 prin	 intermediul	
unui	 scurt	 film,	 povestea	 din	 spatele	
proiectului,	povestea	din	culise.	Ea	poate	 fi	
urmărită	 ı̂n	 trei	 episoade	 și	 pe	 site-ul:	
www.de-a-arhitectura.ro/jurnal-de-proiect-
de-a-arhitectura-in-scoala-mea-clasa-mea-
de-vis/	.

link	video:	https://we.tl/XAP0AmPCqE

www.de-a-arhitectura.ro/jurnal-de-proiect-de-a-arhitectura-in-scoala-mea-clasa-mea-de-vis/
www.de-a-arhitectura.ro/jurnal-de-proiect-de-a-arhitectura-in-scoala-mea-clasa-mea-de-vis/
www.de-a-arhitectura.ro/jurnal-de-proiect-de-a-arhitectura-in-scoala-mea-clasa-mea-de-vis/
www.de-a-arhitectura.ro/jurnal-de-proiect-de-a-arhitectura-in-scoala-mea-clasa-mea-de-vis/
https://we.tl/XAP0AmPCqE


	 Holver	–	Bogdan	ZAIM,	„Lemnul	este	
lumea	noastră”.	Holver	–	o	companie	care	
sprijină	Asociația	„De-a	Arhitectura”,	pentru	
că	 valorile	 acestei	 companii	 sunt	 legate	 de	
calitate,	iar	educația	de	arhitectură	conduce	
la	clienți	mai	atenți,	cu	cerințe	mai	clare.

	 Bogdan	 ZAIM,	 inginer	 constructor,	
coordonator 	 al 	 Departamentului 	 de	
Construcții	lemn	și	Terase	din	cadrul	Holver	
București,	 cu	experiență	de	peste	10	ani	 ın̂	
proiectarea	 structurilor	 din	 lemn,	 a	 vorbit	
despre	un	mod	interactiv	de	a	comunica	pe	
tema	construcțiilor	din	 lemn,	dar	 și	despre	
pasiunea	 acestei	 companii	 petru	 lemn	 și	
pentru	 beneficiile	 construcțiilor	 din	 lemn.	
link	video:	https://we.tl/YTiPhSVwxw

	 YTONG	 –	 Irina	 MELIȚĂ	 &	 Ștefan	
SIMION	–	Imaginea	de	ansamblu

	 YTONG	este	alături	de	Asociația	„De-a	
Arhitectura”	ın̂	multe	proiecte	și	evenimente.	
De	această	dată,	YTONG	este	reprezentată	de	
un	 birou	 de	 arhitectură	 –	 Poster	 –	 care	 a	
vorbit	 despre	 experiența	 	 lor	 ı̂n	 cadrul	
programului	 „De-a	 Arhitectura	 Povestită”	
(un	program	sponsorizat	de	YTONG	 la	mai	
multe	ediții).

	 Poster	este	un	birou	mic	cu	vise	mari.	
Au	 făcut	 case	 și	 blocuri	 ı̂n	 România	 și	 ı̂n	
Franța.	Participă	la	concursuri,	iar	pe	unele	le	
ș i 	 c â ș t igă . 	 Se	 implică 	 ı̂n 	 practica	 de	
arhitectură,	 dar	 și	 ın̂	 cercetări	 teoretice	 și	
investigații	 academice.	 Au	 participat	 la	
anuale	și	bienale	de	arhitectură	ın̂	România,	
Grecia,	 Serbia.	 Fac	 parte	 din	 jurii	 de	
concursuri	 și	 sunt	 onorați	 să	 fie	 invitați	 să	
predea	 la	 facultăți	 din	 România	 și	 din	 alte	
țări,	 precum	 Elveția,	 SUA,	 Maroc	 și	 Italia.	
Poster	 este	 un	 prieten	 al	 Asociației	 „De-a	
Arhitectura”	pentru	că	ıî	ın̂țelege	pe	copii.	Ca	
și	copiii,	Poster	se	bucură	să	ın̂ceapă	un	nou	
proiect	 și	 să	 ıî	 cunoască	 pe	 beneficiari,	 să	
viseze,	să	facă	lucruri	minunate.	Poster	este	
colaborarea	 dintre	 Irina	 MELIȚA� ,	 Ștefan	
SIMION	și	colegii	și	colaboratorii	lor.

link	video:	https://we.tl/JXMG4NKd6v

https://we.tl/YTiPhSVwxw
https://we.tl/JXMG4NKd6v


	 Florin	ENACHE	-	#	better,	Inițiativa	

pentru	responsabilitate	în	construcții

	 Florin	ENACHE	a	absolvit	Facultatea	de	

Arhitectură	a	Universității	de	Arhitectură	și	

Urbanism	 „Ion	Mincu”	 din	 București.	 După	

aproape	15	ani	de	experiență	profesională	ca	

arhitect,	 dar	 și	 ı̂n	 managementul	 	 unor	

companii	 multinaționale,	 se	 implică	 ı̂n	

activități	 ale	 Ordinului	 Arhitecților	 din	

România 	 pentru 	 educa ț ie 	 ș i 	 pentru	

ameliorarea	cadrului	 legislativ	 ın̂	domeniul	

construcțiilor.

	 I�n	 2016,	 Florin	 devine	 unul	 dintre	

inițiatorii	 proiectului	 #better,	 un	 demers	

care	are	ca	obiectiv	să	explice	 și	să	crească	

astfel	 nivelul	 de	 calitate	 al	 mediului	

construit.

	 Folosind	multe	exemple	și	prezentând	

idei	ın̂tr-un	mod	simplu	și	accesibil,	grupul	a	

alcătuit	 un	 catalog	 destinat	 utilizatorilor	

spațiilor	 pentru	 ca	 aceștia	 să	 devină	 mai	

conștienți	de	repere	de	calitate	ın̂	construcții.	

Având	 clienți	 mai	 atenți,	 dezvoltatorii,	

arhitecții	 și	 constructorii	 vor	 răspunde	 la	

așteptări	 mai	 mari	 privind	 calitatea.	 I�n	

același	timp,	referințele	clare	pe	care	clienții	

le	 au	 despre	 ce	 ı̂nseamnă	 confortul,	 vor	

sprijini	 arhitecții	 să	 propună	 soluții	 de	

calitate	 care	 nu	 sunt	 ın̂	 zona	 standardelor	

minimale	impuse	de	legislație	sau	de	prețul	

cel	mai	mic.

link	video:	https://we.tl/uTDMAv2Vcx

https://we.tl/uTDMAv2Vcx


	 Junko	TAGUCHI	–	ROCKET	&	Ito	Juku

	 Junko	 TAGUCHI	 este	 cercetător	 la	

Centrul	 de	 cercetare	 avansată	 ın̂	 știință	 și	

tehnologie	 (RCAST)	 al	 Universității	 din	

Tokyo.	 Coordonează	 cercetări	 la	 Atelierul	

Rocket	Arch	Design,	din	cadrul	acestui	centru	

de	 cercetare,	 ım̂preună	 cu	 arhitectul	 Miru	

Rokkaku,	 despre	 modul	 ı̂n	 care	 copiii	

interacționează	 cu	mediul	 din	 jur	 și	 cu	 AR		

(Augmented	Realities)	și	alte	tehnologii	prin	

Gaming.	A	lucrat	timp	de	5	ani	și	jumătate	ca	

asistent	ın̂	Școala	de	Arhitectură	pentru	copii	

din	Ito	Juku.

