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EXPOZIȚIE	DE	ARHITECTURĂ

de Ana DONȚU

MIRCEA	STĂNCULESCU	&	CARLOS	OTT
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 Vernisajul Expoziției „Arh. Mircea 
Stănculescu, implicare în creația de 
arhitectură a lui CARLOS OTT și a NORR 
Partenership Ltd, Toronto, Canada, 1990-
2002” a avut loc miercuri, 4 octombrie, ora 
18.30, la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”, Str. Academiei 18-
20, cu participarea celor doi arhitecți 
implicați - Mircea STĂNCULESCU și 
Carlos OTT. 

 Procesul de proiectare, în viziunea lui 
Carlos OTT, începe cu schițe, perspective de 
volumetrie și forme, determinate de temă și 
de caracteristicile locului. După definirea 
volumetrică, și condiționat de aceasta, sunt 
concepute planuri le  ș i  fațadele  de 
arhitectură. 

 I m p l i c a r e a  l u i  M i r c e a 
STĂNCULESCU în acest proces a constat 
în: 

- investigarea prin desene a posibilităților 
compozițional-volumetrice deduse din 
schițele lui Carlos OTT sau din ideile 
proprii;

- determinarea componentelor și definirea 
l a  s c a r ă  a  g e o m e t r i e i  f o r m e l o r  ș i 
modalitățile de combinare a lor; 

- transformarea variantelor desenate în 
machete tridimensionale din polistiren și, 
împreună cu Carlos OTT, selectarea celei 
preferate;

- redesenarea acesteia cu ajustările 
necesare și realizarea unei noi machete, cu 
volumetria finală. Această ultimă machetă, 
împreună cu desenele care au determinat-
o, stau la baza întocmirii ulterioare a 
planurilor și fațadelor de arhitectură;

- conceperea și elaborarea planurilor 
urbanistice de ansamblu sau de situație, în 
p a ra l e l  c u  d e t e rm i n a re a  f o rm e l o r 
arhitecturale; 

- desenarea, tragerea în tuș și prezentarea 
grafică colorată a acestora, toate manual. 

I N F O 4
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 „Vreau să mă întorc puțin la startul meu, 

atunci când am fost angajat în Canada. 

Întâmplarea a făcut să întâlnesc un român care 

mi-a cerut CV-ul. Și, ca orice om care ajunge 

acolo și se crede o mare personalitate în 

domeniu, am scris în acel CV că am făcut niște 

proiecte, că am fost profesor la Universitatea de 

Arhitectură, că am făcut doctorat, că am fost 

conferențiar. Evident că pentru mine părea un 

CV foarte atractiv și foarte potrivit pentru a fi 

angajat. Din fericire, am întâlnit un alt român 

care mi-a spus: «Nu-i interesează pe aceștia, 

oameni cu titluri, oameni deștepți, lucrurile 

astea. Dacă vrei să ajungi undeva și să te 

angajezi, trebuie să te angajezi ca un umil». A 

luat CV-ul acela al meu, l-a făcut foarte simplu - 

ce nu spui; câți ani ai; unde te-ai născut etc.; 

ceea ce am și făcut. Spre surprinderea mea, acel 

om a zis că știe o firmă și mi-a trimis CV-ul prin 

fax. Am ajuns la firma lor și m-am angajat ca 

desenator”.

  Dl arh. Mircea STĂNCULESCU

a avut multe istorii interesante de spus la 

vernisaj. De exemplu, a povestit cum a fost 

angajat după ce a emigrat în Canada:
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 Recunoașterea valorii profesionale, ca arhitect și contribuția lui Mircea 
STĂNCULESCU la realizările de arhitectură ale lui Carlos OTT sunt evidențiate chiar 
de acesta: „Arh. Mircea Stănculescu este un profesionist excepțional pe care am avut 
privilegiul și onoarea să-l cunosc și cu care să lucrez. Contribuția dlui Stănculescu a 
fost cheia arhitecturii mele. În numeroasele proiecte la care am lucrat de când l-am 
întâlnit pe dl Stănculescu, din 1989 și până astăzi, implicarea lui a fost esențială în 
găsirea unor soluții unice. 

 Cunoștințele lui de urbanism și de detaliu urban au fost cheia succesului în 
câteva proiecte de largă cuprindere, cum ar fi Tenyere Prefecture, în orașul Bourg en 
Bresse, din Franța, unde noi am elaborat un plan general pentru centrul orașului 
compus pe un pietonal major pe care a fost situată clădirea Primăriei.

 În acest caz, dl Stănculescu, de unul singur, cu multă pricepere, a proiectat un 
detaliat și armonios spațiu urban foarte bine relaționat cu arhitectura Primăriei. 
Amplasamentul într-un cadru istoric foarte dens a necesitat un plan general detaliat, 
pe care dl Stănculescu l-a compus și detaliat personal, încorporând elementele 
esențiale.

 Fiind un gânditor unic și binecuvântat cu o admirabilă dexteritate, dl 
Stănculescu desena cu răbdare, la mâna liberă, forme geometrice complexe, pe care 
mai apoi le transforma în perfecte machete tridimensionale, realizate exclusiv de 
către el însuși. Cu ajutorul acestor neprețuite «instrumente», împreună, el și cu mine, 
analizam avantajele și dezavantajele diferitelor variante și, de cele mai multe ori, 
terminam cu una nouă, complet diferită”.

I N F O 4
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 Mai multe istorii interesante 

despre colaborarea celor doi (de 

exemplu, cum ajunge peste noapte dl 

Stănculescu de la un salariu de 25.000 de 

dolari pe an, la 80.000 de dolari) puteți 

afla la următorul link: 

https://we.tl/ua6UQppFud

Expoziția poate fi văzută integral  AICI.

