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Lansarea cărții „Temenos-Împrejurul
spațiului sacru”, autor Augustin Ioan
de Ana DONȚU

foto&video: c. arh. Lucian MIHĂESCU
R ă z v a n H A T E A

Lansarea cărții „Temenos Împrejurul spațiului sacru”,
Editura Paideia, de arh. Augustin
IOAN, a avut loc în data de 24
octombrie, ora 18.00, la Centrul
de Cultură Arhitecturală al Uniunii
Arhitecților din România, din
strada Jean Louis Calderon, nr. 48,
București.
La eveniment a fost prezentă
dna arh. Ileana TUREANU,
președintele UAR, care a mulțumit
publicului că a venit în număr atât de mare pe o vreme ostilă: „Ne bucurăm foarte mult să
fim împreună pentru a discuta despre cartea lui Augustin IOAN, «Temenos» (…). Citiți
cartea ca să aflați ce înseamnă «Temenos». Este explicat chiar la început și, tot la început,
este partea aceea mondenă cu Prințul
Charles, care te ademenește. În carte
adună mai multe texte rătăcite din
colecții și arhive, care au stat la baza
textelor academice. Pentru mine,
nivelul acestor texte este suficient,
fiindcă Augustin IOAN este cel mai
cultivat dintre arhitecții pe care îi
cunosc”.
Link video: https://we.tl/zwIDwsBZ6f
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Dl Ion BĂNȘOIU, directorul Editurii
Paideia, pe lângă detaliile despre cartea
lansată, a povestit despre colaborarea de 15
ani cu dl arh. Augustin IOAN: „Nu am crezut
vreodată că o să-mi placă atât de mult o
carte fără schițe, fără poze. Cu tema aceasta,
pe care a abordat-o Augustin IOAN, m-am
întâlnit acum vreo 15 ani, când și-a susținut
teza de doctorat. E o carte pe care o
recomand tuturor și arhitecților, dar mai
ales filozofilor. A fost o surpriză foarte
frumoasă deschiderea aceasta a generației
lui pentru filozofie. Am început atunci o
colaborare absolut formidabilă, cu această
colecție «Spații imaginate», pe care o
coordonează Augustin IOAN. Am reușit să
publicăm împreună peste 50 de titluri, ceea
ce e un lucru foarte important”.
Link video: https://we.tl/zwIDwsBZ6f
La lansare a fost prezent și dl arh.
Dorin ȘTEFAN care a împărtășit cu
publicul câte ceva despre cartea în pregătire a
lui Augustin IOAN: „Știind că veți vorbi cu
toții despre această carte, eu mi-am propus
să vorbesc despre următoarea carte a lui
Augustin, pentru că va fi o carte cu foarte
multă imagine. Este momentul în care, după
aceste cărți de «risipire» și de «risipit», pe
care le-a scris până acum, trebuie să se
apuce de o istorie critică a arhitecturii de pe
teritoriile românești din cele mai vechi
timpuri până în 2050. Trebuie să înceapă să
scrie această istorie, pentru că a ajuns deja
la acea masă critică de acumulări. În
biblioteca noastră culturală este o lipsă a
unei asemenea istorii critice, pentru că
ultima carte importantă pe acest subiect,
aparținând lui Grigore IONESCU, a fost
scrisă în timpul regimului comunist și i-a
lipsit aparatul critic, pe care Grigore
IONESCU ar fi putut să-l facă, dar nu era în
ton cu acele timpuri”.
Link video: https://we.tl/2pOzLVHZDu
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Însuși Augustin IOAN a comunicat
despre volumul lansat următoarele: „Am
decis, cu bunăvoința editurii mele de suflet,
Paideia, și cu încurajarea domnului
profesor Ion Bănșoiu, directorul acesteia, să
reunesc între coperțile acestei cărți texte
publicate în presa culturală, care se
adresează, fie și în plan secund, temei
sacrului înspațiat. O parte au apărut deja în
volume anterioare și nu le-am mai reluat
aici. O altă parte sunt, încă, rătăcite prin
colecții și arhive. Cele pe care le-am ales,
însă, împreună cu editorul volumului,
doamna Eugenia Petre, de care mă leagă o
deja veche prietenie în ticluirea a peste
cincizeci de titluri din Colecția Spații
Imaginate a Editurii Paideia, îndeplinesc
câteva criterii de relevanță. În primul rând,
au stat la baza unor texte academice
ulterioare, sau sumarizează, a posteriori,
mai clar decât reușisem. În al doilea rând,
mi s-a părut că văd câțiva nuclei de sens în
interiorul acestei publicistici: locul sacru și
spațiul sacru, apoi arhitectura religioasă ca
federare de obiecte relevante, dar și ca
profesiune aparte”.
Link video: https://we.tl/Lw45AxlHrq
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SHARE Forum Bucharest 2017.
Partea I
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Luna noiembrie a
început cu Forumul de
Arhitectură și Inginerie
SHARE Bucharest 2017,
un eveniment care
cumulează cele mai
importante expoconferințe și dezbateri
ale spațiului construit printr-un tur de forță al celor mai premiate proiecte de arhitectură
românești și internaționale. În perioada 6-7 noiembrie, la JW Marriott Grand Hotel, în
cadrul Forumului, s-au desfășurat RIFF International Architecture Expo Conference Roofs,
Insulations, Façades ce promovează exemplele de bună practică în arhitectura europeană,
și CONTRACTOR LIGHTING Architecture and Engineering, precum și sesiunea de
susținere a proiectelor nominalizate la Romanian Building Awards - RBA LIVE, urmată de
Gala de premiere RBA 2017 - Celebrate Architecture.
Aici este locul în care se întâlnesc companii implicate în domeniu, antreprenori,
contractori, ingineri, arhitecți, investitori și dezvoltatori imobiliari. Au fost peste 500 de
participanți la evenimentele sub egida SHARE Forum din această toamnă și speakeri
invitați din 13 țări: România, Olanda, Marea Britanie, Portugalia, Bulgaria, Macedonia,
Belgia, Italia, Slovenia, Spania, Norvegia, Franța și Finlanda - toți reuniți pentru cele peste
75 de prezentări, studii de caz, conferințe și dezbateri. Acestea au fost completate de
expoziția ce a cuprins soluții inovative pentru fațade, acoperișuri și izolații și prezentări ale
reprezentanților unora dintre cele mai cunoscute companii producătoare.
Evenimentele reprezintă ocazia reîntâlnirii comunității share-architects.com, o
comunitate profesională dezvoltată de-a lungul a 20 de ani de conferințe internaționale în
domeniul arhitecturii și construcțiilor.
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Lista speakerilor
invitați la SHARE 2017
vorbește de la sine,
cuprinzând nume de talie
mondială în lumea
arhitecturii. Publicul a fost
onorat de prezența
arhitectului britanic Ian
Ritchie, CBE RA RIBA Hon
FRIAS Hon FAIA, câștigător
al Premiilor LEAF 2016, în
calitate de great speaker în
cadrul Forumului. Expoconferința RIFF l-a avut
drept invitat special pe
arhitectul de origine olandeză Xander Vermeulen Windsant, fondatorul unuia din cele două
birouri de arhitectură care au câștigat anul acesta EU Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2017 - XVW Arhitektuur. Mai mult, 4 dintre cele 5 proiecte
finaliste în cadrul EU Mies Award 2017 au fost prezentate de către autorii lor, în cele două zile
ale evenimentului. Invitatul special al expo-conferinței CONTRACTOR LIGHTING 2017 a
fost designerul Jean-Yves Soetinck, câștigătorul IALD Award of Excellence 2017.
Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ, Chairman,
președinte RBA, președinte al Ordinului
Arhitecților din România, a prezentat „The
Architecture Complex”: „Voi enumera câteva
dintre complexele acestei profesii: complexul
față de client și față de putere, de cel care
comandă și aici mă refer la cartea care m-a
inspirat, «Complexul edificiu», a lui Iulian
ȘULICI, actualmente director al Muzeului de
Design, o carte despre relația complexă și
inevitabilă între cel care comandă și
arhitectul care execută. Complexul față de
societate și față de ceea ce înseamnă
adresarea către societate într-o arhitectură
contemporană - un complex în curs de
transformare. Cum spunea cineva, unul
dintre pericolele cu care se confruntă
profesia de arhitect astăzi este aceea de a
deveni arhitectul restrâns limitat la desenul
fațadelor, sigur, o exagerare pe care, într-un
fel sau altul, o simțim cu toții”.
Link video: https://we.tl/oMxSTaa9c1
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Oana DAVIDOGLU, guest speaker,
Marketing Manager Saint-Gobain
Construction Products Romania SRL, Rigips
B.U. Prezentare: „How to measure
COMFORT level in our living
environment?”: „Obiectivul companiei
noastre e de a crește nivelul de confort al
spațiilor în care trăim și se pune întrebarea
cum putem măsura nivelul de confort? Ce își
doresc oamenii? Își doresc să se simtă bine,
vorbim de confort, de sănătate, de o estetică
superioară și iată aici îmbinarea cu
dorințele arhitecților de a crea spații
frumoase și sănătoase. Vorbim, de
asemenea, de eficiență energetică și
protejarea resurselor naturale, așa cum am
văzut mai devreme. Saint-Gobain a creat
acest concept multi-confort, urmărind
simțurile noastre: dorim să ne simțim bine și
aici luăm în considerare temperatura,
umiditatea; dorim să auzim suficient de bine
în spațiile în care suntem și aici vorbim de
nivelul zgomotului, dorim să respirăm un
aer curat și aici apreciem nivelul de
formaldehidă; și, bineînțeles, toate aceste
lucruri se pot măsura”.
Link video: https://we.tl/PAozVSL8hO
Arh. RENATO RIZZI, Keynote
Speaker, fondatorul Renato Rizzi, Italia:
„Mulțumesc organizatorilor pentru că m-au
invitat aici și mulțumesc, de asemenea, dlui
Șerban ȚIGĂNAȘ, care a vorbit anterior și a