	 Rocket: 	 camera	 copii lor 	 – 	 cu	

Kokorozashi	 și	 talente	 extraordinare.	

Proiectul	 Rocket	 a	 fost	 implementat	 de	

RCAST	și	Fundația	Japoneză	 și	oferă	suport	

permanent	 pentru	 copiii	 care	 se	 simt	

neintegrați	 ın̂	 spațiul	 ın̂	 care	 sunt	 educați,	

pentru	 a	 le	 dezvolta	 talentele	 care	 vor	

conduce	 la	 inovație	 ın̂	 viitor.	 Jocul	 faimos	

peste	 tot	 ın̂	 lume	–	Minecraft	 –	poate	 fi	 un	

instrument	 pentru	 ı̂nvățarea	 prin	 proiect	

atât	despre	arhitectură,	cât	și	despre	oraș.	Un	

manual	 tridimensional	 poate	 fi	 una	 din	

uneltele	digitale	pentru	copiii	care	stau	acasă	

și	care	pot	să	urmărească	o	mai	bună	calitate	

a	vieții.

	 Ito	 JUKU	 –	 Școala	 de	 Arhitectură	

pentru	Copii.	Școala	de	Arhitectură	pentru	

Copii	condusă	de	Ito	JUKU	(organizație	non-

profit	fondată	de	Toyo	Ito)	oferă	un	program	

pe	durata	unui	an	pentru	copiii	care	vor	să	

ın̂vețe	lucruri	esențiale	despre	arhitectură	și	

orașe.	I�n	cei	6	ani	de	operare	și,	mulțumită,	ın̂	

special,	 asistenților	 care	 predau	 acolo	

(studenți	 sau	 absolvenți), 	 programul	

educațional	 și	 rezultatele	 s-au	 dezvoltat	

treptat.	Machetele	 și	prezentările	 făcute	de	

copii	arată	felul	ın̂	care	ei	văd	și	simt	despre	

casa	lor	și	orașul	lor.

link	video:	https://we.tl/5a3ut5Ccz8

https://we.tl/5a3ut5Ccz8


	 Pihla	MESKANEN	–	Arkki,	Progamul	

Educațional	Arhitectural	pentru	Copii	 și	

Tineret.	 Pihla	 MESKANEN	 este	 arhitect	 și	

pedagog	și	este	unul	din	membrii	fondatori	ai	

Școlii	 de	 Arhitectură	 pentru	 copii	 și	 tineri	

Arkki.	 Coordonează	 de	 23	 de	 ani	 această	

școală.	 A	 creat	 materiale	 educaționale,	

evenimente,	 rețele,	 pentru	 că	 ea	 crede	 cu	

convingere	că	cetățenii	educați	și	implicați	ın̂	

arhitectură	 ne	 pot	 ajuta	 pe	 toți	 să	 luăm	

decizii	 mai	 bune	 despre	 cadrul	 nostru	 de	

viață.	

	 Promovează	educația	de	arhitectură	ca	

parte	din	curriculum	pentru	școala	primară	

peste	 tot	 ı̂n	 lume	 tocmai	 pentru	 că,	 prin	

arhitectură,	avem	spații	și	locuri	ın̂	care	trăim	

și	care	ne	influențează	viața.	I�n	prezent,	Phila	

este	directorul	comitetului	de	coordonare	al	

une i 	 a soc i a ț i i 	 i n te rna ț i ona l e 	 c a re	

promovează	 educația	 de	 arhitectură:	

PLAYCE.

	 I�n	 prezentarea	 sa,	 Pihla	 MESKANEN,	

fondator	și	director	al	Arkki,	a	vorbit	despre	

varietatea	 programelor	 de	 educație	 de	

arhitectură	Arkki	din	Finlanda.	Arkki	Școala	

de	Arhitectură	pentru	copii	și	tineret	este	cea	

mai 	 mare 	 inst i tu ț ie 	 de 	 educa ț ie 	 de	

arhitectură	pentru	copii	și	tineri	din	Europa.	

Arkki	 operează	 ı̂n	 Finlanda	 din	 1993	 și	

Grecia,	ın̂cepând	cu	2014,	și	se	va	deschide	ın̂	

curând	ın̂	mai	multe	țări	noi.

	 Arkki	 are	 6	 domenii 	 majore	 de	

funcționare.	 Arkki	 organizează	 ateliere	 de	

arhitectură	 și	 cursuri	 pentru	 copii,	 oferă	

cursuri	 de	 arhitectură	 pentru	 școli	 și	

grădinițe,	facilitează	proiecte	de	participare	

pentru	copii,	publică	materiale	educaționale	

de	 arhitectură,	 oferă	 cursuri	 de	 formare	 a	

profesorilor	 și	 oferă	 studii	 de	 arhitectură	

after-school	 pe	 termen	 lung,	 programe	

pentru	copii	și	tineri	de	la	4	la	19	ani.	

link	video:	https://we.tl/oa8t8V6gTr

https://we.tl/oa8t8V6gTr


GALA	VOLUNTARILOR	

De-a	arhitectura	

este	un	eveniment	ce	se	va	desfășura	o	dată	la	

cinci	 ani,	 iar	 ediția	 acestui	 an	 a	 fost	 o	

premieră	absolută.	Astfel	membrii	Asociației	

De-a 	 Arhi tectura 	 au 	 avut 	 ocazia 	 s ă	

mul țumească 	 ș i 	 s ă 	 premieze	 munca	

arhi tec ț i lor 	 d in 	 marea 	 echip ă 	 De-a	

arhitectura,	care,	săptămână	de	săptămână,	

5	ani	de	zile,	au	făcut	voluntariat	la	școli	sau	

ın̂	 activitățile	 de	 organizare	 ale	 Asociației.	

Sunt	arhitecții	care	au	pus	multă	pasiune	ın̂	

joc,	multă	creativitate,	au	stimulat	copiii	să	ıș̂i	

dezvolte	 imaginația,	 au	 sădit	 semințe	 ale	

cunoșterii,	care	ın̂	timp	vor	ın̂flori.

	 „Mulțumim	 deci 	 celor	 peste	 250	

arhitecți	 din	 toată	 țara,	 fără	 de	 care	 nu	

reușeam	 să	 ducem	 arhitectura	 în	 școli	 și	 să	

construim	 prin	 educație!	 Prin	 parteneriatul	

cu	peste	500	de	profesori,	joaca,	experimentul	

și	 creativitatea	 au	 fost	 luate	 în	 serios”,	

mărturisesc	cei	din	echipa	organizatorică.