Descărcați imagini de la vernisaj  AICI 

https://we.tl/ua6UQppFud
https://we.tl/aV7BNh5oAh
https://we.tl/pOu8WWsOe7
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foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

Casa	Mila	(La	Pedrera)

de Ana DONȚU

Fotoreportaj
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 Un bloc de locuințe a cărui fațadă îți 

amintește de valurile încrețite ale mării, aceasta 

este Casa Mila, una din cele mai fantastice și mai 

exuberante creații de arhitectură ale lui Gaudi în 

Barcelona, construcție cunoscută mai ales sub 

numele de La Pedrera.

 Casa Mila a fost construită de arhitectul 

Antonio Gaudi între anii 1905-1912, imediat dupa  

Casa Batllo, într-un stil  naturalist caracteristic  

lui.  Nu doar fațada ci și multe detalii din interior 

amintesc de forme organice din natură, de data 

asta de proveniență marină: vârtejuri de apă, 

vietăți marine, alge.

 Balustradele din fier forjat de la balcoanele 

de pe fațada principală au un design extravagant, 

par alge marine ce atârnă pe o creatură imensă 

care iese din mare – pentru unii dintre privitori.  

Însă pentru alții,  contemporani lui Gaudi, 

balustradele păreau resturile contorsionate ale 

unui accident feroviar. Nu-i greu de crezut, 

gândindu-mă că probabil  aceiași erau cuprinși de 

extaz în  Palatul Muzicii Catalane din Barcelona.

I N F O 5
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 Atât designul balustradelor, cât și multe alte 
decorații și amenajări interioare (tavanele din 
ipsos)  îi sunt atribuite lui J.M. Jujol, arhitect-
decorator, unul din colaboratorii principali ai lui 
Gaudi și la acest proiect. 

 Tot la parter, balustrada scării, dar și 
intrarea principală sunt splendide dantelării din 
fier forjat  cu forme curbate, în stil Art Nouveau.

 Vizita în interiorul Casei Mila începe în 

podul de la ultimul nivel, unde se urcă cu liftul din 

holul de la intrare. Tot podul, construit cu arce 

catenare  (în formă de lanț sau parabolă), 

adăpostește  o expoziție de proiecte și machete 

după lucrările genialului arhitect, Espai Gaudi.

I N F O 5
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 Din pod ieși apoi pe o terasă extraordinară,  

mai întinsă decât cea de la Casa Batllo, unde, la fel, 

căminele (sau răsuflători)  de pe acoperiș dau 

impresia unor sculpturi independente, cu forme 

exuberante. La Pedrera cuprinde două curți 

interioare: una  de formă circulară și cealaltă de 

formă ovală.

I N F O 5
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 Structura de rezistență a Casei Mila a fost 

concepută de Gaudi din stâlpi și grinzi metalice, 

astfel că pereții interiori pot fi puși sau scoși după 

p l a c u l  l o c u i t o r i l o r ,  s p a ț i u l  f i i n d  u ș o r 

reconfigurabil; o idee revoluționară pentru acele 

vremuri. Camerele sunt poligonale, ca niște faguri 

de miere, mulându-se după forma fațadelor și 

curților interioare.

 D e  v i z i t a t ,  s e  p o a t e  v i z i t a  d o a r 

apartamentul proprietarului Mila, mobilat în 

stilul începutului de secol XX, stil numit 

modernista (în traducere: modernism catalan), 

forma locală  a  Art  Nouveau-ului ,  st i lul  

începutului de secol XX în artă, arhitectură și 

design, caracterizat prin linii curbe, fluide, 

inspirație din natură și o geometrie ce folosește 

frecvent parabola și hiperbola.
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P R I M I M
de la cititori

Conferința Lumea Geospațială
(tabloul de bord) 28-29 iunie 2017

d e  S o r i n  C I O M Â R T A N
tehnoredactare: Ana DONȚU
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 În această vară am fost prezent, la 
Brașov, la cea de-a XV-a ediție a conferinței 
Lumea Geospațială, cea mai veche 
comunitate a uti l izatori lor de soluți i 
geospațiale din România și Republica 
Moldova.

 Lumea Geospațială este un eveniment 
unic în domeniul geospațial unde membrii 
comunității se alătură an de an obiectivului 
de transformare a organizațiilor în instituții 
proactive prin inovare și creativitate în 
vederea creșterii calității vieții cetățenilor. 

 Organizată ca un eveniment de 
informare, educare și schimb de experiențe, 
întâlnirea a adus împreună managementul 
strategic, executiv și tehnic din administrația 
publ ică centra lă ș i  locală,  u t i l i tă ț i , 
telecomunicații și transporturi, securitate 
națională, apărare și ordine publică și din 
companii private acoperind, poate, interesul 
tuturor factorilor pe care arhitectul/urbanistul 
îl are în vizorul său în procesul de proiectare.

 Seria dezbaterilor din ultimele patru 

ediții ale evenimentului a fost dedicată 

instituțiilor proactive. Dacă în edițiile 

anterioare a fost definit modul în care se 

manifestă o instituție proactivă și ce se 

schimbă de-a lungul drumului dintre starea 

de negare și cea de proactivitate, anul acesta 

seria dezbaterilor a fost continuată cu tema 

„tabloul de bord”.

 Se știe că inovația este o formă de 

transfer a valorii practice a invenției, generic 

vorbind, într-un bun vandabil, cu valoare 

practică evidentă, iar „tabloul de bord” nu 

este decât transpunerea în indicatori 

sintetici, strategici prin capacitatea lor de 

sinteză, a variabilelor sistemelor (urbane și 

nu numai!) de a facilita decizia la nivelul „top 

managementului”. Traducerea indicatorilor 

simpli (foarte mulți) în indicatori sintetici (mai 

puțini și mai ușor de manevrat) este calitatea 

„tabloului de bord”.
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 Printr-un singur click poți evidenția și 

raporta zonele cu POT 75-100 și afli regimul 

de înălțime preponderent, recomandările 

PUG-ului  de scădere a POT-ului  ș i 

neconformitățile înregistrate.