utilizat termenul de complex în arhitectură.
Complexul nu e, de fapt, complicat, ci
aparține simplității, iar complexitatea
aparține culturii noastre contemporane,
bazată pe știință și tehnică. Însă, pentru a
atinge complexitatea, trebuie să ieșim în
afara ei și să ajungem, mai întâi, la
simplitatea complexului”.
Link video: https://we.tl/wq2aXzEoNT
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Zina BARBAROS, Guest speaker,
Head of Marketing Wienerberger & Tondach,
a prezentat, în locul colegului său Iulian
CUȚĂ, „Profilul investitorilor români
interesați de performanța energetică în
rezidențial”: „Ce am constatat în ultimii ani
în legătură cu realizarea construcțiilor
performante energetic în România: - nevoia
de școlarizare a celor care pun în operă
materialele de construcții; - nevoia
specialiștilor de a consulta informații, studii
de caz, referințe; - nevoia investitorilor
privați de a colabora, de a consulta un
manager de proiect cu experiență în
realizare de construcții performante
energetic”.
Link video: https://we.tl/fiiPAYMt4K
Arh. Miha DEŠMAN, Keynote
Speaker, fondatorul DANS Studio, Slovenia.
Prezentare: „The Architecture of Dialog”: „Ce
este arhitectura? Aceasta e prima întrebare
pe care ne-o punem atunci când începem un
proiect. După aceasta vin tot felul de alte
întrebări. Arhitectura e ca și cum ar fi
divorțat de alte aspecte cum ar fi
decorațiunea, comunicarea, frumusețea și sa dedicat mai mult funcționalității. Acum ne
întrebăm iarăși ce este arhitectura? Poate
răspunsul ar trebui să îl căutăm, înainte de
toate, în oameni, în a crea arhitectură nu
pentru expoziții, nu pentru premii, nici chiar
pentru investitori, ci pentru oamenii care
vor locui acolo”.
Link video: https://we.tl/GTIzVZSyXs
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Cristian ILCU, Guest Speaker, Sales
and Technical Director of Etem Romania.
Prezentare: „Etem Share Innovation”: „De la
nașterea unei idei, ETEM ajută individul,
investitorul sau dezvoltatorul să selecteze
cel mai bun produs pentru a-și îndeplini
cerințele în cele mai eficiente moduri.
Asistăm în mod activ arhitectul sau
inginerul pentru a defini specificațiile
proiectului și putem oferi, de asemenea,
suport tehnic sau instruire constructorului
și instalatorului pe portofoliul complet de
produse al companiei. ETEM are ca scop
principal proiectarea și ingineria
produselor care ne ajută să ne îmbunătățim
viața de zi cu zi, fie într-un mediu
rezidențial, comercial sau profesional”.
Link video: https://we.tl/twOn1ClQYD
Arh. Ken MACKAY, Keynote
Speaker, Mackay + Partners, Marea Britanie:
„Prezentarea mea va fi despre cum lucrăm
noi cu clienții și designerii, eu le numesc
colaborări. Avem trei oficii, în trei țări
diferite. În afară de cel din Londra, care este
oficiul central, mai sunt cel din Milano, New
York și Sydney. Lucrăm pe sectoare,
specializarea noastră de bază fiind
hotelurile, clădirile rezidențiale de mare
înălțime, campusurile corporatiste, în
planificare și renovare”.
Link video: https://we.tl/EltAaD6AuW
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Eng. Daniela LEONTE, Guest
Speaker, Technical Advisor ALUPROF.
Prezentare: „History and Innovation.
Bespoke Solution - Museum of the Second
World War - Gdansk”: „Complexitatea și
personalitatea proiectelor din ultimii ani au
fost adevărate provocări care ne-au ajutat
să dezvoltăm și să inovăm permanent
soluții adaptate, pentru că nu există progres
fără inovare. În contextul acestui
eveniment, mi-am propus să vă
împărtășesc câteva soluții tehnice
inovatoare cu performanță de izolare
tehnică foarte bună și etapele
premergătoare unui proiect care necesită
soluții adaptate”.
Link video: https://we.tl/9P4Ug7NFui
Arh. Philippe SAMYN, Keynote
Speaker, partener fondator al Samyn and
Partners, Belgia: „Philippe SAMYN and
PARTNERS a fost fondată în 1980 și este o
companie privată. Afiliată altor companii
precum FTI, DAE și AirSR, este activă în
toate ramurile arhitecturii și ale ingineriei
construcțiilor. Abordarea noastră
arhitecturală se inspiră din necesitățile
clientului și din genius loci. Proiectele
noastre sunt deschise nevoilor clienților și
sunt deseori publicate în presa de
specialitate”.
Link video: https://we.tl/C3HvjnJgvk
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Mihael IONESCU, Guest speaker,
Key Account Manager Sisecam Flat Glass
Romania. Prezentare: „Mobile Applications:
To Make your life easier”: „Nu voi vorbi
despre produsele companiei noastre, care
nu pot fi cuprinse într-un sfert de oră. Voi
vorbi despre patru produse noi, patru
aplicații mobile. Este un răspuns al nostru
pentru noua eră digitală la care încercăm să
ne adaptăm cât putem de repede. Prin
aceste aplicații, vrem să facilităm accesul la
tot ce înseamnă informație tehnică, tot ce
înseamnă caracteristici ale produselor
noastre, într-un timp cât mai scurt și cât
mai ușor cu putință”.
Link video: https://we.tl/bRVxsLtLOJ
Arh. Jean-Yves SOETINCK,
Special Guest, Owner, Lighting Designer,
ACTE LUMIERE, Franța. Proiect:
„Strasbourg Cathedral - New Lights and
Shadows for a Gothic Masterpiece”: „Munca
noastră se înspiră din genius loci, din
spiritul locului și transformăm aceasta în
lumină. În cazul Catedralei Notre-Dame din
Strasbourg, designul făcut de Acte Lumiere
folosește luminile și umbrele pentru a pune
în valoare bogatele detalii gotice ale acestei
bijuterii arhitecturale. Se focusează pe
materialul bisericii - un tipaj rar de gresie,
pe volumetria ei și particularitățile ei
delicate”.
Link video: https://we.tl/2vrsV269tJ
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Cristi ANTON, Guest Speaker,
General Manager Datasoft. Prezentare: „The
sound of silence”: „În demersul meu, vreau
să arăt tuturor că sunetul este important, că
trebuie să învățăm să trăim în liniște și în
armonie, din punct de vedere acustic. În
edițiile precedente am vorbit despre
decibeli, despre lame de frecvență, despre
calitatea înregistrărilor, tratamente
acustice, știți bine că în orice proiect trebuie
să mențineți un echilibru între materialele
absorbante și cele care reflectă sunetul. Am
avut bucuria să lucrez cu mulți dintre
dumneavoastră la săli de spectacole, la
diverse proiecte comerciale, chiar și
stadioane”.
Link video: https://we.tl/BwzqImmwKl
Arh. XANDER VERMEULEN
WINDSANT, Special Guest, XANDER
VERMEULEN, Olanda. Proiect: „DeFlat
Kleiburg”: „Proiectul «DeFlat Kleiburg» a
luat în 2017 premiul «EU Prize for
Contemporary Architecture - Mies van der
Rohe Award» și a fost selectat dintr-o listă
de 355 de lucrări din 36 de țări europene.
Acest proiect prezintă una dintre cele mai
mari clădiri rezidențiale din Olanda care a
fost salvată de demolare, transformând-o
într-o construcție reîntinerită, numită
«Klusflat», unde locuitorii își pot renova
singuri apartamentele. Este pentru prima
oară când premiul este dat pentru
renovarea unei clădiri existente”.
Link video: https://we.tl/Yzv3vNx16I
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Denis ORAC, Guest Speaker, Product
Manager AKRIPOL and Joze Bizjak, Project
Manager, Sales ALUX - NANOGLAS
AKRIPOL. Prezentare: „Think Green …
Think Akripol”: „ AKRIPOL a fost fondată în
1974, iar din 2016 aparține companiei G4
GROUP Slovenia. Are 120 angajați în
Slovenia, 2 în Croația și unul în Serbia.
Printre produsele noastre se numără Aglas,
Alux, Nanoglas, Novilon. Calitatea muncii
și, respectiv, a produselor este una din
direcțiile strategice ale companiei”.
Link video: https://we.tl/XlWHsH5bN0
Arh. Ana ȘTEFĂNESCU, Guest
Speaker, PR&Communication Manager
ADNBA, România. Proiect: „Fragments and
places - working in Bucharest”: „Prezentarea
mea are acest titlu, deoarece fiecare proiect
pe care îl voi împărtăși astăzi cu
dumneavoastră este realizat în București.
Cred că este important să vă spun câte ceva
despre București, care e un oraș destul de
aparte, nu ca multe alte capitale europene,
pentru că este format din proiecte”.
Link video: https://we.tl/s2aI3RplkT
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Andjelina KUZMANOVIC, Guest
Speaker, Head of Marketing Southern
Balkans at Knauf Insulation. Prezentare:
„Comfort Living Spaces under the Roof”:
„Voi prezenta un produs al companiei
noastre care servește drept barieră de vânt
și temperatură. Avantajele acestui produs
sunt că protejează stratul izolant de
infiltrările nedorite ale aerului rece de
afară, servește drept plan de drenaj, pentru
a preveni infiltrările de apă în structură, iar
permeabilitatea aerului este mai puțin
severă decât la barierele Therefore”.
Link video: https://we.tl/xp77pTw2Up
Arh. Pako RADOVANOVIC, Guest
Speaker, CEO, Rado engineering Skopje,
Macedonia. Proiect: „Granit”: „Rado
engineering din Skopje este o companie de
design, construcții, inginerie și consulting,
care a fost fondată în 2001. Suntem doar 10
arhitecți în companie, dintre care 5 suntem
o familie: părinții, soția și sora mea. Vă voi
prezenta câteva dintre proiectele noastre.
Într-o țară atât de mică, așa cum este
Macedonia, cu o populație de numai 2
milioane de oameni, noi trebuie să putem
face orice, de aceea deținem licență pentru
design și construcții din toate categoriile”.
Link video: https://we.tl/8MRqJVsegH
43