	



	 Dna 	 a r h . 	 I l e a n a 	 T UREANU ,	
președintele	 UAR,	 a	 fost	 invitată	 să	 ia	
cuvântul	pe	ritmul	unei	melodi	antrenante,	
interpretată	de	un	foarte	tânăr	baterist	care	a	
fost	 deliciul	 serii,	 ı̂mpreună	 cu	 energicul	
moderator.	 Vădit	 influențată	 de	 atmosfera	
plină	de	bună	dispoziție	care	domina	sala,	a		
adresat	 echipei	 cuvinte	 de	 sprijin	 și	
ı̂ n cura j a re : 	 „ I n sp i ra tă 	 de 	 a c ț i unea	
dumneavoastră,	 care	 are	 deja	 o	 vârstă	
respectabi lă 	 de 	 5 	 ani , 	 la 	 Bienala	 de	
Arhitectură	am	avut	o	 zi	despre	educația	 în	
arhitectură,	 pe	 care	 ne-au	 sugerat-o	 colegii	
din	Harghita.	Vreau	să	vă	spun	că	a	fost	cea	
mai	 senzațională	 zi	 din	 Bienală,	 cea	 mai	
interesantă,	 cea	mai	 animată	 și	 în	 care	 am	
văzut	că	sunt	zeci	de	idei	în	sate,	în	orașe,	în	
locuri	de	care	nu	am	auzit	niciunii.	Oamenii	nu	
știu	 unii	 de	 alții,	 dar	 este	 această	 nevoie	
extraordinară	 de	 a-ți	 pregăti	 interlocutorii.	
Dacă	 arhitecții	 sunt	 vinovați	 pentru	 toate	
disfuncțiile	 și	 toate	 ororile	 orașelor,	 este	
pentru	că,	în	realitate,nu	există	niciun	dialog	
între	locuitori	și	arhitecți,	urbaniști.	Să	ai	de	a	
face	cu	analfabeți	 în	materie	de	urbanism	și	
arhitectură	 este	 rețeta	 clară	 a	 eșecului.	
Dumneavoastră	ați	mers	la	origini.	Pregătim	
acum	 viitorii	 locuitori	 conștienți,	 avizați	 și	
cultivați	ai	orașelor.	Nu	toți	copiii	aceștia	se	
vor	face	arhitecți,	nici	nu	e	de	dorit,	dar	ei	vor	fi	
un	 bun	 client	 al	 nostru.	 De	 aceea	 îmi	 pare	
extraordinară	inițiativa	dumneavoastră.

	 Noi,	ca	Uniune,	vă	ajutăm	cu	formarea	
formatorilor,	am	vrea	să	vă	ajutăm	și	cu	Casa	
de	 la	 Chiojdu.	 E	 o	 casă	 restaurată	 dintr-o	
ruină,	acum	e	senzațională.	Se	numește	Casa	
cu	 Blazoane. 	 Este 	 o 	 casă	 de	 noblețe	
țărănească,	o	casă	moșnenească,	care	are	în	
incintă	un	amfiteatru,	o	sală	de	expoziții	și	vă	
așteaptă	 oricând	 pentru	 toate	 lecțiile	
dumneavoastră,	dar	și	pentru	vacanțe,	în	fond,	
de	 ce	 nu,	 să	 se	 bucure	 copiii	 acolo.	 Domnul	
ENACHE	ne-a	prilejuit	anul	acesta	prezența	la	
AMBIENT	 EXPO	 și	 foarte	 multă	 lume	 s-a	
interesat	 și	 s-a	 arătat	 dornică	 să	 realizeze	
acțiuni	 în	 incinta	 culturală	 de	 la	 Chiojdu.	
Copiii	ar	trebui	să	vadă	și	arhitectura	de	țară,	
nu	 doar	 arhitectura	 de	 oraș.	 Vă	 mulțumesc	
mult.	Vă	felicit	pentru	ce	faceți.	Contați	pe	noi	
și	numai	bine	în	continuare”.

link	video:	https://we.tl/EO4cTfqfkV

https://we.tl/EO4cTfqfkV


	 Categorii	de	premii:

	 Premiul	„Merit	sucursală”

	 Dintre	 echipele	 De-a	 arhitectura,	 cea	

mai	 veche	 și	 totodată	 cea	 care	 și-a	 luat	 cu	

curaj	 destinul	 ı̂n	 mâini,	 ı̂nființând	 prima	

sucursală	 cu	 personalitate	 juridică:	 De-a	

arhitectura	Sibiu.

	 Premiul	„Voluntar	de	cursă	lungă”

	 Arhitecții	câștigători	au	cel	puțin	3	ani	

școlari	 ın̂cheiați,	de	voluntariat	 la	cursurile	

De-a	 arhitectura,	 au	 fost	 apreciați	 de	 către	

profesori	și	părinți	ın̂	nenumărate	rânduri	și	

nu	au	fost	remunerați	ın̂	alte	activități	legate	

de	 asociație.	 Sunt	 ı̂n	 clase	 pentru	 că	 e	

important	 pentru	 ei	 și	 știm	 bine	 că	 e	

important	pentru	noi	toți.

	 Premiul	„Arhitect	pionier”

	 Arhitecții	premiați	aici	au	făcut	tot	felul	

de	 lucruri	 pentru	 a	 aduce	 arhitectura	 mai	

aproape	de	copii.	Au	predat	primii	(și	pentru	

o	vreme	și	singurii)	din	județul	lor,	au	predat	

ın̂	mediul	 rural,	 au	 scris	 și	 condus	 ateliere	

foarte	 interesante,	 au	 predat	 copiilor	 cu	

nevoi	speciale.	Mulțumim!

	 Premiul	„Arhitect	Esperanto”

	 Ambiția	 De-a	 Arhitectura	 a	 fost	 să	

ajungă	 la	 cât	 mai	 mulți	 copii.	 Arhitecții	

premiați	 ın̂	 această	 categorie	 ne-au	 ajutat	

dincolo	 de	 așteptări,	 ajungând	 la	 copii	 ı̂n	

limba	 germană, 	 maghiară, 	 engleză	 și	

franceză.	Mulțumim!



	 P r em i u l 	 „ Amb a s a d o r 	 D e - a	

arhitectura”.	Ambasadorii	De-a	arhitectura	

sunt	 oamenii	 care	 au	 venit	 alături	 de	 noi	

identificându-se	cu	valorile	noastre	și	modul	

nostru	 de	 lucru	 și	 au	 energia	 să	 ducă	 mai	

departe,	 către	 popriile	 cercuri,	 mesajul	

nostru.	 I�n	 urma	 interesului	 de	 care	 au	 dat	

dovadă,	 spre	 asociație	 s-au	 ın̂tors	 fonduri,	

capital	de	 imagine	 și	 a	 fost	 confirmată	una	

dintre	 celel	 mai	 valoroase	 resurse	 de	 care	

dispunem,	 reputația	 De-a	 arhitectura.	

Mulțumim!

	 Premiul	„Merit	profesor”

	 Spiritul	de	pionierat,	deschiderea	spre	

o	 materie	 nouă	 și	 nu	 prea	 la	 ı̂ndemână,	

energia	pentru	a	ieși	din	zona	de	confort	sunt	

comune	 tuturor	 profesorilor	 implicați	 ı̂n	

cursurile	De-a	arhitectura.	Fără	ca	ei	să	facă	

echipă	bună	 cu	arhitecții,	nu	am	 fi	ajuns	 la	

atâția	 copii	 ı̂n	 cinci	 ani	 de	 activitate.	 I�i	

premiem	pe	primii	profesori	care	au	susținut	

cursurile	De-a	arhitectura	 și	pe	 cei	 care	au	

susținut	mai	multe	cursuri	De-a	arhitectura.	

Mulțumim!

	 P r em i u l 	 „ C o e c h i p i e r 	 D e - a	

arhitectura”.	 Sunt	 alături	 de	 noi	 ın̂că	 din	

primii	 ani	 de	 cursuri	 De-a	 arhitectura,	

ın̂ainte	să	fim	așa	de	mulți	și	așa	de	cunoscuți	

ın̂	școli	și	inspectorate	școlare.	Cei	care	sunt	

aproape	de	asociație	 sunt	cei	 care	 răspund	

primii	la	apelurile	 și	nevoile	curente,	mișcă	

roțile	 acestui	 mecanism.	 Sunt	 oameni	

inspirați,	 foarte	 buni	 profesioniști,	 oameni	

creativi,	răbdători,	ordonați,	cu	bune	abilități	

de	 comunicare,	 oameni	 care	 ıș̂i	 pun	 toate	

resursele	ın̂	sprijinul	a	ceea	ce	a	ajuns	să	fie	

De-a	arhitectura.	Ei	sunt	echipa.	Mulțumim!