 În contextul urmăririi și ținerii sub 

control a pandemiilor, Tabloul de Bord 

permite selectarea unor indicatori ca: 

intervalul de timp, ziua semnalării, tipul de 

t r a n s m i t e r e  ș i  a f l i  i n s t a n t  z o n e l e 

contaminate, tipul virusului și vârsta medie a 

indivizilor afectați.

Alătur i  de cei  peste 110 

par t i c ipan ț i  p rezen ț i  am 

petrecut două zile energizante 

î n  c a r e  s - a u  g e n e r a t 

cunoștințe, s-au creat sinergii 

și s-au împărtășit experiențe în 

conturarea tabloului de bord 

care oferă un plus de valoare în 

sensul creșterii eficienței și 

eficacității serviciilor publice și, 

în final, conturarea unui viitor 

mai bun. 

 Presărată cu sesiuni de prezentare, 

demonstrații tehnologice, seminarii și 

concursuri, de departe centrul de greutate al 

conferinței a fost discuția de la masa rotundă. 

 Moderat de către domnul ambasador 
Sergiu Celac,  d ia logul  s-a axat  pe 
transpunerea planurilor strategice și de 
execuție în tablouri de bord eficiente pentru 
instituții. 

 Într -o atmosferă dest insă, 
invitații mesei rotunde, printre care îi 
amintesc pe dl arhitect Gheorghe 
Pătrașcu, reprezentanți locali ai 
administrației publice din Brașov, 
dna Gabriela Vlad (director Direcție 
IT și Servicii Electronice) și Adrian 
Gabor (vicepreședinte Consiliul 
Județean Brașov), precum și dl 
Dumitru Babu (viceprimar al 
municipiului Constanța) au dat curs, 
la îndemnul distinsului moderator, 
unei dezbateri „practice […] fără 

teoretizări abstracte și lipsite de substanță în 
realitatea în care trăim”. 

 Am aprec ia t  to ț i  ac tua l i t a tea , 
efervescența și sinceritatea dialogului pe 
care îl găsesc aplicabil în orice domeniu. 
Plecând de la un simplu exercițiu de 
imaginație de tipul „cum va arăta viitorul”, 
numitorul comun al discuției a fost unitar: 

tabloul de bord este un instrument tehnologic 
extrem de util și versatil pentru toți visătorii 
unui viitor mai bun, prin inovare. La final de 
drum, în spatele oricăror strategii sau 
tehnologii este omul și preocupările 
neîncetate de a ridica ștacheta.
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 Într-o introducere în subiect dl Sergiu 

Celac își amintește despre participarea la un 

panel de conferință asemănător în care 

moderatorul îi întreabă pe participanți despre 

cum va arăta Viena anului 2035. „Cu vreo 2-3 

ani în urmă, m-am nimerit la Forumul 

Economic Mondial, într-un panel cum este 

cel de aici, în care eram trei și un moderator, 

un jurnalist comentator de mare talent, care 

ne-a lăsat pe toți trei într-o mare uimire când 

ne-a pus o întrebare pertinentă pentru 

d iscu ț ia  de  as tăz i .  Pene l i ș t i i  e rau 

vicecancelarul și ministrul de externe al 

Austriei, patronul și părintele fondator al 

companiei de distribuție de cafea Illy și un 

întreprinzător de origine rusă, stabilit în 

Franța, care se ocupa de hidrocarburi. 

Moderatorul ne-a pus la toți o întrebare: 

Suntem la Viena, în 2035, vă treziți buimac la 

cafea… te duci la fereastră… ce vezi?

 Vicecancelarul s-a întrebat: Va mai 

exista Viena? Nu mai țin minte ce a spus 

întreprinzătorul rus. Eu am spus că firmele 

caselor de pe partea cealaltă a drumului sunt 

altfel decât cele cu care ne-am obișnuit 

acum. Nu va mai fi nicio sucursală bancară. 

Nu va mai fi nicio farmacie pentru că 

distribuția se va face pe alte canale, după 

alte metode. Văd destule biciclete, deși de 

alte forme. 

 Nu văd nicio mașină cu care ne-a 

obișnuit ultima sută de ani, ci niște capsule 

ciudate și colorate care circulă și, din când în 

când, câte o trăsurică trase de cal... pentru 

moft. 

 Adevărul este că pe toți ne-a luat pe 

nepregătite […] Când vorbim de strategii, de 

fapt, în cele mai multe cazuri, […] am 

constatat, vorbind cu diferite ministere și alte 

instituții de stat, că apetența de a gândi 

dincolo de ce este extrapolabil la nivelul 

funcționărimii, dar și la nivelul clasei politice 

românești este absolut minimală și cvasi-

inexistentă. Când ajung pe un teren care 

trece dincolo de ce poate fi derivat din ceea 

ce avem acum, amuțesc… iar noi, cred că 

dincolo de gestionarea corectă, dincolo de 

pregătirea pentru viitorul imediat, aceia 

dintre noi care au atribuții și curajul personal 

de a-și angaja viața și prestigiul pentru un 

viitor mai distant trebuie să îndrăznească să 

viseze. Inspirația nu sunt romanele de 

science fiction, ci încercarea mai mult de a 

ghici… și de a avea capacitatea de a juca un 

număr din ce în ce mai larg de scenarii 

posibile chiar dacă sunt improbabile în 

momentul de față”, a spus dl Sergiu Celac.  