INFO 6
Andrei HETEL, Guest Speaker,
National Sales Manager at Maer Marmură
Granit. Prezentare: „How to bring Jurassic to
your home”: „Cu materiale exploatate din
cariere de pe toate cele cinci continente și cu
o vastă experiență în producția de placaje
standard și piese pe comandă din marmură,
granit, travertin, onix și pietre recompuse,
MAER Import-Export activează pe piața
românească de 25 ani, îmbogățindu-și
permanent gama de produse și servicii către
clienții săi în domeniul materialelor pentru
finisaje și construcții. Adepți ai soluțiilor
moderne, am achiziționat de curând
echipamente care folosesc tehnologia tăierii
cu jet de apă continuu și care ne permit
combinarea diverselor materiale, de la roci
naturale și pietre semiprețioase la metal,
lemn sau sticlă. Complexitatea și unicitatea
fiecărei lucrări prind viață în urma
proiectelor realizate în format vectorial de
către echipa noastră de profesioniști”.
Link video: https://we.tl/4Z1azZB3GN
Arh. Ken MACKAY, Keynote
Speaker, Mackay + Partners, Marea Britanie.
Proiect: „The Minories Hotel”: „ The
Minories Hotel este un exemplu de o
abordare arhitecturală în care arhitecții sunt
antrenați în proiect chiar din stadiul de a
alege amplasamentul și de a-l achiziționa.
Considerând materialele o componentă cheie
a designului, construcția este o ocazie
specială de a inova în termeni de placare și
iluminare”.
Link video: https://we.tl/GwQ0p9FBmb

Citiți continuarea în numărul viitor.
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Expoziția „Arhitectura Interbelică
a Bucureștiului și Regalitatea"
de Ana DONȚU

foto&video: L. MIHĂESCU, R. HATEA
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Expoziția, componentă a proiectului
cultural „Arhitectura Interbelică a
Bucureștiului și Regalitatea”, realizată de dr.
arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare
identitatea culturală și istorică, contribuind
la integrarea acesteia în spațiul european.
Expoziția, găzduită de Muzeul
Municipiului București, în holul central al
Palatului Suțu, în perioada 1-15 noiembrie
2017, a cuprins 30 de panouri cu fotografii
ale unor edificii de arhitectură modernă
relevante, lucrări reprezentative pentru
arhitectura modernistă a Capitalei din
perioada interbelică. Bucureștiul este
considerat capitala est-europeană cu cele
mai numeroase monumente de arhitectură
modernistă, patrimoniu realizat, în mare
parte, în perioada interbelică. Vernisarea
expoziției și lansarea catalogului au avut loc
marți, 7 noiembrie 2017, ora 18:00, în
prezența dlui academician Răzvan
THEODORESCU, dlui arh. Nicolae LASCU
și a dnei Angelica IACOB.
Proiectul este realizat de Uniunea
Arhitecților din România în parteneriat cu
Academia Română - Secția de Arte,
Arhitectură și Audiovizual și Muzeul
Municipiului București. Acest proiect
cultural a fost finanțat în cadrul Programului
cultural „ucurești Oraș participativ” de către
Primăria Municipiului București prin
Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.
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Angelica IACOB, șef Serviciu Relații
Publice, Marketing și Proiecte culturale la
Muzeul Municipiului București: „Ne
bucurăm să vă avem alături de noi în număr
atât de mare, ceea ce arată interesul pentru
orașul nostru și pentru arhitectură. Această
expoziție este punctul central al proiectului
pe care ne bucurăm să-l găzduim. Muzeul
Municipiului București este partener al
acestui proiect inițiat de Uniunea
Arhitecților din România, în parteneriat cu
Academia Română”.
Arh. Nicolae LASCU: „Proiectul este
finanțat de Primăria Municipiului
București, lucru pentru care Uniunea
Arhitecților este recunoscătoare, și este
coordonat de colegul nostru mai tânăr,
Luca Matei Stoian, dar întreaga parte de
realizare a aparținut, de fapt, Uniunii
Arhitecților. A fost și proiectul cel mai amplu
și are mai multe scopuri: în primul rând, de
a cunoaște o bună parte din arhitectura
importantă a orașului sau a ne o reaminti,
în al doilea rând, de a sesiza foarte multe
situații, pentru că multe din aceste clădiri
sunt monumente istorice ale României, să
constatăm, cel puțin, câteodată starea lor de
degradare, de neîngrijire și de aici să
începem în a le acorda atenția necesară”.
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Academician prof. dr. Răzvan
THEODORESCU, președintele Secției de
Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei
Române: „Pentru arhitectura Bucureștilor,
deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel
al unei modernități pe care nicio altă
capitală din estul european nu a cunoscut-o.
Luca Matei Stoian este reprezentantul
unei generații tinere de arhitecți extrem de
promițătoare, aș spune, foarte europene.
Este produsul Școlii Românești de
Arhitectură, este elevul unuia dintre
importanții profesori ai Universității de
Arhitectură, prietenul meu prof. arh. Sorin
Vasilescu.
Ceea ce a reușit arhitectul Luca Matei
Stoian este să realizeze o expoziție absolut
remarcabilă, cu o deschidere de orizonturi
și ea absolut remarcabilă. În orice caz, lui
Luca Matei Stoian îi datorăm această
deschidere, care nu contează numai pentru
istoria arhitecturii, ci contează pentru
întreaga istorie a culturii Românești”.
Luca Matei STOIAN: „Îi mulțumesc
domnului Răzvan Theodorescu, pentru că în
acest album sunt două studii introductive
ale dumnealui. Primul se referă la ce se
întâmplă în patrimoniul actual, în
patrimoniul batjocorit, cum îl numește
dumnealui. Iar în al doilea, se referă la
arhitectura lui Carol al II-lea, a regalității.
Dar suntem într-o situație fără precedent,
pentru că suntem singura țară care mai
avem rege încă în viață în sud-estul Europei
și regalitatea înseamnă pentru noi, de fapt,
identitate”.
Link foto: https://we.tl/AJ8JZLUlqH
Link video: https://we.tl/SCMNM2ED2F
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colette
desen - pictură
de arh. Mircea ȚIBULEAC

foto:

Răzvan HATEA &
Mircea ȚIBULEAC

S-a întâmplat în 8 noiembrie, ora
17:00, la Centrul de Cultură
Arhitecturală din str. Jean Louis
Calderon 48.

NICOLETA POPESCU - „colette”
medic stomatolog 1939 - 2001

„Datorită unei întâmplări, fără un
exercițiu anterior, Collette descoperă
spre surprinderea tuturor că are
talent pentru artă. Contrar
obiceiurilor ce însoțesc o profesie, ea
ne arată că e posibil și altfel, nici urmă
de amatorism, ea trece fără vreo
explicație direct în categoria
profesioniștilor.”
Imaginile din catalog o
demonstrează:
https://we.tl/xUxu7csXvv
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Am ținut să fiu prezent la acest
vernisaj, deoarece anunțul pe care lam primit de la UAR mi-a stârnit
interesul: în afară de imagini nu
deconspira nimic despre autoarea
lucrărilor. Apoi mi-a căzut sub priviri
textul de pe coperta a doua a
catalogului care mi-a stârnit și mai
mult curiozitatea.
Mi-am pregătit aparatele ca să
fiu gata când urmau să apară primii
participanți la evenimentul pe cale să
se întâmple - vernisarea expoziției.
Ca să-mi scurtez minutele de
așteptare am făcut un tur al expoziției,
descoperind treptat lucrările expuse.
Pe rând, au început să apară și
invitații pe care, de această dată, nu-i
cunoșteam, cum se întâmplă de obicei
la evenimentele din Calderon ca să
cunosc pe majoritatea celor care calcă
pragul Centrului de Cultură
Arhitecturală. Erau, se pare, prieteni
din cercul artiștilor vizuali care se
cunoșteau între ei și, cu mare bucurie,
se revedeau, stând de vorbă în fața
lucrărilor, vizibil interesați de ceea ce
vedeau. Am recunoscut printre ei pe
doamna Ruxandra Garofeanu,
binecunoscut istoric de artă, care a fost
realizator de emisiuni de arte la radio
și televiziune între 1966-2004, în
prezent președintele Fundației
ArtSociety din cadrul Artmarkt.
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Mă așteptam, cum de obicei se
întâmpla, să ia cineva cuvântul, dar
timpul trecea și curiozitatea mea nu
avea șanse să fie satisfăcută.
Necunoscând pe nimeni din cei din jur,
am decis să găsesc eu o soluție. După
cum se mișca pentru a face ultimele
pregătiri și după cum se îmbrățișa cu
oaspeții, am dedus că personajul
pitoresc, pe care l-am remarcat după
tichie și favoriții bogați, ar trebui să fie
cel de la care să cer amănunte despre
misterioasa autoare a lucrărilor
expuse.
Am prins un moment favorabil și
m-am prezentat lui, explicându-i în ce
calitate mă aflam acolo. S-a bucurat,
aflând că sunt foarte interesat de
expoziție și că o voi prezenta într-un
articol al buletinului nostru. Am
profitat atunci de această deschidere
și, pe loc, i-am propus să ne retragem
pentru un interviu. Cu toate că pe ușă
continuau să-și facă apariția alți
oaspeți, am urcat la etaj unde ne-am
așezat și am început interviul.
Ne-am prezentat. Domnul este
soțul artistei, se numește Florin
Ciubotaru și este artist vizual, cum mia zis că preferă să i se spună. La fel este
și fiul lor Andrei, pe care l-am remarcat
datorită coafurii asemănătoare cu cea
a samurailor.
Interviul l-am înregistrat pe
reportofon, motiv pentru care nu o să-l
redau în întregime, ci numai
fragmentele care mi s-au părut mai
interesante din povestea pe care am
auzit-o.
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În paralel, se vor derula
imaginile pe care aparatul de
fotografiat le-a surprins cu familia
artistei decedate care, din păcate, nu a
apucat să se bucure de doi nepoți
minunați. Ochii lor negri pătrunzători
mi-au adus aminte de portretul bunicii
lor, pe care l-am reprodus de pe
coperta doi a catalogului, pe prima
pagină a articolului nostru.
Am dat drumul la reportofon,
cerând domnului Ciubotaru să explice
în ce a constat marea surpriză oferită
tuturor de soția lui care, după un
accident și o intervenție chirurgicală, a
rămas cu o problemă de sănătate care a
împiedicat-o să-și mai profeseze
meseria de medic stomatolog. Ca și
terapie, el i-a oferit soluția de a se
manifesta prin desen, știut a fi un
posibil leac împotriva depresiei, și
atunci a apărut surpriza!
„Surpriza a fost mare din
pricină că toți știam obligațiile unei
profesioniste, adică ucenicia, studiile
elementare, studiile medii, studiile
superioare și practica, pentru că e
vorba și de tehnică aici, nu? Ea nu a
avut niciun exercițiu anterior, dar
absolut deloc. Poate pentru că, în
familia noastră, și eu sunt pictor, și
fiul nostru este pictor, a fost
interesată să deseneze. Poate a fost
invers, poate a complexat-o! ... Ea
lucra cu mult calm, încet, aveai
sentimentul că nu este mâna ei.
Cumva își crease o atmosferă care o
conducea - ceva foarte interesant, să
știi!”
Vă las să ascultați AICI restul
dialogului, eu mi-am luat rucsacul și
rămas bun de la cei doi prieteni,
singurii cunoscuți din întreaga
adunare, și am plecat să descarc
pozele. Norocul meu este că, aproape
de fiecare dată, este în preajma mea
Răzvan Hatea și, dacă mi-a scăpat mie
ceva, găsesc între pozele lui ceea ce-mi
trebuie.
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„Dialoguri cu arhitectul Miloș Cristea”,
autor Ovidiu Balint
de la arh. Liviu NICULIU
tehnoredactare: Ana DONȚU