		 În	ultima	parte	a	Galei,	cei	prezenți	

le -au 	 putut 	 asculta 	 pe 	 membrele	

f o nd a to a re 	 a l e 	 A s o c i a ț i e i 	 D e - a	

Arhitectura,	gazdele	evenimentului,	care	

au	mulțumit	sponsorilor	și	tuturor	celor	

implicați	 în	proiect.	Accesând	 link-ul	de	

mai	 jos,	 puteți	 descărca	 înregistrările	

video	de	la	Gală:	

	 https://we.tl/J6WkiXuWIp

https://we.tl/J6WkiXuWIp


INFO 5 UAR	la	AMBIENT	EXPO	

foto	-	Răzvan	HATEA	
de	Ana	DONȚU

	 	 	Sub	cupola	Centrului	Expozițional	Romexpo,	UAR	a	participat	 la	AMBIENT	

EXPO	ın̂	perioada	23-26	martie.

	 Prezentarea	a	avut	3	repere:	

·	 Casa	cu	Blazoane	de	la	Chiojdu

·	 Dorin	Ștefan	ca	oaspete	a	UAR

·	 Avanpremiera	expoziției	„Arhitect	Ioana	Grigorescu	–	expresia	sincerității”.

	 I�n	prima	zi,	vineri,	24	martie	2017,	ora	16.00,	a	avut	loc	prezentarea	Centrului	de	

Cultură	Arhitecturală	Chiojdu,	jud.	Buzău,	susținută	de	Florin	DRĂGULIN.

	 Sâmbătă,	25	martie	2017,	 ora	12.00,	 a	 fost	RE-	 lansată	 cartea	MY	MODERNISM	

(autodenunț),	ın̂	prezența	autorului	arh.	Dorin	ȘTEFAN,	cu	o	sesiune	de	autografe.

	 Sâmbătă,	25	martie	2017,	ora	16.00,	dl	arh.	Alexandru	PANAITESCU	a	prezentat	

TABLOURI	DINTR-O	EXPOZITIE	-	Ioana	GRIGORESCU.

	 Duminica,	 26	martie	 2017,	 ora	 12.00,	 despre	 Centrul	 de	 Cultură	 Arhitecturală	

Chiojdu,	jud.	Buzău,	a	vorbit	dl	arh.	Calin	HOINĂRESCU.



	 	 	La	 evenimentele	 de	 sâmbătă	 printre	 cei	 prezenți	 au	 fost	 dl	 prof.	 arh.	

Nicolae	 LASCU,	 dna	 arh.	 Ileana	 TUREANU,	 președinte	 UAR,	 dna	 arh	 Silvia	

PINTEA,	dna	arh.	Stela	PETRESCU	și	dl	arh.	Bogdan	TOFAN.	

	 	Un	 lucru	 important,	 care	merită	 reținut,	este	 faptul	că	 standul	a	 trezit	

interesul	 studenților	 și	 tinerilor	 arhitecți,	 care	 au	 descoperit	 revista	

ARHITECTURA,	 precum	 și	 cartea	 domnului	 arh.	 Dorin	 ȘTEFAN,	 MY	

MODERNISM	(autodenunț).	Tinerii	au	avut	ocazia	să	se	fotografieze	cu	autorul	

cărții.	



	 Dl	 arh.	 Alexandru	 PANAITESCU	 a	 avut	 drept	 scop	 promovarea	 și	

prezentarea	expoziției	cu	desenele	Ioanei	GRIGORESCU.	Permanent	pe	un	ecran	

au	fost	derulate	imagini	cu	obiecte	restaurate	de	Ioana	GRIGORESCU.

	 Prezentă	 la	stand,	cu	misiunea	

de	a	promova	și	cărțile	din	biblioteca	

Uniunii,	a	fost	dna	Olimpia	SULTANA.



INFO 6 FOTOGHICITOAREA

CÂȘTIGĂTORULde	 arh.	 Mircea	 	 ȚIBULEAC
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 	Lucian	MIHĂESCU

	 Am	avut	surpriza	plăcută	

să	 	 constat	 faptul	 că	 	 Lucian	

MIHA� ESCU,	 colegul	 nostru,	 este	

câștigătorul	ghicitorii,	pe	care	am	

lansat-o	 ı̂n	 numărul	 trecut	 al	

b u l e t i n u l u i . 	 A c e a s t a	

demonstrează,	fără	doar	și	poate,	

că	el	este,	nu	doar	un	consecvent	

cititor,	 dar	 și	 un	 colaborator	 de	

nădejde	 al	 publicației	 noastre	

online..	I�l	felicit,	pentru	că	a	fost	

p r imu l 	 c a re 	 a 	 r ă spuns 	 l a	

fotoghicitoare.	 Profit	 de	 această	

ocazie	ca	să-i	mulțumesc,	pentru	

că	s-a	oferit	voluntar	să	mă	ajute	

cu	 imagini	 foto-video	 de	 la	

evenimentele	 culturale	 care	 se	

petrec	ın̂	București,	unde	nu	pot	

ajunge	 ı̂ntotdeauna	 ca	 să	 le	

ın̂registrez.

	 Fotomontajul	 din	 stânga	

vă	 dezvăluie	 alte	 aspecte	 ale	

o b i e c t i v u l u i 	 ș i 	 a l e	

ım̂prejurimilor.	Este	o	bucurie	pe	

care	merită	să	nu	o	ratați!	Pentru	

a	vedea	imagini	din	interior	și	să	

aflați	 cum	 puteți	 să	 rezervați	

locuri	 de	 cazare	 vă	 rog	 să	 dați	

click		AICI.	

https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/33a697a15ba164074ddcc405dbafeafdebf106eb/Casa%20de%20la%20Sinaia.ppt


INFO 2 Expoziție	de	acuarelă	

Ligia	PODOREAN-EKSTRÖM
foto&video	arh.	Lucian	MIHĂESCU
de	Ana	DONȚU&conf.	dr.	arh.	Cosma	DUNEL

	 	 	 ernisajul	expoziției	de	pictură	ın̂	V
acuarelă	 a	 Ligiei	 PODOREAN-EKSTRO� M,	

arhitectă	 și	 pictoriță	 română,	 stabilită	 ı̂n	

Suedia,	a	avut	loc	joi,	30	martie	2017,	la	ora	

17.00,	ın̂	sala	de	expoziții	a	Universității	de	

Arhitectură	 și	 Urbanism	 „Ion	 Mincu”,	

strada	Academiei	18-20,	sector	1,	București.	

Lucrările	 sale	 surprind	 teme	 precum	

interioare,	 arhitectură, 	 flori, 	 peisaje.	

Expoziția	 a	 fost	 deschisă	 ı̂n	 perioada	 30	

martie	-	25	aprilie.