 De cealaltă parte, dl Dumitru 
Babu, viceprimarul Constanței, 
persoană cu un istoric profesional 
preponderent în mediul privat și un 
„novice” în poziția de „birocrat la 
stat”, pune un diagnostic categoric 
între divergențele privat/public și 
aduce în discuție universalul clivaj 
c e t ă ț e a n / a d m i n i s t r a ț i e  d i n 
perspectiva stabilirii strategiilor și 
proiectelor cele mai potrivite care 
vor produce un viitor mai senin.

 Am învățat din acest dialog și mă 
fascinează modul cum putem da plus 
valoare tuturor inovațiilor tehnologice în 
folosul umanității, indiferent de perspectiva 
profesională. Cu siguranță, „Tabloul de 
bord”, este un instrument care facilitează o 
abordare holistică și multidisciplinară, în 
primul rând, prin capacitatea de a face ordine 
în „Turnul Babel”. Construirea tabloului de 
bord nu are în spate nicio rețetă, ci doar 
ingredientul secret: INOVAREA. 

 „Nu tehnologia rămâne în urmă, ci, mai 
degrabă, factorul uman și capacitatea de a 
absorbi și digera ceea ce pot face noile 
tehnologii (…de aceea avem nevoie de 
copii). Ideal ar fi să putem avea un mic răgaz, 
să ne tragem sufletul… N-avem timp să ne 
tragem sufletul! Trebuie să învățăm să 
alergăm în continuare gâfâind pentru că 
altfel fuge altcineva mai repede decât noi”, a 
mai afirmat dl Sergiu Celac. 

 O completare la această perspectivă a 
fost oferită de dna Gabriela Vlad, directorul 
Direcției IT și Servicii Electronice a Primăriei 
Brașov, care relatează că transformarea 
orașului Brașov în forma pe care o știm azi a 
avut la bază valorificarea sistemelor 
geospațiale prin creativitate și inovație. „Noi 
când am început și am implementat proiecte 
la Primăria Municipiului Brașov am spart 
aceste granițe, încă din 2011, mergând pe 
servicii proactive… servicii personalizate 
pentru publicul pentru care le oferim. […] 
Discutând despre Tabloul de Bord, noi - la IT 
- suntem liantul între partea strategică și 
operațională a managementului”

 Î n  a c e l a ș i  s p i r i t ,  v o r b i n d  d i n 
perspectiva indicatorilor de performanță și a 
tabloului de bord, dl arhitect Gheorghe 
Pătrașcu, împărtășind din vasta sa 
experiență profesională, apreciază că 
principala calitate a unui lider este să 
fac i l i teze const ru i rea 
t a b l o u l u i  d e  b o r d 
(instrument de decizie și 
reacție). În acest context, 
rolul și, mai ales, voința 
politicului este cu atât mai 
i m p o r t a n t ă  c u  c â t 
„România  es te  în t r-o 
situație de oportunitate 
geopolitică, iar aceste 
lucruri se vor pierde dacă 
nu reacționăm pozitiv”. 

P r i m i m d e l a c i t i t o r i
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P R I M I M
de la cititori

Întâlnirea de 50 ani
de la terminarea facultății

Text&foto: dr. arh. Alin Toma NEGOESCU
t e h n o r e d a c t a r e :  A n a  D O N Ț U
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 În această vară s-au împlinit 50 de ani de la terminarea studiilor de arhitectură 

pentru promoția 1961- 1967, prima promoție mare de 200 studenți. Rector era prof. 

arh. Ascanio Damian. Dintre profesori amintim pe Grigore Ionescu, Richard 

Bordenache, Gabriel Sudan, Radu Laurian, Ghika Budești, Tiberiu Ricci, Octav 

Doicescu, Cezar Lăzărescu, Mircea Alifanti, Horia Maicu. 
 Amintim cu mândrie că am avut în mijlocul nostru pe prestigioșii studenți Ștefan 

Scafa (viitor rector), Radu Țiganco, pe „americanii”: Radu Șerban, Victor Belcic, Paul 

Stănescu, Nicolae Enișteanu, pe dr. arh. Adrian Mahu, pe Mircea Găleată, Ștefan 

Steblea etc. 
 Sperăm că promoția 1967 a însemnat un reper în dezvoltarea învățământului de 

arhitectură din România.



 

1. Arnat Virginia – Dumitriu, București,

2. Antoniu Mariana – Focșăneanu, Elveția,

3. Constantinescu Aneta, București,

4. Ciubotaru Iosif, Tg. Neamț,

5. Căpităniță Anișoara – Sion, București,

6. Dumitru Gheorghe, Târgoviște,

7. Dumitriu Florian, București,

8. Daniil Mioara – Ghircoiaș, București,

9. Enișteanu Nicolae – Enista Nicolas,

10. Elcan Gheorghe, Cluj Napoca,

11. Focșăneanu Gheorghe, Elveția,

12. Fodoreanu Ion, București,

13. Goga Victoria, Brașov,

14. Ilisei Adriana – Comaniciu, Piatra Neamț,

15. Ionașcu Gheorghe, București,

16. Ignat Maria – Popa, București,

17. Miron Augustin, București,

18. Mațepiuc Mihai – Coca, București,

19. Miclea Mircea, București,

20. Mateescu Marian, Constanța, 

21.       Niculescu Liliana, Germania

22. Negoescu Alin Toma, București,

23. Niță Ioana – Stoica, S.U.A.,

24. Nițoiu Paula Georgeta – Găleată, București,

25. Nica Gheorghe Dan, București,

26. Oancea Horia, București,

27. Onofrei Virgil, Iași,

28. Olărescu Ion, București,

29. Popescu Iancu, București,

30. Popovici Dan, București,

31. Popescu Criveanu Șerban, București,

32. Popescu Crișan Victor, București,

33. Pițigoi Lilica – Ștefănescu, Pitești,

34. Postelnicu Gheorghe, S. U. A.,

35. Stănescu Ion Paul, S. U. A.,

36. Scafa Ștefan, București,

37. Stelian Liviu, București,

38. Sion Mihaela, Bacău,

39. Taloș Cornel, București,

40. Toader Ciprian, București,

41. Vuza Rodica, Iași,

42. Zlotescu Costache, S. U. A.

ARHITECȚI DIN PROMOȚIA 1967, reuniți la București, după 50 ani
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P R I M I M
de la cititori