Dragi colegi,
Ca unul din cei mai vechi membri ai UA din România, urmăresc cu interes Buletinele
Informative ale UAR, apreciez nivelul ridicat al conținutului și al redactării colectivului
împreună cu cei asociați, care dovedesc nu numai interesul profesional, cât și pe cel cultural
reprezentativ al arhitecților.
Doresc totodată celor care se preocupă de această frumoasă inițiativă să mențină cu
perseverență tonusul activității care ne reprezintă cu succes, pentru că arhitectura a avut încă
de la formația ei și o activitate internațională prestigioasă cu Uniunea Internațională a
Arhitecților, care a dat posibilitatea schimburilor de experiență cu colegii din toate țările lumii,
prin deplasări periodice, ridicând în acest fel nivelul de cunoaștere și pe cel profesional. Am
fost împreună cu colegii mei beneficiarii acestei situații, chiar într-un moment în care relațiile
externe erau controlate, putând astfel cunoaște direct minunățiile realizărilor din întreaga
lume, în care arhitectura este factorul principal material, moral și spiritual.
Profit de invitația voastră de la finele fiecărui buletin și vă trimit spre publicare un
exemplu emoționant al celor din Arad față de colegul și prietenul meu cel mai bun! Un om întradevăr minunat, care a murit acum 10 ani!
Cu deosebită stimă, arh. Liviu Niculiu
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O carte și o concluzie
retipărită: Aradului îi lipsește
acum, poate mai mult decât
oricând, un Miloș Cristea!
A privit Aradul cu o grijă paternală și o
precizie inginerească. A fost un artist, un
vizionar, un profesionist… dar mai mult
decât atât: a fost o personalitate care a simțit
pulsul orașului și a făcut tot ce i-a stat în
putință pentru a-i menține armonia
urbanistică și arhitecturală. A fost un
arădean în adevăratul sens al cuvântului. A
trecut în neființă în anul 2003, dar spiritul
lui trăiește în continuare prin legendele
urbane care fac ca povestea lui să meargă mai
departe. Exact acest lucru face și cartea
colegului nostru, Ovidiu Balint, „Dialoguri
cu arhitectul Miloș Cristea”, care este de
acum disponibilă într-o nouă ediție și a fost
relansată în data de 26 octombrie, la
Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”.
Farmecul acestei cărți (o serie de
interviuri, la bază) constă în faptul că
discuțiile din acea perioadă sunt în
continuare cât se poate de actuale. Am putea
spune că sunt - și trebuie să folosim sintagma
„din păcate” - din ce în ce mai actuale. Seria
de interviuri a apărut inițial în cotidianul
„Observator Arădean”, apoi în săptămânalul
„Flacăra Roșie”, după care, în anul 2012,
pentru prima oară sub forma unei cărți,
văzând lumina tiparului la Editura Flacăra
Roșie. Cea din urmă ediție, tipărită la Editura
Concordia, se prezintă cu un aspect
impecabil, aducând un element de noutate
pe copertă, ce reprezintă un tablou realizat
de nimeni altul decât Miloș Cristea: un
autoportret.

„Miloș Cristea îmi spune înainte să
pornesc reportofonul că a obosit să se lupte
de unul singur pentru a păstra Aradul ca o
bijuterie. A venit la Arad ca arhitect, fiind o
perioadă de timp asistentul renumitului
Rafiroiu, arhitectul orașului prin anii '50.
Își amintește că de atunci se lucra la planul
urbanistic general al Aradului, denumit
atunci de sistematizare. Pornesc
reportofonul” -cu aceste cuvinte ne
„catapultează” autorul în apartamentul lui
Miloș Cristea, „o casă ca un atelier și un
atelier ca o casă”, unde au avut loc
dialogurile. Ce l-a supărat pe veteranul
arhitecturii arădene? „Domnule, în ultima
perioadă, m-a supărat lipsa de unitate în
viziunea urbanistică a Aradului. (…) Orașul
este un organism viu, foarte complex, cu un
metabolism propriu. Iar când acesta este
perturbat în dezvoltarea lui, trebuie
regândit sistemul, resistematizat orașul” spunea arhitectul (putem spune deja, fără să
exagerăm) legendar al Aradului.
Pentru cei care nu l-au cunoscut în
persoană pe Miloș Cristea, cartea lui Ovidiu
Balint reușește cu o ușurință formidabilă să
corecteze acest minus. Cartea ne înfățișează,
post-mortem, un om care a iubit Aradul
nemărginit și… atunci când orașul a suferit, a
suferit și el. I-a cunoscut fiecare element,
fiecare colțișor, calitățile și defectele,
posibilitățile și modul firesc de dezvoltare, ba
mai mult decât atât, modul de gândire al
locuitorilor. Cu alte cuvinte: efectiv, sufletul
orașului.
Majoritatea celor prezenți joia aceasta
în sala Concordia a Bibliotecii au avut
onoarea de a-l cunoaște pe Miloș Cristea. La
relansarea cărții au vorbit și au depănat
amintiri arhitectul și președintele CCIA
Arad, Gheorghe Seculici, arhitectul și
profesorul universitar dr. Teodor Octavian
Gheorghiu, autorul cărții, jurnalistul Ovidiu
Balint (despre care mulți au aflat cu această
ocazie că este și inginer!), și gazda
evenimentului, Doru Sinaci, noul director al
Bibliotecii. Desigur, au fost prezenți în sală și
Claudiu, Miruna și Adela Cristea, fiul, fiica și
nora regretatului arhitect.
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Gheorghe Seculici a spus că se numără
printre cei privilegiați ai sorții pentru că l-a
avut pe Miloș Cristea profesor la facultate și,
ulterior, chiar coleg, ajungând să lucreze
împreună și să materializeze ceea ce a învățat
de la el la facultate.
„Dincolo de orice, a fost vocea cea mai
autorizată din punct de vedere profesional,
era omul care nu numai că își transmitea
ideile și părerile vizavi de oraș, era omul
care își cunoștea orașul, care l-a văzut din
toate unghiurile și din toate aspectele,
social, economic, urbanistic, plastic… a
înțeles politica orașului, a înțeles modul în
care se dezvoltă un oraș. (…) A studiat și a
înțeles foarte bine istoria orașului”.
Gheorghe Seculici a adus în discuție și
Monumentul Marii Uniri, deoarece puțini
mai știu în ziua de azi că Miloș Cristea a fost
printre primii care a prezentat un proiect
pentru marcarea acestui eveniment istoric.
Și l-a prezentat, din nefericire fără succes, de
mai multe ori.

„Monumentul Unirii nu este o idee
nouă. Sigur, ne grăbim acum, în pragul
sărbătoririi evenimentului, să găsim o
soluție și avem probabil cea mai proastă
soluție pe care ar putea-o avea Aradul.
Povestea cu Miloș Cristea și Monumentul
Marii Uniri se leagă de cutremurul din 1977.
În acea perioadă s-a pus din nou în discuție
monumentul, la nivel național. Decidenții
politici din vremea respectivă au hotărât să
facă un concurs național, la care au
participat mai mulți artiști, inclusiv din
Arad, iar lucrările au fost trimise la
București spre avizare. Domnul Miloș
Cristea a avut un monument extrem de
frumos (n. red. - macheta apare în carte),
din lemn, simplu, elegant și foarte sugestiv
pentru ceea ce înseamnă un monument al
Unirii. A fost trimis la București și, în loc să
apară comisia de validare, a venit
cutremurul (n. red. - a intervenit aici fiul lui
Miloș Cristea, Claudiu, spunând că tatăl său
a fost chiar la București în perioada aceea).
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După cutremur nimeni nu a mai avut
timp pentru un monument al Unirii, nu mai
erau bani pentru realizare și a rămas
pentru o etapă următoare. Prin anii '88-'89,
s-a pus problema ca toate orașele din țară
să aibă câte o piață a «Victoriei
Socialismului». La Arad, piața trebuia să fie
între Boul Roșu și Piața Avram Iancu.
Practic, toată zona a
fost prevăzută
pentru a fi demolată,
iar în amplitudinea
proiectului și în urma
gândirii de pe
vremea aceea,
trebuia realizat și un
Monument al
V i c t o r i e i
Socialismului.
Decidenții politici de
atunci au spus că
«știm noi un
monument pe care-l avea Miloș Cristea
pentru Unire!»… și erau foarte convinși că
s-ar potrivi și în acest scop. Țin minte de la
domnul Miloș, care spunea: «domnule,
dar… nu prea se potrivește lucrarea mea cu
Victoria Socialismului…», însă aceștia au
insistat și, până la urmă, a acceptat. În
sfârșit, a venit Revoluția, deci a picat și
Victoria Socialismului. Imediat după
Revoluție, în '91-'92, s-a reluat problema
Monumentului Marii Uniri, dar era o
dispută absolut aberantă despre
Monumentul Revoluționarilor și cel al
Unirii… unde le mutăm și unde le
amplasăm? Bineînțeles, domnul Miloș a
revenit cu lucrarea sa și cu propunerea să
fie repusă într-un concurs care a avut vreo
trei sau patru etape. E drept, a fost un
concurs local, organizat la vremea
respectivă de Consiliul Județean, Primărie
și Prefectură, iar în momentul în care a
prezentat macheta lui, s-au trezit unii care
nu cunoșteau prea bine istoria orașului și
care spuneau că «stai, domnule, eu știu că
monumentul ăsta a fost prezentat pentru
Victoria Socialismului!».