	 Lucrările	artistei	au	fost	comentate	de	

criticul	 de	 artă	 prof.	 dr.	 Adrian	 SILVAN	

IONESCU:	 „Ligia	 PODOREAN,	 în	 această	

expoziție	deosebit	de	amplă,	își	redă	măsura	

calităților	sale	de	iubitoare	a	naturii,	pe	care	

reușește	să	le	împărtășească,	cu	generozitatea	

unui	suflet	galant,	extrem	de	darnic,	tuturor	

acelora	 care	 știu	 să	 pătrundă	 în	 această	

pictură	și	să	se	contopească	la	fel	cum	face	și	

artista.		Așa	că	e	un	eveniment	deosebit,	este	o	

restabilire	 a	 conceptului	 expozițional	

bucureștean	 și	 arată	 că	 un	 arhitect	 poate	

depăși	acel	nivel,	oarecum	limitativ,	pe	care	îl	

impune	 felul	 unui	 arhitect	 de	 a	 discuta	

acuarela.	Sunt	fiu	de	arhitect,	am	avut	un	naș	

și	un	unchi	arhitect,	Adrian	Gheorghiu,	ambii	

acuareliști	de	forță,	dar	care	lucrau	în	spirit	

arhitectural.	 Ligia	 PODOREAN	 a	 depășit	 de	

mult	 acest	 stadiu	 și	 lucrează	 ca	un	artist	 al	

acuarelei,	 pe	 linia	 unui	 Delacroix,	 pe	 linia	

marilor	impresioniști”.

link	video:	https://we.tl/VLnYqUZG9M

https://we.tl/VLnYqUZG9M


	 	 	„Ligia		Conf.	dr.	arh.	Cosma	DUNEL:

PODOREAN-EKSTRÖM	 este	 fără	 îndoială	 un	

mare	 maestru	 al	 acuarelei,	 nu	 o	 spun	 eu,	

acum,	 ci	 este	 un	 fapt	 consemnat	 de	 către	

criticii	și	confrații	care	i-au	admirat	lucrările	

de-a	 lungul	 a	 peste	 o	 jumătate	 de	 secol,	 pe	

toate	meridianele	 și	paralele	planetei.	Dacă,	

prin	 absurd,	 și-ar	 aduna	 toate	 lucrările	

păstrate	la	loc	de	cinste,	de	către	colecționari	

și	 prieteni,	 ar	 întâmpina	 o	 mare	 problemă	

căci,	 sigur,	 n-ar	 găsi	 suficient	 spațiu	 de	

depozitare”.

link	video:	https://we.tl/VdS8WBoNSH

	 La	 eveniment	 a	 fost	 prezentă	 și	 una	

dintre	nepoatele	Ligiei	PODOREAN,	care	i-a	

dedicat	 o	 poezie.	 Scurta	 pauză	 lirică	 a	 fost	

ın̂tâmpinată	de	aplauze.

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

	 Ana	 ASLAN,	 o	 veche	 prietenă	 de-a	

artistei,	 a	 venit	 din	 Grecia	 pentru	 a	 putea	

participa	la	vernisaj:	„Fiecare	tablou	ne	invită	

în	 aura	 lui,	 să	 ne	 scăldăm	 în	 lumină	 ca	 un	

tratament	 terapeutic,	 o	 energie	 pozitivă	 de	

care	fiecare	avem	nevoie.	O	cunosc	de	peste	40	

de	ani.	Cu	talentul	ei,	Ligia	ne-a	oferit	o	operă	

de	mai	multe	vieți,	nu	de	una	singură.	Artista	

este	 uneori	 precum	 cerul	 peisajului	 nordic,	

prevestitor	de	o	furtună	intensă	ca	sentiment.	

Îmi	 permit	 să	 o	 numesc	 un	 Stravinsky	 cu	

paletă.	Am	avut	norocul	să	fiu	prezentă	la	mai	

multe	expoziții	ale	artistei	în	Europa,	unde	au	

venit	mulți	oameni	din	diaspora”.

link	video:	https://we.tl/9uc9gV6059

	 I�n	continuare	redăm	articolul	dl	arh.	

Cosma	DUNEL.

https://we.tl/VdS8WBoNSH
https://we.tl/gnzKtCHHut
https://we.tl/9uc9gV6059


		Expoziția	de	acuarelă	a	Ligiei	

PODOREAN-EKSTRÖM

	 Generosul	 spațiu,	 oferit	 de	 școala	

românească	 de	 arhitectură,	 ne	 răsfață	

ın̂continuu	cu	evenimente	care	mai	de	care	

mai	interesante,	mai	palpitante.	Mă	refer	la	

tradiția	 organizării	 de	 expoziții	 tematice,	

românești	 și	 universale,	 concursuri,	 ı̂n	

special	de	arhitectură,	dar	și	de	admitere	sau	

judecări	de	proiecte	studențești.	Tot	aici,	ıș̂i	

etalează	 expozițiile	 de	 grafică,	 pictură	 sau	

acuarelă	 arhitecții	 talentați,	 considerându-

se,	azi,	preocupări	extraprofesionale.

	 Uneori,	 se	 asociază,	 pentru	 a	 ocupa	

ın̂tregul	spațiu	expozițional,	grupuri	de	3-4	

arhitecți.	Rareori	unul	singur	este	ın̂ 	măsură	

să	se	desfășoare	ın̂	ın̂tregul	spațiu.	

	 Astăzi,	avem	de-a	face	cu	un	fenomen.	

Sala	 e	 neı̂ncăpătoare	 pentru	 producția	

fabuloasă	 a	 colegei	 noastre	 din	 Suedia,	

produs	 al	 școlii	 românești	 de	 arhitectură,	

Ligia	PODOREAN-EKSTRO� M.	Expune	lucrări,	

mai	 vechi	 și	mai	 noi,	 dar	 toate	marcate	 de	

spontaneitatea	reacției	artistului	 ın̂	contact	

cu	 obiectul,	 spațiul	 sau	 natura.	 Se	 simte	 ın̂	

tușă,	ın̂	cromatică,	arhitecta	nu	rezistă	ın̂	fața	

a	 ceea	 ce	 Domnia	 Sa	 consideră	 că	 trebuie	

reținut	 și,	 fără	 ezitări	 formale,	 așterne	 pe	

albul	 hârtiei,	 care	 are	 ghinion	 să	 se	 afle	 la	

ın̂demână,	toată	trăirea	momentului.



			 Pentru	ca	să	fii	ın̂	măsură	să	abordezi	

această	tehnică,	aparent	ușoară,	trebuie	să	ai	

o	structură	specială	ca	artist,	să	fii	o	persoană	

bine	 motivată 	 ș i 	 cerebral ă , 	 ı̂nc ât 	 s ă	

vizualizezi,	 ın̂ainte	 de	 a	 așterne	 pe	 hârtie,	

exact	ceea	ce	ıț̂i	propui	să	exprimi.	Evident,	

studiile	de	arhitectură	au	contribuit	esențial	

la	dobândirea	acestor	calități.	Este	suficient	

să	 aruncăm	 o	 privire	 ı̂n	 jurul	 nostru,	 la	

schițele	 și	 lucrările	 expuse,	 pentru	 a	 ne	

convinge	de	acest	fapt.

	 Ligia	PODOREAN-EKSTRO� M	este,	fără	

ın̂doială,	un	mare	maestru	al	acuarelei,	nu	o	

spun	eu	acum,	ci	este	un	fapt	consemnat	de	

către	 criticii	 și	 confrații	 care	 i-au	 admirat	

lucrările	de-a	 lungul	 a	 peste	 o	 jumătate	de	

secol	 pe	 toate	 meridianele	 și	 paralele	

planetei.

	 Dacă,	 prin	 absurd,	 și-ar	 aduna	 toate	

lucrările	 păstrate	 la	 loc	 de	 cinste,	 de	 către	

colecționari	și	prieteni,	ar	ın̂tâmpina	o	mare	

problemă	 căci,	 sigur,	 n-ar	 găsi	 suficient	

spațiu	de	depozitare.