Interviu. Marcela GRIGORESCU
despre G.M. CANTACUZINO

de la arh. Ion-Adrian DOJA-FODOREANU
f o t o & v i d e o :  R ă z v a n  H A T E A
t e h n o r e d a c t a r e :  A n a  D O N Ț U
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 Am primit acest interviu de la dl arh. Ion-Adrian DOJA-FODOREANU, care ne 

povestește cum i-a venit această idee, cu ocazia lansării de căre doamna Sanda BUDIȘ a 

cărții sale „FATA TATEI ȘI MAMA FETEI / ISTORIA UNEI VIEȚI ÎNTRE ROMÂNIA ȘI 

ELVEȚIA”, la Centrul de Cultură Arhitecturală din Calderon: „Am întrebat-o atunci pe autoare 

dacă l-a avut ca profesor pe G.M.Cantacuzino.  Mi-a răspuns că, din păcate, nu. La sfârșitul 

reuniunii au venit la mine două doamne, care s-au lăudat că au fost studentele profesorului. 

Pe loc am stabilit întâlnirea, pentru a realiza interviul”. Redăm mai jos un fragment, iar cei 

cărora am reușit să le stârnim curiozitatea pot descărca interviul integral pe  linkul următor:
https://we.tl/zQYoS8dlfP

 Marcela GRIGORESCU și Ion-Adrian DOJA-FODOREANU 

https://we.tl/zQYoS8dlfP
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 dl FODOREANU: Ați fost studenta lui G.M. CANTACUZINO, spuneți-ne cât 

mai multe despre el, cum era ca om și ca profesor.

 dna Marcela GRIGORESCU: Da, am 

avut această șansă imensă să-l am ca 

profesor. Aceasta a fost în 1945, când decan al 

Facultății de Arhitectură (la acea vreme 

aparținea Institutului Politehnic din București, 

deci nu era de sine stătătoare) a devenit 

Grigore IONESCU, care îmi era profesor la 

Istoria Arhitecturii Românești și din acel 

moment nu l-am mai avut ca profesor. În locul lui a venit G.M. CANTACUZINO, care a fost 

pentru mine un profesor cu totul deosebit. De fapt, tuturor profesorilor de la acea vreme le port 

recunoștință și îi apreciez la maximum, dar dânsul a fost mai aparte. De ce spun aceasta? În 

primul rând, a fost foarte apropiat de noi 

studenții. Aveam cursuri de două ori pe 

săptămână și în una dintre aceste zile, cursul 

lui fiind ultimul, ne-a propus ca doritorii de a 

continua discuția să meargă la el acasă 

pentru a ne arăta cărți și documente legate de 

problema dezbătută. Nu-mi amintesc nimic 

din locuința lui, decât o masă într-un birou cu 

foarte multe cărți și documente, și discuțiile noastre cu el. A fost foarte benefic pentru noi. 

G.M. CANTACUZINO era de o demnitate nemaipomenită în atitudine, în vorbă, în tot ce 

făcea, totodată s-a purtat cu noi ca cineva 

din familie care împărtășește cu noi niște 

cărți, niște fotografii, o serie întreagă de 

documente, cu întrebări și răspunsuri ca în 

familie, asta am simțit eu legat de profesor, 

care mi-a rămas în memorie ca o lumină. 

P r i m i m d e l a c i t i t o r i



P R I M I M
de la cititori

Ziua ONU
de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

 Stimați colegi, 
 Cred că este interesant de preluat articolul scris de arh. 
Constantinescu din Deva, fost arhitect șef al județului 
Hunedoara, actual rezident la Toronto, Canada! Este specializat 
în tematica despre culori! 

Arh. Gheorghe IONAȘCU
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 Dan HANGANU, cel 
m a i  c u n o s c u t  a r h i t e c t 
canadian din Quebec, un 
gigant al arhitecturii mondiale, 
la origine român din Iași, a 
m u r i t ,  l a  7 8  d e  a n i ,  î n 
Montreal, acolo unde a trăit 
cea mai mare parte din viață. 
Arhitectul Dan Hanganu a fost 
un artist desăvârșit și singurul 
canadian care a primit, pentru 
cariera sa,  încă din timpul 
vieții, onoruri care se acordă 
doar post-mortem.

 Deținător a peste 50 de 
p r e m i i ,  e l  a  p r o i e c t a t 
numeroase clădiri comerciale, 
rezidențiale și culturale din 
Europa și Asia. Canada i-a 
conferit Medalia de aur a 
I n s t i t u t u l u i  R e g a l  d e 
Arhitectură pentru întreaga 
a c t i v i t a t e  ș i  M e d a l i a 
Guvernatorului general al 
Canadei, iar provincia Quebec 
i-a decernat titlul de Ofițer al 
O r d i n u l u i  N a ț i o n a l  d i n 
Quebec. De asemenea, i-a fost 
acordat Premiul Carriere Sam-
Lapointe, al Institutului de 
Design din Montreal. Membru 
a l  A c a d e m i e i  R e g a l e 
Canadiene și  membru de 
onoare al Academiei Române, 
Dan Hanganu a fost distins și 
cu Ordinul Steaua României în 
grad de Cavaler și Ordinul 
Național pentru merit în grad 
de Comandor.