Așa a fost tratat, din păcate, ceea ce ar
fi trebuit să însemne cu adevărat un
monument al Unirii. Avea trei lamele care
reprezentau cele trei regiuni și toate
elementele decorative erau extrem de
sugestive și reprezentative pentru
importanța acestui eveniment. Din acel
m o m e n t …
domnul Miloș
Cristea nu l-a mai
afișat niciodată”,
a p o v e s t i t
a r h i t e c t u l
G h e o r g h e
Seculici.
„Unul dintre
primele lucruri pe
care l-am învățat
de la domnul
Miloș Cristea a
fost un aspect în care dânsul a excelat:
comunicarea. Să știi să-ți susții lucrarea.
Sigur, sunt foarte multe lucruri ce am
învățat de la dânsul, enorm de multe, și am
avut o parte importantă de lucrări pe care
le-am studiat împreună, plecând de la
Planul Urbanistic General al orașului, care
este și în acest moment singurul avizat din
'96 și, nu în ultimul rând, un studiu de
reconversie a Cetății, chiar primul, de fapt.
Spuneam la început că era singura voce
autorizată. Nu cred că există o singură
lucrare de-a dânsului care să poată fi
contestată, ca decizie urbanistică.
Întotdeauna a avut argumente tehnice și
profesionale și întotdeauna a fost
înconjurat de oameni care au fost alături de
el, indiferent că l-au agreat sau nu, dar care
nu l-au putut combate. Din păcate, la ora
asta, arhitecții din Arad sunt fiecare cu
bisericuța lui. Ne contestăm între noi, în loc
să facem o echipă și să gândim ceva în
comun pentru oraș, ceea ce-i regretabil.
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El a reușit să creeze un astfel de mediu,
pe vremea aceea. Acum, lipsa unui
asemenea grup se vede în imaginea pe care
o are Aradul și în deciziile care se iau în
administrația orașului. Aud că se vrea
desființarea Pieței Catedralei… ne trezim cu
o oribilitate de monument, care nici la
Caracal nu ar putea fi pus… deci sunt câteva
decizii foarte proaste pe care administrația
le ia, pentru că e mai comod cu toți yesmenii
care acceptă orice idee și nu cu arhitecți care
să-și susțină ideile profesioniste. De asta
spun că lipsește un Miloș Cristea acum”, a
mai spus Gheorghe Seculici.
„Conducătorii orașului de astăzi
ar trebui să fie fericiți dacă ar avea un
asemenea om în preajmă”
„Am studiat, recent, cazul
urbanismului din perioada interbelică și
postbelică dintr-o serie de orașe din estul și
sudul României și am ajuns la o concluzie
interesantă… și care vine în sprijinul a ceea
ce vreau să spun despre colegul Cristea.
Arhitecții au avut un cuvânt foarte
important și hotărâtor de spus în
acea perioadă. Nu au fost toți la
mâna Puterii. Nu au fost niște
slujitori umili ai unui prim-secretar
de partid. Au avut capacitatea de a
demonstra o anumită valoare a unui
centru istoric, a unei clădiri, și
reușeau, într-un final, să pună în
aplicare proiectele lor. Așa încât nu
ar trebui să dăm vina numai pe
puterea politică, ci și pe noi înșine,
asta referitor la ceea ce spunea
domnul Seculici. În același timp, mi
se pare foarte ciudat și mă
întristează faptul că sunt atât de
puțini arhitecți acum în sală. (…) M-am
gândit, înainte de a veni aici, cum ar trebui
să fie prezentat, pentru cei care nu-l cunosc,
colegul Cristea… și sunt foarte multe
moduri în care poate fi descris. În primul
rând, o persoană extrem de talentată.
Mustea de talent… și cine se uită cu atenție la
acest autoportret, își dă seama. Dacă ar fi
rămas doar acest autoportret, deja era
suficient de clar cât talent avea. Dar asta se
vede și în ceea ce a făcut în arhitectură. (…)

A fost un pasionat de urbanism, iar
domnul Balint, în cartea sa, dovedește acest
lucru prin dialogul pe care-l are cu Miloș
Cristea. Foarte multe dintre temele pe care
le abordează sunt de urbanism. Și sunt
foarte actuale! Chiar dacă el era, în mod
evident, un modernist. Avea o viziune
majoră asupra clădirilor, asupra situației și
asupra evoluției orașului, dar în același
timp, un lucru - am putea spune paradoxal, era extrem de atașat de
arhitectura istorică. E un lucru care nu se
potrivește la o privire superficială, dar în
ceea ce-l privește pe Miloș Cristea, s-a
potrivit foarte bine. A fost printre puținii
care au contribuit în mod direct la
restaurarea unor piese de arhitectură
tradițională din Arad. Mult mai mult decât
a făcut oricare dintre noi”, a spus arhitectul
Teodor Octavian Gheorghiu.

„Nu în ultimul rând, aș remarca
extraordinara calitate a sa de pedagog. Era
foarte bine pregătit în domeniul
urbanismului și a călătorit în toată Europa.
De exemplu, după ce a revenit din Anglia, a
ținut o prezentare spectaculoasă despre ce
și cum fac englezii, inclusiv despre protecția
monumentelor, inclusiv protecția
vegetației. Ne-a spus, de exemplu, cam cât
ar costa mutarea unui arbore (…)
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Am remarcat că, în anumite discuții,
atunci când s-a atins un subiect care îi
plăcea, exploda, pur și simplu. Nu puteai săi ții piept. Când îi plăcea sau nu-i plăcea
ceva, spunea ce avea de spus, indiferent
cui… și cred că cei care conduc astăzi orașul
ar trebui să fie fericiți dacă ar avea un
asemenea om în preajmă, care să-i tragă de
mânecă din când în când, atunci când fac
prostii sau, dimpotrivă, să-i felicite dacă e
cazul”, a mai adăugat arhitectul Teodor
Octavian Gheorghiu.
Ovidiu Balint a avut o intervenție
scurtă și la obiect.
Autorul cărții a menționat că volumul
s-a născut în urma unei serii de interviuri ce
s-au făcut pe o perioadă de aproape doi ani de
zile, în anii '98-'99, în care Miloș Cristea a
avut „o dorință de-a dreptul nebunească de
a transmite tot. Toate trăirile, toate
sentimentele, toate cunoștințele, a vrut să le
spună tuturor… doar-doar o să înțeleagă
arădenii ăștia odată că au un oraș superb,
care trebuie îngrijit și menținut”.
În rest, Ovidiu Balint s-a rezumat în a
citi publicului ceea ce a evidențiat și pe
coperta a patra a cărții, un citat de-a dreptul
elementar pentru toți cei cărora le pasă de
soarta Aradului, pentru toți arădenii care își
iubesc orașul măcar un sfert cât l-a iubit
Miloș Cristea. Iată:

Acea privire din avion asupra
problemei și acel simț fantastic pentru
detaliu
Spre finalul evenimentului dedicat atât
relansării cărții, cât și - implicit - evocării
marelui arhitect, a mai spus câteva cuvinte și
fiul acestuia, Claudiu Cristea.
„Avea un talent pentru artă, întradevăr, dar avea și o rigoare inginerească.
(…) A fost un mare desenator, dar în același
timp, să știți că înainte de a merge la
facultate a fost lăcătuș mecanic, la un
moment dat, și avea o îndemânare ieșită din
comun. Pe lângă pictură, trebuie spus că
făcea și sculpturi. Pentru comunitatea
sârbă a făcut, de exemplu, monumente
funerare, cu tot felul de elemente metalice,
parte de lăcătușerie, de tâmplărie… și le
făcea cu mâna lui, tot. În arhitectură,
practic, îmbina, într-un mod foarte fericit,
viziunea de ansamblu, acea privire din
avion asupra problemei, dar în același timp
avea un simț fantastic pentru detaliu. De
exemplu, în 2002, când s-a renovat
Primăria, toată fațada a fost trasă jos.
Toate elementele
estetice pe care le
vedeți azi au fost
refăcute de el! Le-a
refăcut pe toate de la
zero, într-un atelier
d i n s u b s o l u l
Primăriei, s-au făcut
cofraje pentru fiecare
element și s-au
multiplicat, după care
s-au reașezat pe
clădire”, a povestit
Claudiu Cristea.
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Acesta a mai povestit și cum tatăl său avea obiceiul de a aduna într-o plasă ornamentele
sparte, căzute pe trotuar de pe clădirile istorice, le aducea acasă și le restaura, după care le-a
adus înapoi la proprietari ca să le remonteze pe clădire. De asemenea, Claudiu Cristea a mai
divulgat celor prezenți și o povestioară amuzantă, al cărui protagonist a fost și el… și anume:
chiar în zilele Revoluției, când tânărul Cristea era prin mulțime, la un moment dat a venit
după el tatăl său, iar Claudiu s-a gândit: „Uite ce tată grijuliu, a venit să vadă dacă fiul său nu
e în vreun pericol”… iar în momentul în care Miloș Cristea a ajuns acolo, i-a pus întrebarea
fiului său, îngrijorat fiind de starea noului mozaic de pe platoul din fața Primăriei: „Auzi,
Claudiu, ce greutate crezi că au acele tancuri?”.