	 Meritul	 deosebit	 al	 doamnei	 arhitect	

este	că	nu	păstrează	numai	pentru	sine	toată	

această	comoară	de	cunoștințe	și	trăiri,	ci	o	

ım̂părtășește,	cu	generozitate,	celor	dornici	

și	 sensibili,	 când	 ıî	 ın̂tâlnește.	 O	 face	 prin	

cursuri	de	măiestrie,	prin	sfaturile	date	celor	

interesați,	 dar	 și	 prin	 scrierile	 sale	 atât	 de	

inspirate	și	de	bogate	ın̂	informație.

arh.	Cosma	Dunel







AGERPRESS
de	la	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

	 		Acord	de	colaborare	între	CJ	Maramureş	şi	ICR	

pentru	sărbătorirea	în	2018	a	Centenarului	Marii	Uniri

	 	 Consiliul	Judeţean	Maramureş	va	ın̂cheia	un	parteneriat	de	

colaborare	 cu	 Institutul	 Cultural	 Roman	 (ICR)	 pentru	 sărbătorirea	 ın̂	

2018	 a	 Centenarului	 Marii	 Uniri,	 a	 declarat	 preşedintele	 instituţiei,	

Gabriel	Zetea.	"Proiectul	de	hotărâre	a	fost	votat	de	toţi	consilierii,	iar	în	

următoarea	etapă	trebuie	să	încheiem	un	acord	de	colaborare	cu	Institutul	

Cultural	Român	pentru	sărbătorirea	Centenarului	Marii	Uniri,	programat	pentru	luna	decembrie	a	anului	

2018.	 În	experienţa	dobândită	de-a	 lungul	anilor	am	putut	să	constat	că,	toate	acordurile	de	colaborare	

culturale	au	fost	respectate,	iar	acţiunile	programate	s-au	bucurat	de	succesul	şi	aprecierea	publicului",	a	

spus	Zetea.

	 Potrivit	respectivului	proiect,	obiectul	acordului	reprezintă	colaborarea	celor	două	părţi	ın̂	vederea	

realizării	mai	multor	evenimente	culturale	şi	promovarea	reciprocă	a	imaginii	celor	doi	parteneri.	Acordul	

intră	 ın̂	 vigoare	 la	 data	 ın̂registrării	 sale	 la	 ICR,	 după	 semnarea	 documentului	 de	 către	 părţi	 şi	 are	

valabilitate	până	pe	31	decembrie	2018.	De	asemenea,	conform	reprezentantului	CJ	Maramureş,	ın̂tr-o	

şedinţă	 viitoare,	 consilierii	 judeţeni	 vor	 identifica	 resursele	 financiare	 necesare	 reabilitării	 Casei	

Memoriale	"George	Pop	de	Băseşti",	unul	dintre	artizanii	Unirii.	

	 Primăria	Oradea,	dată	ca	exemplu	privind	absorbția	fondurilor	UE,	de	către	

Revista	Panorama	a	Comisiei	Europene

		 Revista	Panorama,	editată	de	Comisia	Europeană,	menționează	ın̂	ultimul	său	număr	că	municipiul	

Oradea	este	un	exemplu	strălucit	pentru	felul	ın̂	care	a	utilizat	fondurile	europene	din	perioada	2007-2013,	

fiind	considerat	“un	campion	al	absorbției”,	a	anunțat	Primăria	Oradea.



	 “Numărul	60	al	revistei	Panorama	este	dedicat	aniversării	a	10	ani	de	când	România	și	Bulgaria	au	

devenit	membre	UE.	Municipiului	nostru	îi	este	dedicat	un	articol	în	care	Oradea	este	dată	ca	exemplu	al	

utilizării	la	maxim	a	fondurilor	europene,	în	perioada	2007-2013	fiind	semnate	contracte	de	finanțare	în	

valoare	de	247	milioane	de	euro“,	se	arată	în	comunicat.	Articolul	în	limba	engleză,	intitulat	“Oradea,	un	oraș	

ca re 	 dă 	 un 	 exemp lu 	 s t ră luc i t ” , 	 sub l in i ază 	 fap tu l 	 c ă 	 i nves t i ț i i l e 	 rea l i za te 	 d in

fonduri	europene	“au	făcut	din	acest	oraș	un	mediu	primitor	atât	pentru	companii	cât	și	pentru	oameni”,	

numărul	vizitatorilor	din	anul	2015	crescând	de	trei	ori	față	de	2010.

	 Revista	estimează	că	proiectele	pe	care	Oradea	le-a	realizat	în	doar	10	ani	ar	fi	necesitat	50	de	ani	

dacă	ar	fi	fost	făcute	din	bugetul	local,	orașul	fiind	dat	ca	exemplu	pentru	toate	orașele	din	țară.	“Investițiile	

au	fost	îndreptate	spre	turism,	sănătate	și	asistență	socială,	infrastructură	de	transport,	educație	și	cercetare,	

mediu,	ca	și	spre	dezvoltarea	afacerilor.	Rezultatele	acestor	proiecte	sunt	mai	mult	decât	grăitoare	în	privința	

importanței	utilizării	 la	maxim	a	fondurilor	disponibile.	(…)	Într-adevăr,	Oradea	este	un	exemplu	pentru	

toate	orașele	din	România.	Ceea	ce	s-ar	fi	putut	realiza	din	fonduri	proprii	în	50	de	ani	a	fost	făcut	în	doar	10	

ani	 din	 fonduri	 europene,	 făcând	 posibilă	 dezvoltarea	 accelerată	 și	 sustenabilă	 a	 orașului”,	 se	 arată	 în	

articolul	revistei.	În	secțiunea	dedicată	României,	alături	de	Oradea	mai	sunt	menționate	alte	două	orașe	

din	țară:	Cluj	(pentru	transport	public)	și	Calafat	(podul	Calafat-Vidin).	

	Proiect	propus	de	studenţi	–	câştigătorul	concursului	de	idei	pentru	revitalizarea	

Halei	Laminor	(intr.	"Faur")

	 Proiectul	intitulat	“Parc	istoric”,	propus	de	doi	studenţi,	a	fost	desemnat	câştigătorul	concursului	de	

idei	pentru	revitalizarea	şi	redarea	către	comunitate	a	Halei	Laminor,	organizat	de	Institutul	pentru	Politici	

Publice	în	parteneriat	cu	Primăria	Sector	3.	Proiectul	propune	revitalizarea	spaţiului	industrial	având	în	

vedere	trei	piloni:	oamenii,	istoria	şi	natura,	a	informat	IPP.

	 “Cel	mai	mare	punctaj	a	fost	adunat	de	proiectul	'Parc	istoric',	propus	de	studenţii	Simina	Marin	şi	

Liviu	 Neagu,	 ale	 cărui	 principale	 obiective	 sunt:	 obţinerea	 unui	 grad	 ridicat	 de	 satisfacţie	 în	 rândul	

locuitorilor	Sectorului	3,	prin	combinarea	unor	elemente	pe	care	aceştia	doresc	să	le	regăsească	în	proiect;	

conservarea	arhitecturii	şi	aducerea	în	prim-plan	a	istoricului	Halei	Laminorului,	prin	restaurarea	parţială	şi	

transformarea	 acesteia,	 astfel	 încât	 să	 poată	 servi	 unui	 nou	 rol;	 utilizarea	 de	 energii	 verzi	 şi	 concepte	

arhitecturale	sustenabile”,	a	precizat	sursa	citată.