27	 ianuarie	1939
5	octombrie	2017



 „M-am dus în Toronto să mă înscriu în 

Uniunea Arhitecților. Eu am ajuns în Canada 

fără niciun document asupra mea care să ateste 

această specializare. M-au pus să jur pe Biblie că 

sunt arhitect. Am început să lucrez cu 3 dolari pe 

oră, în Toronto, care, pentru mine, era un sat 

necioplit. Nu aveai voie să bei pe stradă și nici în 

curtea ta. După un an, am plecat la Montreal.”

 În 1978 și-a deschis propriul birou de 

arhitectură. Doi ani mai târziu, Dan Hanganu câștiga 

toate concursurile din domeniu. Avea un succes 

nebun. La pachet cu proiectele câștigate, premiile au 

apărut unul după altul.

     18    

 La nouă ani după ce a obținut diploma în 

arhitectură, a decis să părăsească România, așa 

cum povestea în interviul acordat EVZ în 2016. A 

ajuns în Montreal în 1970, după un concurs 

interesant de împrejurări. A ales să vină în 

Canada. Își amintea că a împrumutat 120 de dolari 

pentru biletul de avion, bani pe care i-a putut 

returna abia după  doi ani.

 De atunci, a devenit unul din cele mai 

importante nume ale arhitecturii din Canada, 

realizând numeroase proiecte care au schimbat fața 

Quebecului. Printre cele mai cunoscute clădiri 

proiectate de român se numără aripa nouă a 

Muzeului Pointe-a-Calliere, clădirea HEC din 

Montreal, ce adăpostește Facultatea de Studii 

Economice a Universității din Montreal, sala de 

concerte din Rimouski sau Pavilionul de Design 

UQAM.

 De asemenea, a realizat Teatrul Nouveau 

Monde, Mănăstirea Saint-Benoit-du-Lac, studioul 

Cirque du Soleil, Centrul de arte Juliette-Lassonde, 

hotelul Godin sau zonele rezidențiale din Val de 

l'Anse. Hanganu este și arhitectul a numeroase 

clădiri comerciale, rezidențiale și culturale din 

Montreal, Europa și Asia..

 „Contează respectarea programului, 

inteligența în a citi o scară de importanță, 

respectarea a ceea ce urmărește clientul, 

fezabilitatea - nu vrea nimeni un proiect ce 

devine inutil și regretabil peste cinci ani. Mai 

presus de toate e această obsesie culturală pe 

care o am: în ce măsură respectă ceea ce există 

deja. În orice găsești există valoare, dacă știi să o 

detectezi dincolo de aparențe. Este ceva esențial 

care poate fi preluat, metamorfozat.”
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In Memoriam
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 Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu a publicat un anunț prin care își manifestă regretul față 
de decesul arhitectului, spunând că acesta a avut o legătură specială cu Sibiul, fiind unul dintre prietenii 
Festivalului Internațional de Teatru și participând în cadrul întâlnirilor organizate cu arhitecții ale FITS.

 Temutul critic de arhitectură Kenneth 
Frampton despre Dan HANGANU: „Dintre 
numeroșii arhitecți talentați ai continentului 
a m e r i c a n ,  p u ț i n i  a u  r e u ș i t  s ă  e g a l e z e 
angajamentul lui Hanganu față de crearea de 
forme urbane, fără a ține cont de locul în care 
lucrează, fie el centrul Monrealului sau 
suburbiile sale... Pentru el, chiar și cel mai mic 
proiect trebuie să fie tradus într-o nouă formă 
colectivă, pe care să și-o poată asuma într-o zi 
sau să fie adaptat contextului din care el 
reprezintă o parte integrantă”.



VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	 PENTRU	 MINTE,	 INIMĂ	 ȘI	 ARHITECTURĂ
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 Deja la a doua ediție, în această toamnă 
asociația „Lobby-Art” din Sibiu a extins benefic 
Conferința sa internațională de Antropologia 
Comunicării – au fost două zile pline, cu sesiuni 
de comunicări și discuții, lansări de carte și 
expoziții.

 Prima zi – joi, 21 septembrie, grupul de 
organizatori și o parte dintre cei înscriși cu eseuri, 
s-au întâlnit la sediul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane din Sibiu, filială a Academiei 
Române, pentru a deschide Conferința anuală 

într-un cadru special. Cu totul deosebită a fost și prezența unor personalități aparținând 
generațiilor născute în interbelicul românesc:

 Arhitecta Ligia Podorean-Ekström și Academician doctor-arhitect Paul Niedermaier !

 Ligia Podorean provine de pe meleagurile Sebeșului de sub munții Făgăraș și a avut o 
activitate susținută în profesie, până a plecat în Suedia, unde s-a stabilit și căsătorit, 
dezvoltându-și activitatea și în domeniul artei plastice. S-a făcut cunoscută în toată Europa 
cu acuarelele sale și a reușit să editeze volume din creația sa și în țara natală.

 Foarte interesant a fost dialogul dintre cei doi seniori, creatori-arhitecți și urbaniști, 
care ne-au transmis câteva amintiri despre începuturile activității lor profesionale, care au 
coincis cu o perioadă postbelică aproape nefastă pentru arhitectura românească… Domnul 
Niedermeier a relatat despre intervenția poliției politice comuniste în viața studenților și 
tinerilor arhitecți, după revoluția maghiară din 1956, iar apoi, doar legat de propria persoană, 
problemele pe care le-a întâmpinat pentru că a început cercetarea arhivelor și a lăcașurilor 
Bisericii Evanghelice-luterane din aria sibiană…  Doamna Podorean ne-a povestit cum, în 
1968, venirea a doi studenți-arhitecți din Danemarca, îndrumați prin dânsa la cercetarea și 
relevarea completă a satului Dumitra din Munții Apuseni, a salvat în cele din urmă acest sat 
de la o demolare forțată !