Ca o încheiere,
este perfectă o replică ce-i aparține lui Claudiu Cristea.
Doru Sinaci l-a întrebat, într-un final, unde crede că ar trebui amplasat, dacă s-ar face
un bust al lui Miloș Cristea? Răspunsul: „Aș întreba un arhitect!”.
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Facultățile de Arhitectură din Europa
în concurs la București
de la Ph. D. Arh. Francoise PAMFIL
tehnoredactare: Ana DONȚU

Facultățile de Arhitectură din Europa
în concurs la București

Juriul ediției 2017 a fost alcătuit din:
arh. Luciano Lazzari - președinte ACE

· În competiția EAM_BDP2017 au intrat 156
proiecte de diplomă, elaborate în anul p r o f . d r . a r h . K a r l O t t o E l l e f s e n universitar 2016-2017, provenind de la 86 de președintele EAAE
Facultăți, din 27 de țări din Europa.
prof. dr. arh Marian Moiceanu - rector
· Câștigătorii au fost anunțați în data de 24 UAIUM
noiembrie 2017.
și doi reprezentanți ai profesiei de arhitect
La Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din arh. Boris Koruznjak
București s-au desfășurat zilele acestea
E A M _ B D P E u r o p e a n A r c h i t e c t u r a l arh. Rudolf Wienands
Medals_Best Diploma Projects (Medaliile
„Este al treilea an în care găzduim la
Europene de Arhitectură_ Premiile de
excelență pentru Proiecte de Diplomă), un București această competiție, ai cărei
concurs internațional de anvergură, aflat la a fondatori suntem. Ultimele zile, de la
treia ediție, menit să desemneze cel mai bun
proiect de diplomă în arhitectură din stabilirea listei scurte până la anunțarea
Europa.
câștigătorilor, sunt încărcate de emoție.
Î n c o m p e t i ț i a o r g a n i z a t ă d e Echipa mea îi are alături, în juriu, pe unii
Universitatea de Arhitectură și Urbanism dintre cei mai renumiți profesori și arhitecți
„Ion Mincu”, Asociația Europeană pentru din Europa.
Educație de Arhitectură (EAAE) și Consiliul
Arhitecților din Europa (ACE) au fost
Avem în concurs multe proiecte
înregistrate 156 proiecte elaborate în anul
valoroase, așa că misiunea noastră nu este
universitar 2016-2017, provenind de la 86 de
ușoară, însă cu siguranță este foarte
facultăți, din 27 de țări europene.
plăcută. Scopul nostru este să recunoaștem
30 de proiecte au fost selectate în lista
excelența celui mai bun proiect de diplomă
scurtă, iar 4 - premiate.
în arhitectură realizat în facultățile
Cele 30 de proiecte se pot vizualiza la
europene”, a declarat prof. dr. arh. Emil
https://eam.uauim.ro/projects/ 2017/
Barbu Popescu, președintele de onoare al
și descărca la rezoluție publicabilă la
https://eam.uauim.ro/res/ files/EAM- Universității „Ion Mincu” și fondatorul
BDP-2017-shortlist- screen.zip
concursului.
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Câștigătorii ediției 2017
În afară de marele trofeu - Medalia
europeană de arhitectură pentru cel mai bun European Architectural Medals – Best
proiect de diplomă - au mai fost acordate trei Diploma Projects
premii tematice:
(Medaliile Europene de Arhitectură pentru
- Premiul ACE pentru impact societal;
Cele Mai Bune Proiecte de Diplomă) sunt:
- P r e m i u l E A A E p e n t r u d e m e r s THE EUROPEAN ARCHITECTURAL
problematizant;
MEDAL FOR BEST DIPLOMA PROJECT
- Premiul UAUIM pentru calitate artistică.
MEDALIA EUROPEANĂ PENTRU CEL
„EAM_BDP este un concurs de MAI BUN PROIECT DE DIPLOMĂ
portofoliu, care are o mare valoare prin
031: Negotiating the edge / Negocierea
recunoașterea profesională a calităților
proiectului de diplomă premiat de către cele marginii
mai relevante instituții europene de Andreas Prokopiou / University of Nicosia,
arhitectură: EAAE și ACE, dar și de UAUIM Department of Architecture, Cyprus
- o universitate care excelează în rezultate
notabile în peisajul învățământului P r o f e s o r i î n d r u m ă t o r i : M a r i a
european de profil. Premiem modul în care Hadjisoteriou, Angela Petrou, Yiorgos
arhitectura poate să observe o problemă Hadjichristou, Markella Menikou
socială, să sesizeze o necesitate, să pună o
ACE PRIZE FOR SOCIETAL IMPACT
întrebare, iar proiectul de diplomă este prin natura sa - un depozitar de idei PREMIUL ACE PENTRU IMACT SOCIAL
emergente”, a precizat conf. dr. arh.
121: Node / Nodul
Françoise Pamfil, managerul competiției.
Jonas Albæk Christensen / Faculty of
Cele 30 de proiecte shortlist din
Architecture and Design, NTNU Norwegian
concurs pot fi vizualizate la adresa
University of Science and Technology,
https://eam.uauim.ro/projects/ 2017/
Norway
Aceste proiectele finaliste, 30 de
lucrări de diplomă, sunt expuse în perioada Profesori îndrumători: Siri Bakken, Gro
25 noiembrie 2017-15 decembrie 2017, în Rødne
sala de expoziții de la parterul Universității EAAE PRIZE FOR PROBLEM SOLVING
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.
PREMIUL EAAE PENTRU REZOLVAREA
Expoziția va călători apoi în
PROBLEMELOR
universitățile de arhitectură europene
078: Biological Research
participante la concurs.
Evaluare proiectelor finaliste a avut loc Platform_Bicaz Lake / Platformă de
la UAUIM în zilele de 23 și 24 noiembrie, cercetare biologică_Lacul Bicaz
când au fost anunțați câștigătorii, iar în data
de 28 noiembrie - în cadrul unei conferințe
de presă organizată în sala de expoziții a
UAUIM - au fost dezbătute proiectele
câștigătoare.

Andreea Irimia / “Ion Mincu” University of
Architecture and Urbanism (UAUIM),
Romania
Profesor îndrumător: Octavian Neculai
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088: Powerful Spaces –
UAUIM PRIZE FOR THE ARTISTIC
QUALITY
Precisions on a present system / Spații
ale Puterii - Precizări pe un sistem prezent
PREMIUL UAUIM PENTRU CALITATE
ARTISTICA
Diogo Veiga / Faculty of Architecture of the
University of Porto (FAUP), Portugal
035: Sizigia
Profesori îndrumător: Helder Casal Ribeiro
Irene Campo / Universidad Politecnica di
Madrid, Spain
Profesor îndrumător: Carlos García
Mai multe informații la
Fernández
https://eam.uauim.ro sau la
Au fost acordate 4 HONOURABLE eambdp@uauim.ro
MENTIONS / MENȚIUNI
ONORABILE
Françoise PAMFIL
060: Benevolent Scarring: An exercise
of social and physical palimpsest within a
manager concurs EAM BDP
complex urban fabric / Cicatrizare Benevolă:
Un exercițiu de palimpsest social și fizic întro țesătură urbană complexă.
Sean Murphy / School of Architecture,
University of Limerick (SAUL), Ireland
Profesori îndrumători: Merritt Bucholz
(Prof. Of Saul And Director At Bucholz
Mcevoy Architects) & Andrew Griffin
(Director At Urban Agency)
071: Supported transitional housing,
Drogheda / Locuințe de tranziție
subvenționate, Drogheda
Deepka Abbi / Dublin School of
Architecture, DIT, Ireland
Profesori îndrumători: Kevin Donovan, Cian
Deegan
077: ASYLUM, Scottish Youth Parliament
& Ministry of Education / ASYLUM,
Parlamentul Tineretul Scoțian și Ministerul
Educației
Paschalis Kyrtsopoulos / University of
Strathclyde, United Kingdom
Profesori îndrumători: Ewan Imrie,
Elizabeth Smith
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