	 Proiectul	 câştigător	 va	 fi	 prezentat	 şi	 discutat	 în	 faţa	 cetăţenilor	 şi	 autorităţilor	 în	 cadrul	 unei	

conferinţe	de	presă	ce	va	avea	loc	joi,	de	la	ora	13,00,	în	incinta	Alllive	(bd.	Basarabia	256,	Poarta	1	Faur).

	 IPP,	în	parteneriat	cu	Primăria	Sector	3,	a	organizat,	în	perioada	februarie	–	martie	2017,	un	concurs	

de	idei	pentru	transformarea	şi	reintroducerea	în	circuitul	urban	a	Halei	Laminor,	astăzi	în	stadiu	avansat	

de	degradare,	dar	cu	potenţial	de	revitalizare.	În	competiţie	au	fost	înscrise	şapte	proiecte,	iar	clasamentul	

a	fost	stabilit	pe	baza	algoritmului:	50%	ponderea	notelor	acordate	de	juriu	şi	50%	pe	baza	votului	online,	

desfăşurat	în	perioada	17	–	24	martie.

	 Concursul	de	idei	pentru	revitalizarea	şi	redarea	către	comunitate	a	Halei	Laminor	face	parte	din	

proiectul	 “Oraşul	 user-friendly:	 implicare	 civică	 pentru	 revitalizarea	 fostelor	 spaţii	 urbane	 industriale”,	

demers	al	IPP	care	promovează	un	model	inovator	de	transformare	urbană	a	unor	obiective	industriale	sau	

istorice	 reprezentative	 pentru	 oraşele	 în	 care	 se	 află,	 dar	 subutilizate	 sau	 degradate.	 Proiectul	 se	

desfăşoară	concomitent	în	municipiile	Arad,	Alba	Iulia	şi	Bucureşti	(Sector	3),	iar	obiectivele	vizate	sunt	

Cetatea	 Aradului,	 Palatul	 Principilor	 şi	 Hala	 Laminor.	 Proiectul	 “Oraşul	 user-friendly:	 implicare	 civică	

pentru	revitalizarea	fostelor	spaţii	urbane	industriale”	este	cofinanţat	printr-un	grant	din	partea	Elveţiei	

prin	intermediul	Contribuţiei	Elveţiene	pentru	Uniunea	Europeană	extinsă.

Colaborare	între	Primăria	municipiului	Giurgiu	şi	Universitatea	de	Arhitectură	

pentru	proiecte	de	modernizare	a	oraşului

	 „Primăria	municipiului	Giurgiu	a	încheiat	un	protocol	de	colaborare	cu		Universitatea	de	Arhitectură	

"Ion	Mincu"	din	Bucureşti,	în	vederea	pregătirii	şi	promovării	unor	proiecte	pentru	modernizarea	oraşului,	 	

care	vor	fi	realizate	de	studenţi”,	a	declarat	edilul	Nicolae	Barbu.	"Protocolul	de	colaborare	încheiat	între	

Primăria	municipiului	Giurgiu	şi	 	Universitatea	de	Arhitectură	'Ion	Mincu'	din	Bucureşti	este	o	continuare	a	

unei	colaborări	mai	vechi	cu	universitatea,	iar	în	acest		an	avem	lansate	mai	multe	provocări	pentru	studenţii	

de	la	arhitectură,	respectiv	studenţii	de	anul	I	vor	participa	la	Tabăra		Stejarul	din	oraş,	la	câteva	ateliere	de	

lucru,	studenţii	de	anul	III	deja	au	expus	la	Galeriile	de	Artă	din	centrul	oraşului	câteva		machete	şi	idei,	pe	care	

le-au	realizat	 în	timpul	atelierelor	de	 lucru	din	toamna	trecută,	proiecte	care	pot	 fi	puse	 în	 	practică	pe	

Canalul	Cama,	în	zona	Podului	Bizetz	şi	în	zona	Cetăţii	lui	Mircea	cel	Bătrân.	Iar	în	vară	vom	organiza	un	

atelier	de	lucru		pentru	studenţii	de	anul	V	şi	anul	VI	cu	tema	'fântâni	arteziene	în	sensuri	giratorii	şi	în	oraş'	",	

a	declarat	primarul		municipiului	Giurgiu,	Nicolae	Barbu.



	 Acesta	a	mai	precizat	că,	în	urma	acestui	protocol	de	colaborare,	studenţii		îşi	pot	efectua	perioada	

de	practică	sau	lucrările	necesare	pentru	unele	ateliere,	iar	municipalitatea	poate	promova	şi	realiza	 	în	

oraş	unele	proiecte	şi	idei	prezentate	de	studenţi,	cum	ar	fi	zone	de	petrecere	a	timpului	liber,	reabilitarea	

unor	monumente	 	 istorice	 sau	modernizarea	 staţiilor	de	autobuz,	 realizarea	de	 fântâni	 arteziene	 sau	

punerea	în	valoare	a	unor	clădiri	istorice.	

Proiect	privind	o	nouă	reabilitare	a	Curţii	Domneşti	Târgovişte,	

cu	bani	europeni

	 Autorităţile	judeţene	din	Dâmboviţa	au	pregătit	un	nou	proiect	european	de	reabilitare	a	Curţii	

Domneşti	din	Târgovişte,	valoarea	acestuia	fiind	de	circa	5	milioane	de	euro,	a	declarat	preşedintele	CJ	

Dâmboviţa,	Alexandru	Oprea.	“În	proiectul	nou	este	vorba	despre	consolidarea	Turnului	Chindiei,	despre	

refacerea	Bisericii	Paraclis	–	este	amprenta	acolo	–	şi	despre	o	serie	întreagă	de	consolidări	la	obiective	din	

interior.	Eu	cred	că	se	va	face	cu	respectarea	normativelor	şi,	să	spunem	aşa,	a	cerinţelor,	pentru	că	ne	cere	

acolo	viză	de	la	Comisia	Naţională	a	Monumentelor	Istorice'',	a	spus	Oprea.

	 Întrebat	dacă	acest	proiect	va	corecta	unele	erori	ale	celui	anterior,	derulat	în	urmă	cu	câţiva	ani	şi	

care	a	creat	anumite	discuţii	după	ce	au	fost	folosite	termopane	şi	gresie	la	reabilitare,	Oprea	a	răspuns:	„Nu	

putem	să	o	facem.	Sunt	nişte	probleme,	dar	nu	le	vom	putea	rezolva	pe	proiectul	nou.	Le	vom	face	în	timp,	prin	

resursele	alocate	de	Complexul	Muzeal”.

	 Noul	proiect	de	reabilitare	a	parcurs	etapa	de	evaluare	tehnică	şi	financiară,	obţinând	un	punctaj	

bun	la	criteriile	de	selecţie.	”În	urma	parcurgerii	etapei	de	evaluare	tehnică	şi	financiară,	proiectul	a	obţinut	

un	punctaj	de	90	de	puncte	din	totalul	celor	100	de	puncte	posibile,	întrunind,	astfel,	la	parametrii	optimi,	

majoritatea	criteriilor	de	selecţie.	Lucrările	de	conservare	şi	restaurare	aferente	investiţiilor	propuse	prin	

proiect	 vizează	 următoarele	 obiective:	 ruinele	Bisericii	 Paraclis,	 Turnul	 Chindiei,	 Biserica	 Sf.	 Vineri	 –	

Domnească	Mică	 şi	 Biserica	 Domnească	 Adormirea	Maicii	 Domnului.	 Toate	 obiectivele	 în	 cauză	 sunt	

componente	ale	Ansamblului	Monumental	'Curtea	Domnească',	monument	istoric	de	valoare	naţională,	

categoria	A”,	se	arată	într-un	comunicat	al	Consiliului	Judeţean	Dâmboviţa.