 Profesorul universitar econ. Dan Popescu, fost rector al Universității „Lucian Blaga” 
din Sibiu, a prezentat apoi un succint „laudatio” pentru Acad. arh. Niedermeier, pentru 
împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani și a celor 57 de ani de muncă neîntreruptă în 
profesie, dl. arhitect fiind și conducătorul Filialei Sibiu a Institutului de Cercetări Socio-
Umane al Academiei ! 

de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

A n t r o p o l o g i e 	 ș i 	
aniversare	academică
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V i e ț i l e o r a ș u l u i

 Foarte importantă a apărut observația d-lui prof. Popescu că arh. Paul Niedermeier a 

fost unul dintre primii europeni în studii de urbanism rural, volumele sale de început în 

cercetări asupra satelor săsești din Transilvania fiind, de fapt, studii de transgresie a 

urbanismului rural vest și central-european în estul Europei !

 După acest moment festiv, punctat cu șampanie, discuțiile au atins diferite teme de 

antropologie culturală, conform specialității fiecărui participant. Dintre lucrurile 

semnificative ce au marcat dezbaterea, am reținut afirmația d-lui Francisc Szombatfalvi-

Török ( de al Inspectoratul jud. de Muncă): „Suntem născuți pentru un scop precis, fiecare în 

cultura lui !” Lipsa unei societăți echilibrate, din cauza neglijării aspectelor de multi-

culturalism, devine un dezavantaj pentru piața muncii, mai ales pentru o țară ca a noastră, 

furnizoare de migranți economici...

 Ca încheiere a primei sesiuni, sărbătoritul arh. P. Niedermeier a avut un emoționant 

cuvânt de mulțumire, transformat într-o adevărată confesiune-profesiune de credință:

Ø Arhitecții și urbaniștii construiesc, dar și demolează, prin însăși practica lor.

Ø Activitatea noastră este un rezultat al unei Puteri care se află deasupra tuturor.

Ø Ceea ce putem face este, mai ales, să lăsăm adevărul din interiorul nostru să iasă la 

lumină – pentru că vine de SUS !

 Conferința a continuat cu prezentarea unei ilustrări antebelice a temei de anul acesta: 

„Arborele vieții – Arborele cunoașterii”. Este vorba despre poarta originară de la intrarea 

principală în Cimitirul municipal Sibiu – piesele din fier forjat ale celor două canate ale porții 

sunt inspirate din „Pomul Vieții” descris în Biblie, iar reliefurile de pe stâlpii porții 

întruchipează în dreapta un Serafim, iar în stânga un Heruvim.

 Ca o noutate de bun augur, anul acesta a debutat „Secțiunea rurală dedicată tinerilor 

preocupați de etnologie” – o inițiativă a organizatorilor Conferinței internaționale de 

Antropologia Comunicării, ce propune ca „Grupul de Acțiune Locală” Mărginimea Sibiului 

să dezvolte un mic centru de cercetare, în care să fie antrenați elevi studioși, studenți și 

tineri specialiști, care să repertorieze valorile materiale și imateriale (tradiții nescrise, 

obiceiuri, diferențele fine dintre subzonele Mărginimii) ce se mai află în zona rurală dintre 

Olt și Secaș. Toate acestea în vederea utilizării respectivului patrimoniu ca resursă pentru 

dezvoltarea zonei, fără a pierde specificul local, identitatea și prospețimea comunităților 

umane, azi atât de amenințate de o destructurare suprapusă peste decenii de haos 

comunist...

 Conferința internațională a continuat a doua zi, 22 septembrie, în alte patru locații 

inedite: biserica luterană Johanniskirche, ridicată la începutul sec. XX. ca o capelă a 

orfelinatului săsesc (azi Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch), Librăria-cafeteria 

acestui Centru cultural, apoi sala de expoziții a Centrului pentru turiști din cadrul Primăriei 

municipiului Sibiu și, la final, Sinagoga comunității evreiești sibiene, unde s-a prezentat 

ultimul grupaj de comunicări științifice al sesiunii 2017.



AGERPRES
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de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

BATRA 2017 şi-a desemnat câştigătorii

 Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) şi-a 

desemnat, pe 14 octombrie, câştigătorii, fiind, de 

asemenea, acordat premiul Opera Omnia, de această 

dată post-mortem, arhitectului George Cristinel, care a 

proiectat, în anii '20, Catedrala Ortodoxă din Cluj-

Napoca. La secţiunea Arhitectura locuinţei individuale, 

premiul a fost câştigat de Attila Kim, pentru proiectul 

“Casa cu panoramă – Recuperarea memoriei unei case 

vechi”, Braşov, iar la secţiunea Arhitectura dotărilor 

comunitare şi de producţie, premiul a fost câştigat de 

arhitecţii Irina Filofi şi Cătălin Trandafir, cu proiectul “Restaurant WERK”, Hunedoara. Arhitectul 

Vlad Sebastian Rusu, cu proiectul “Reabilitare Palat Cultural”, Blaj, a câștigat premiul la secțiunea 

Arhitectura Patrimoniului Cultural, iar Alexandru Fleșeriu și PéterEszter, cu proiectul “Reframe, 