ZIUA MONDIALĂ A URBANISMULUI
S I B I U, 8 N O I E M B R I E 2 0 1 7
de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Fără prea mare ecou în rândul proiectanților
din Sibiu, a studenților-arhitecți de la secția
sibiană a Universității de arhitectură și urbanism
„Ion Mincu” București și a factorilor de decizie de
la primăriile din zona geografică a orașului Sibiu,
dezbaterea prilejuită de Ziua Mondială a
Urbanismului a fost organizată în spațiile
generoase oferite acestei secții de învățământ
superior într-o fostă mănăstire medievală
extramuros.
Organizator și moderator a fost urbanistul Paul Mureșan-Iuga, actualmente secretar
general al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (cu sediul în București),
asociație deschisă și către toți arhitecții generaliști, sociologi, geografi, demografi, ingineri
de trafic, etc. Iată preambulul trimis virtualilor participanți:
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Viețile orașului
Plecând de la prezența la această întâlnire, Paul Mureșan a vorbit despre fenomenul
profesionalizării conducătorilor/responsabililor de secții/birouri de urbanism ale
primăriilor urbane și rurale, făcând o listă a localităților din zona Sibiului care beneficiază
de expertiza unor arhitecți sau urbaniști la primăriile respective; deocamdată ne bucurăm
că orașele mai mari au arhitecți la secțiile de urbanism (Sibiu, Mediaș, Cisnădie) – deși arh.
Dorin Boilă a remarcat în context că rămâne o problemă spinoasă gradul de înțelegere a
aspectelor specifice de către primari, viceprimari, membrii consiliilor locale.
De aici și discuția mai largă asupra ajungerii pe platforme comune în comunicarea
dintre proiectanți, cetățeni și decidenți (arh. Maria Găvozdea, arh.șef Ioana Ispas),
implementarea „Strategiei spațiale de dezvoltare a localității” în pregătirea P.U.G.-ului și
apoi în proiectarea urbanistică respectivă (urb. P. Mureșan).
După o discuție animată asupra prezenței uriașelor centre comerciale tip „mall” în
mijlocul (platforma Simerom) sau la marginea (zona Șelimbăr, zona aeroport Sibiu)
orașelor de mărime medie la noi, s-a ajuns inerent la chestiunea „zonei metropolitane” – o
prezență de prin anul 1991 în dezbaterea intelectuală din Sibiu ! Arh. D. Boilă a reamintit
celor prezenți că, împreună cu specialistul în piața muncii Francisc Szombatfalvi-Török, a
încercat cu fiecare prilej relevant să impună pe agenda societății civice sibiene această Zonă
metropolitană – ca punct-cheie în strategia de dezvoltare a orașului în armonie cu arealul
pre-montan (Munții Cindrel – vechea Mărginime a Sibiului) și cu rețeaua de localități de pe
văile afluente ale Cibinului, de influență săsească! Și după toate astea, cu un debușeu recent,
în organizarea instituțiilor sibiene de stat, fără prezența în „comisia preliminară” a vreunui
specialist urbanist sau arhitect !!
Iar în final, putem spune că s-a impus ideea organizării unui „forum local de
dezbatere” – spre o îndrumare cât mai corectă a autorităților, cu sondarea cât mai
competentă a populației și cu utilizarea unor competiții echidistante pentru situațiile de
modificare a țesutului urban sibian-metropolitan.
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de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Dezbatere privind regenerarea urbană:
400 de spaţii abandonate au potenţial
de a fi transformate în centre atractive
Aproximativ 400 de spaţii abandonate – clădiri sau
centre în aer liber – au potenţial de a fi reconvertite şi
transformate în centre urbane atractive pentru
cetăţeni, au susţinut mai mulţi participanţi la o
dezbatere privind regenerarea urbană, organizată pe
22 octombrie de Institutul pentru Politici Publice, la
care au luat parte arhitecţi, urbanişti, tineri lideri de
ONG-uri. Potrivit acestora, există alternative la
proiectele imobiliare localizate pe terenurile acestor spaţii, cu consecinţe benefice pentru revigorarea
spiritului comunitar.
“Ce facem noi prin proiectul nostru, care se numeşte 'Identitate culturală urbană – aportul
tinerei generaţii în procesul de revitalizare urbană a Municipiului Bucureşti', este să creăm punţi de
legătură şi comunicare între generaţia tânără din Bucureşti şi administraţia locală, care are mare parte
din spaţiile publice care nu sunt transformate, dar care au potenţial de a se transforma în manieră
creativă şi de a le creşte interesul faţă de implicarea pe care o pot avea în ceea ce înseamnă regenerare
urbană în Bucureşti. (…) Noi ne dorim ca prin acest proiect să reuşim să creăm o colaborare şi o linie de
comunicare între tinerii care au idei creative şi care pot să îşi aducă contribuţia la această regenerare şi
administraţia care are în proprietate aceste spaţii“, a afirmat coordonatorul de programe în cadrul IPP,
Oana Stanca.
Ea a spus că Bucureştiul deţine un patrimoniu industrial semnificativ nu numai prin
dimensiune, dar şi având în vedere faptul că o mare parte din aceste spaţii sunt clasate ca monumente.
“În Bucureşti, ARCUB are o listă de 400 (n.r. – spaţii) care există în cartierele bucureştene, dar 56 ei leau găsit ca fiind de importanţă pentru Bucureşti. Noi am încercat să găsim 25 fiind cele mai importante
pe care le vedem noi şi asupra cărora administraţia locală şi centrală poate influenţa acest proces de
regenerare”, a afirmat Stanca. Oana Stanca a dat ca exemplu de clădiri care ar putea fi regenerate
Amfiteatrul Tineretului, Fabrica de Bere Griviţa, Fabrica de Bere Rahova, Hala Laminor, care face parte
dintr-un complex mai amplu – Uzinele Malaxa.
Urbanistul Iulian Canov a arătat că este mult mai ieftin să se regenereze decât să se dărâme şi
apoi să se construiască şi a subliniat faptul că acest proces este “mult mai prietenos” cu mediul
înconjurător. Dezbaterea de luni s-a desfăşurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, în cadrul
proiectului “Identitate culturală urbană – aportul tinerei generaţii în procesul de revitalizare urbană a
Municipiului Bucureşti”, derulat în perioada august – noiembrie 2017. Proiectul cultural este finanţat
în cadrul Programului cultural ”Bucureşti – Oraş participativ” de către Primăria Municipiului
Bucureşti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB.