	 În	2008,	cu	termen	de	realizare	de	trei	ani,	au	demarat	lucrări	de	restaurare	la	Curtea	Domnească	

Târgovişte,	 cu	 fonduri	 europene.	 Costurile	 s-au	 ridicat	 la	 3,5	milioane	 de	 euro,	 iar	 specialiştii,	 dar	 şi	

autorităţile	şi	turiştii,	au	fost	intrigaţi	că	la	lucrări	s-au	folosit	termopane	la	închiderea	unei	săli,	dar	şi	

gresie	în	aceeaşi	locaţie.	La	scurt	timp	după	reabilitare,	au	apărut	probleme	cu	condensul,	apa	curgea	pe	

pereţi,	iar	angajaţii	complexului	puneau	găleţi	pentru	a	o	colecta.

	 Curtea	Domnească	din	Târgovişte	reprezintă	un	complex	de	clădiri	şi	fortificaţii	medievale	ce	au	

avut	rol	de	reşedinţă	a	unor	voievozi	ai	Ţării	Româneşti.	Curtea	Domnească	este	atestată	în	timpul	lui	

Mircea	cel	Bătrân.	Dezvoltarea	şi	extinderea	fortificaţiilor	s-au	făcut	însă	o	jumătate	de	veac	mai	târziu,	

posibil	în	timpul	domniei	lui	Vlad	Dracul	sau	chiar	în	timpul	lui	Vlad	Ţepeş.	După	mijlocul	veacului	al	XV-

lea,	fortificaţiile	curţii	domneşti	devin	cele	mai	mari	din	ţară,	şanţul	de	apărare,	lat	de	aproximativ	20-24	de	

metri	şi	adânc	de	4	metri,	fiind	întărit	cu	pari	de	lemn	dispuşi	oblic	în	mal.	Aflat	în	incinta	Curţii	Domneşti,	

Turnul	Chindiei	este	monument	emblematic	pentru	municipiul	Târgovişte,	fiind	construit	în	jurul	anului	

1460.



SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!

			Primăria	Cluj-Napoca,	prima	din	România	care	va	elibera	documente	de	urbanism	în	format	

electronic

	 Primarul	Emil	Boc	a	declarat,	la	o	conferinţă	despre	economia	digitală,	organizată	în	cadrul	Cluj	

Innovation	Days,	că	Primăria	Cluj-Napoca	este	prima	administraţie	publică	locală	din	România	care	va	

elibera	documente	de	urbanism	în	format	electronic.	„De	la	începutul	lunii	aprilie,	Primăria	Cluj-Napoca	

devine	prima	din	România	care	va	elibera	documente	de	urbanism	în	format	electronic,	scutind	cetăţeanul	de	

deplasarea	la	ghişee	şi	de	contactul	cu	diverşi	funcţionari.	Vom	elibera	electronic	aceste	certificate	şi	le	vom	

putea	prelungi;	la	fel,	vom	elibera	online	diverse	avize,	certificate	de	la	spaţii	verzi,	siguranţa	circulaţiei	sau	

salubritate	sau	vom	putea	prelungi	autorizaţiile	de	construire.	Pentru	aceasta	este	nevoie	de	o	semnătură	

electronică	în	vederea	înregistrării	în	sistem.	Măsura	care	va	fi	implementată	este	un	nou	pas	în	digitalizarea	

activităţii	administraţiei	publice	locale”,	a	menţionat	Emil	Boc.	Primăria	Cluj-Napoca	asigură	şi	plata	online	

a	taxelor	şi	impozitelor	locale,	programarea	căsătoriilor	etc.	

CGMB	a	aprobat	constituirea	Asociaţiei	de	Dezvoltare	Intercomunitară	

Zona	Urbană	Funcţională	Bucureşti

	 Consilierii	municipali	au	aprobat	un	proiect	de	hotărâre	care	vizează	constituirea	Asociaţiei	de	

Dezvoltare	Intercomunitară	Zona	Urbană	Funcţională	Bucureşti	(ADIZUFB),	ce	îşi	propune	gestionarea	în	

comun	la	nivel	de	metropolă	a	zonei	adiacente	Capitalei,	definită	ca	spaţiul	parcurs	într-o	oră	cu	maşina	în	

jurul	municipiului.	Proiectul	a	fost	aprobat	cu	30	de	voturi	“pentru”,	şase	abţineri	şi	şase	voturi	“împotrivă”,	

cu	un	amendament	care	prevede	ca	în	Adunarea	Generală	a	Acţionarilor	asociaţiei	să	fie	cinci	reprezentanţi	

ai	Consiliului	General	al	Municipiului	Bucureşti	şi	nu	unul	cum	era	prevăzut	iniţial.

	 În	 context,	 primarul	 general	 al	 Capitalei,	 Gabriela	 Firea,	 a	 enumerat	 domeniile	 în	 care	

municipalitatea	va	colabora	cu	judeţul	Ilfov:	dezvoltarea	infrastructurii,	atragerea	de	investitori	pentru	

întreaga	 zonă,	 politici	 publice,	 cu	 precădere	 inserţie	 socială	 şi	 economică,	 protejarea	 şi	 conservarea	

mediului.	“Tot	această	asociaţie	între	Bucureşti	şi	localităţile	din	judeţul	Ilfov	va	oferi	un	cadru	instituţional	

de	colaborare	între	primăriile	din	zonă,	dar	şi	pentru	accesarea	de	fonduri	nerambursabile	specifice	unor	

proiecte	majore.	Un	prim	exemplu	–	Canalul	Dunăre-Bucureşti	sau	hub-ul	de	transport	Bucureşti	–	Sud”.

	 Printre	obiectivele	asumate	de	asociaţie	se	numără	dezvoltarea	durabilă	a	 întregii	zone	urbane	

funcţionale	 şi	 a	 tuturor	 unităţilor	 administrativ-teritoriale	 care	 o	 compun	 prin	 elaborarea	 şi	

implementarea	 de	 planuri	 şi	 strategii	 integrate	 de	 dezvoltare	 urbană,	 îmbunătăţirea	 şi	 dezvoltarea	

infrastructurii	 de	 transport,	 telecomunicaţii	 şi	 energie	 a	 unităţilor	 administrativ-teritoriale	 sau	

dezvoltarea,	modernizarea	 şi	 îmbunătăţirea	 serviciilor	 publice,	 se	 arată	 în	 raportul	 de	 specialitate	 al	

proiectului.	Conform	aceluiaşi	document,	 în	baza	raportului	Băncii	Mondiale	“Oraşe	competitive”	şi	 în	

acord	 cu	 Strategia	 de	 Dezvoltare	 Teritorială	 a	 României,	 trebuie	 stabilită	 şi	 dezvoltată	 Zona	 Urbană	

Funcţională	a	Municipiului	Bucureşti.	“Zona	de	o	oră	cu	maşina	din	 jurul	Bucureştiului,	adună	25%	din	

populaţia	ţării	(patru	milioane	de	oameni)	şi	generează	50%	din	veniturile	firmelor	din	România.	Aceasta	

este	inima	economică	a	României	şi	trebuie	să	funcţioneze	cât	mai	eficient”,	se	punctează	în	raport.	
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