65

AGERPRES
Klaus Iohannis: O reformă administrativ-teritorială
nu mai poate fi amânată
Președintele Klaus Iohannis a declarat că o reformă administrativ-teritorială nu mai poate fi
amânată, arătând că aceasta este singura soluție pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare între
regiuni și pentru armonizarea economică și socială între acestea. “Acum, după zece ani de apartenență
la Uniunea Europeană, cred că suntem cu toții conștienți că nu mai poate fi amânată o reformă
administrativ-teritorială. Fără îndoială, aceasta este singura soluție pentru diminuarea decalajelor de
dezvoltare între regiuni și singura prin care se poate asigura armonizarea economică și socială între
acestea. În același timp, devenită aproape o preocupare cotidiană pentru toată lumea, infrastructura de
transport rămâne de multe ori restanță, care performează doar 'pe hârtie', în studii de fezabilitate sau în
hărți frumos colorate. De aceea, trebuie făcute serioase eforturi în această direcție, pentru că de aceste
lucrări depinde, în definitiv, calitatea vieții oamenilor“, a spus Iohannis, la Gala Asociației Municipiilor
din România, organizată la Ateneul Român.
El a arătat că problemele din administrație există de ani și că este nevoie de o schimbare de
paradigmă în acest domeniu. “Schimbările reale nu se întâmplă de la sine, ci numai după ce sunt
rezolvate o serie de probleme din administrația publică central și locală. Probleme care nu sunt de ieri
sau de azi, unele trenează de decenii. Vă spun, cât de poate de direct, că administrația publică are nevoie
de o schimbare consistentă de paradigmă, bazată pe o viziune pe termen lung, care să nu mai sufere
întreruperi determinate de, recunoaștem, cam frecventa schimbare a guvernanților”, a afirmat
Iohannis.
Președintele a susținut că una dintre urgențe este descentralizarea. “Acest proces a devenit de-a
lungul timpului un subiect îndelung dezbătut și menționat, însă el nu a fost pus în practică din cauza,
probabil, a superficialității cu care a fost tratat. Iar zilele acestea trăim iarăși unul dintre acele momente
când se încearcă schimbarea întregii baze a Codului fiscal fără ca aceste lucruri să fie în detaliu
discutate, de exemplu, cu dumneavoastră. Sper să reușiți să convingeți guvernanții că lucrurile pot fi
rezolvate și mai bine”, a adăugat șeful statului.
Klaus Iohannis a indicat că este o “realitate tristă” că și în alte domenii cheie lipsește viziunea
unitară pe termen lung. “Cred că a venit momentul în care nu trebuie să mai căutăm responsabili pentru
eșecul multor proiecte din țara noastră. Este timpul potrivit să ne asumăm proiecte pe care să le putem
finaliza și care să aducă schimbări reale. Și, tocmai pentru că este nevoie de un alt mod
de a administra pe termen lung comunitățile noastre, am demarat anul trecut 'Proiectul de țară', un plan
care să ne ghideze și să ne facă mai responsabili, dar și mai eficienți. Am convingerea că un astfel de
demers va furniza liniile directoare pe care România trebuie să le urmeze în următoarele decenii. Cred
cu tărie în esența acestui proiect și anume atingerea unui consens național în jurul unor obiective care
să ne unească. Cu toții ne dorim o țară puternică și demnă, o Românie europeană, modernă și
prosperă”, a spus el.
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Șeful statului a precizat că succesul în administrație se măsoară în impactul pe care îl au în viața
oamenilor deciziile pe care le iau reprezentanții autorităților municipale. “Mă bucur să văd că există
municipii care au făcut performanță în domenii cheie, precum educație, sănătate, digitalizare,
antreprenoriat, transparență sau turism, nu turism electoral. Observ că tot mai multe municipii
devin fie 'smart city', fie 'green city' și sunt convins că promovarea acestor concepte și investiția în
dezvoltarea lor reprezintă calea de urmat pentru viitorul comunităților noastre. În ceea ce mă privește,
atât din experiența acumulată ca primar al municipiului Sibiu, dar și în calitate de președinte, am
convingerea că administrația publică poate să devină mai eficientă și mai performantă prin dialog,
cooperare și lucru în echipă, atât cu cetățenii, cât și cu celelalte instituții, actori economici și organizații
ale societății civile. Doar lucrând împreună se pot construi oportunități de dezvoltare pentru oamenii
din comunitățile în care, cu onoare, activați”, a arătat Iohannis.
Președintele CJ Suceava solicită ca Bucovina
să fie declarată pol de dezvoltare turistic
Bucovina ar trebui să fie declarată pol de dezvoltare turistică, iar mai multe localități sucevene,
stațiuni turistice, a susținut președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în cadrul unei
întâlniri cu operatori din turism și primari. Potrivit lui Flutur, cel puțin încă 13 localități din județ ar
trebui să fie declarate stațiuni turistice, nominalizând Mălini, Vama, Putna, Solca, Sadova, Cacica,
Dorna Candreni, Cîrlibaba, Ciocănești, Poiana Stampei, Șaru Dornei, Moldovița și Mănăstirea
Humorului.
“Voi face toate demersurile, cifrele statistice mă ajută ca argumente, pentru ca aceste localități,
dar și altele care vor urma, să fie recunoscute ca stațiuni turistice. (…) Însăși Bucovina, ca entitate
turistică, este de interes național și internațional și, ca atare, continui să solicit ca Bucovina să fie
declarată pol de dezvoltare turistică, spre a fi inclusă într-un program de investiții adecvat“, a spus
Flutur.
La întâlnirea de la CJ Suceava au fost invitați reprezentanți ai structurilor economice și
administrative implicate în activități de turism, pentru a dezbate teme de actualitate ce au inclus
Master-Planul de Dezvoltare a Turismului, infrastructura și Master-Planul de Transport pentru județul
Suceava, dar și calendarul acțiunilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă, în special al proiectului
”Crăciun în Bucovina”.
A fost promulgată legea privind scutirea de la plata impozitelor în cazul clădirilor
monumente istorice
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 3 noiembrie actul normativ pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede scutirea de la plata impozitelor
pentru clădirile monumente istorice. Potrivit legii, vor fi scutite de la plata impozitelor clădirile şi
suprafeţele de teren aferente care sunt clasate drept monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de proprietar, şi care au faţada stradală şi principală
renovată sau reabilitată, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice.
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În cazul clădirilor de acest tip care nu au faţada renovată, consiliile locale vor putea decide
scutirea de impozit, în funcţie de situaţia bugetului. De asemenea, consiliile locale vor putea decide şi
reducerea impozitului pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor în regim de monumente istorice, în
funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului
pentru vizitare. Propunerea legislativă de modificare a Codului fiscal a fost iniţiată de deputaţii UDMR
Kelemen Hunor şi Marton Arpad.
Brăila a primit trofeul de excelență în iluminat public din partea Asociațiilor
Municipiilor din România
Brăila a primit trofeul de excelență în iluminat public din partea Asociațiilor Municipiilor din
România, în cadrul unei gale organizate pe 6 noiembrie la Ateneul Român. Trofeul prin care iluminatul
public din Brăila a fost desemnat cel mai performant din țară a fost ridicat de primarul Marian
Dragomir, care a spus cu această ocazie că sistemul pe bază de led-uri implementat la Brăila, pe lângă
faptul că are un impact scăzut asupra mediului, ajută Primăria să facă economii la buget.
“Vă anunț în această seară cu mândrie că la Brăila am reușit să trecem de la vorbe, la fapte:
telemanagement, diming, 8.300 corpuri de iluminat pe led montate din cele 12.800, montaj în doi ani,
plata în zece ani în rate egale fără dobândă. Avem un iluminat modern, cu un impact scăzut asupra
mediului. Iluminatul modern înseamnă, pe lângă un mediu mai curat, cel mai important factor pe care
noi, primarii, ni-l dorim, și anume economie la bugetul local“, a spus Dragomir, în discursul de
mulțumire.
În cadrul galei Asociațiilor Municipiilor din România s-au acordat trofee de excelență pentru
mai multe domenii de activitate, iar Brăila a candidat la categoriile: excelență în iluminat stradal,
excelență în educație și excelență în susținerea și promovarea antreprenorilor. Primăria Brăila vizează
reducerea cu 30% a consumului de energie electrică pentru iluminatul public din municipiu, potrivit
Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pe perioada 2016-2030, făcut public de instituție.
Reducerea consumului energetic pe partea de iluminat public se va face prin schimbarea în totalitate a
lămpilor stradale, proiect care se află în derulare la acest moment, până la sfârșitul anului urmând să fie
montate în municipiu 12.659 corpuri de iluminat cu led. De asemenea, programul vizează
modernizarea a 79 de puncte de aprindere a luminii stradale și dotarea lor cu sistem dimming — sistem
de control al nivelului de iluminare și telemanagement.
Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice mai urmărește înlocuirea sistemelor de
iluminat din interiorul clădirilor cu sisteme eficiente energetic, care pot reduce cu 60% consumul de
energie electrică. Consiliul Local Municipal a aprobat recent actualizarea Programului de Îmbunătățire
a Eficienței Energetice din Brăila, în care au fost cuprinse obiectivelor pe termen de 3-6 ani, care vor
duce la “creșterea capabilității structurilor de execuție aflate în subordinea CLM de a gestiona
problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către
consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului”.
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10 milioane de lei de la bugetul local pentru proiectul "Baia Mare, capitală
a tineretului din România"
Aproximativ 10 milioane de lei vor fi alocaţi din bugetul local pentru programul "Baia Mare,
capitală a tineretului din România", oraşul fiind desemnat să găzduiască pe durata unui an acţiuni
destinate tinerilor, a declarat primarul Cătălin Cherecheş. "Baia Mare a fost desemnată capitala
tineretului din România pentru perioada 2 mai 2018 - 1 mai 2019 (...), iar administraţia locală va susţine
acest proiect din bugetul local cu suma de 10 milioane de lei, pe lângă alte sume atrase de la firme
private, fonduri europene sau o propunere de finanţare din partea Consiliului Judeţean Maramureş (...)
Ne dorim foarte mult ca şi candidature câştigată prin această nominalizare, respectiv această
desemnare să fie nu doar o poveste despre Baia Mare, ci o poveste despre un model de bună practică pe
care vrem să-l preia după aceea fiecare oraş din România, care consideră această componentă de tineret
relevant în dezvoltarea comunităţii", a spus Cătălin Cherecheş.
Primarul municipiului Baia Mare a mai arătat că în urma acestei desemnări, Clubul Pheonix din
Baia Mare, care se află în proces de modernizare, şi situl Minei Herja din Munţii Gutâi ar putea găzdui
activităţi destinate tinerilor. "Îmi doresc foarte mult să arătăm şi lucrurile care rămân după 2019, întrun mod clar şi în folosul tinerilor aici, în Baia Mare (...) mă gândesc la proiectele pe care noi autoritatea
locală le generăm. Primul pas e acela de a prelua Clubul Pheonix, un pas fericit şi să fie un centru pentru
tineret pilot, un proiect care să poată arăta că tinerii pot să gestioneze astfel de spaţii, să le dea viaţă, să
facă activităţi şi să merite şi să conteze pentru autoritatea locală oferirea altor spaţii. Îmi doresc ca Baia
Mare să aibă un prim centru chiar la nivel european, să înglobăm activităţi şi cazare, petrecerea
timpului liber, în zona Minei Herja (Munţii Gutâi). În această dimineaţă am discutat cu reprezentanţii
Ministerului Economiei, respectiv reprezentanţii companiei miniere Remin, pentru preluarea tuturor
activelor de la Mina Herja şi să facem acest proiect, acolo", a mai spus Cherecheş.
El a mai afirmat că intenţionează să propună şi realizarea unui sat al tinerilor în vecinătatea
oraşului. "Vreau împreună cu partenerii noştri din organizaţiile de tineret (...) să facem în zona Băii
Mari, zona de pădure şi păşune care va fi menţionată legal ca şi zonă protejată, devenind parc natural,
dorim să avem acolo un aşa zis sat turistic pe care să-l oferim celor tineri care vin din ţară sau din
străinătate şi îşi doresc locuri de cazare şi activităţi într-un spaţiu care să fie racordat la tradiţiile noastre
şi istoria noastră", a declarat Cătălin Cherecheş.
Edilul a mai menţionat că deja au fost create spaţii de lucru pentru tineri în complexul cultural
Colonia Pictorilor, iar în zona Văratecului urmează a fi construit ITcity. "În Colonia Pictorilor din Baia
Mare, (...) într-o zonă neacoperită, am lăsat anumite spaţii pentru creaţie, respectiv de cazare pentru cei
care în mod itinerant ajung o lună, o săptămână pe an la Baia Mare, tineri care să creeze, să facă tabere,
să facă diferite activităţi (...) Mai avem în vedere un proiect pe o suprafaţă de 300 de ha, în zona Păşunii
Văratec, unde împreună cu societăţile importante din zona de IT din Transilvania, în special din Cluj şi
Baia Mare, ne dorim să facem un ITcity, un oraş care să fie orientat spre o calitate a vieţii cu înaltă

69

AGERPRES
tehnologie pentru tinerii care având dorinţa de a se întoarce în Baia Mare îşi doresc o altfel de viaţă.
Împreună cu comunitatea dar şi cu mediul economic vom putea face şi locuinţe şi zone de lucru şi tot ce
înseamnă chestiuni care ţin de calitatea vieţii; şcoală, grădiniţă, spital, zone de sport (...) avem, astăzi,
mai mult de 200 de tinerii din domeniul IT care ar intenţiona să revină acasă din Cluj", a mai spus
Cherecheş.
De asemenea, preşedintele Federaţiei Organizaţiilor de Tineret din Maramureş care înglobează
toate ONG-urile implicate în susţinea candidaturi oraşului Baia Mare la titlul de capitală a tineretului
din România în anul 2018, Daniel Orza, a precizat că proiectul a fost unul complex şi a trebuit să
convingă juriul prin originalitatea sa şi contribuţiile aduse la dezvoltarea comunităţii locale. Totodată,
primarul Cătălin Cherecheş a anunţat că municipiul Baia Mare va candida în anul 2022 la titlul de
capitală europeană a tineretului.

Făcând trimitere la numărul trecut al Buletinului
Informativ Online, publicăm o poză cu dl academician
doctor-arhitect Paul Niedermaier, care a a relatat despre
intervenția poliției politice comuniste în viața studenților și
tinerilor arhitecți, după revoluția maghiară din 1956, în
cadrul Conferinței Internaționale de Antropologia
Comunicării, care a avut loc la Sibiu, și a fost sărbătorit cu
această ocazie la sediul Institutului de Științe Socio-Umane,
pentru cei 80 de ani împliniți!
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Imaginile de pe coperte sunt făcute de dl arh. Mircea ȚIBULEAC la concertul
trupei SOUPTRIP, însoțit de laserele lui Tom BRANDUS, din cadrul
Festivalului MUST de Arhitectură de la Iași, 2017.
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