Castelul Bánffy”, comuna Bonțida, județul Cluj, au câștigat premiul la secțiunea Arhitectura spațiului 

interior și scenografie.
 La secţiunea Microarhitectură / Arhitectură temporară / Design de obiect, premiul a fost 

câştigat de Klara Veer, cu proiectul “Microarhitectură şi design de obiect în spaţiul de intrare al Fabricii 

de Pensule”, Cluj-Napoca. De asemenea, au mai fost acordate premii la secțiunea Proiecte culturale / 

Inițiative / Experimente (Inițiativa “La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur” cu proiectul 

“Regenerare prin cultură – 5 ani de lucru în cartier”, Cluj-Napoca) și la secțiunea Cel mai bun articol cu 

și despre arhitecți (arhitect ȘerbanȚigănaș).
 Cea de-a treia ediţie a BATRA s-a desfăşurat în perioada 7 – 15 octombrie, scopul evenimentului 

din acest an fiind acela de a pune în centrul manifestărilor legătura firească între urbanism, comunitate 

şi caracteristicile individuale ale cetăţenilor care o formează. BATRA este concepută ca un șir de 

evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să promoveze excelența în acest 

domeniu și, nu în ultimul rând, să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii, potrivit 

organizatorilor.
 În timpul Bienalei, OAR Filiala Transilvania a organizat o serie de tururi ghidate de arhitectură 

pentru publicul larg, care au avut ca scop înţelegerea şi cunoaşterea arhitecturii şi a valorilor locale. 

Tururile ghidate au conţinut prezentări, realizate de către specialişti, ale unor importante şi mai puţin 

cunoscute clădiri de patrimoniu.
 Juriul Bienalei a fost format din specialişti internaţionali de renume din România, Italia, 

Portugalia şi Bulgaria, iar invitatul de onoare al BATRA din acest an a fost arhitectul italian Paola Rizzi 

(DICEEA University of L'Aquila). BATRA 2017 a fost organizată de Ordinul Arhitecţilor din România 

Filiala Transilvania – OART, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca. 
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PROIECTE DE INFRASTRUCTURA PERI-URBAN

 Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că solicită Ministerului 

Transporturilor ca municipalitatea clujeană să fie împuternicită să lanseze procedura de construire a 

centurii ocolitoare a orașului, necesară pentru deblocarea traficului rutier. "Solicităm Ministerului 

Transporturilor ca în locul acestuia să facem noi, Primăria Cluj-Napoca, studiul de fezabilitate și 

proiectul tehnic pentru partea de centură metropolitană care este pe raza municipiului Cluj-Napoca, 

având în vedere blocajele de trafic, blocajele dezvoltării urbane și blocajele de dezvoltare economică 

existente în acest moment în municipiu. Pe de altă parte, este necesar să se facă acest studiu de 

fezabilitate și proiect tehnic cât mai repede, pentru a nu se pierde cele 138 de milioane de euro pe care 

Ministerul Transporturilor și România le are la dispoziție din bani europeni, până în 2020, pentru 

realizarea acestei centuri metropolitane. Nu ne mai interesează de ce nu s-a făcut până acum și se putea 

face de peste un an de zile, important este să se facă, iar dacă la Guvern, la minister sunt probabil alte 

priorități, să ne dea nouă șansa să facem acest lucru. Legea permite, cu acordul Ministerului 

Transporturilor, să acorde acest drept municipalităților de a face aceste proiecte tehnice și studii de 

fezabilitate. Sperăm să obținem un răspuns pozitiv de la noul ministru al Transporturilor, așteptăm să 

intre în birou și va avea pe masă cererea noastră în vederea acordării dreptului municipalității clujene 

de a realiza în locul Ministerului Transporturilor proiectul tehnic și studiul de fezabilitate", a spus Emil 

Boc. 
 Centura metropolitană ar urma să aibă circa 38 de kilometri, iar studiul de fezabilitate și 

proiectul tehnic ar costa câteva milioane de euro. "Va fi licitație, dar probabil câteva milioane de euro va 

costa, având în vedere că proiectul mare al centurii este de 138 de milioane de euro. Partea cea mai 

consistentă este pe raza municipiului Cluj-Napoca, dar municipalitatea noastră dispune de resursele 

financiare pentru a-și putea angaja aceste cheltuieli, pentru că altfel, în acest moment, știu toți clujenii, 

ne blocăm, ne sufocăm în trafic", a explicat primarul. Potrivit acestuia, centura metropolitană ar rezolva 

mai multe probleme din zonă.
 
 "Este soluția nr. 1 și la îndemâna noastră pentru a putea asigura accesibilitatea dinspre Florești 

spre Cluj, dar și dinspre multe zone ale Clujului spre alte zone ale orașului. Din acea centură vor fi făcute 

ramificații cu cartierele orașului și vor fi soluții alternative de trafic și asta va debloca nu numai traficul 

dinspre Florești, dar se vor debloca peste 63 de proiecte imobiliare de dezvoltare a Clujului, care sunt 

blocate, pentru că nu există alternativă de ieșire din Borhanci, din Sopor, din Câmpului, din Europa, 

pentru că, astăzi, Clujul are prin excelență această problemă a inexistenței centurii metropolitane, în 

special cea din zona sudului. Ca să nu mai vorbim de necesitatea conectării cu Spitalul Regional de 

Urgență. Fără centura metropolitană, Spitalul Regional de Urgență devine ineficient, adică nu mai poți 

să ajungi acolo", a menționat Emil Boc. 
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Proiect-pilot de înfiinţare a primului tren urban din România, iniţiat de 

Primăria Târgu Mureş

  Primăria Târgu Mureș a inițiat un proiect de înființare a primului tren urban din România, pe 

ruta Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș - Reghin, însumând peste 50 de kilometri, prin folosirea 

infrastructurii CFR. Inițiativa Primăriei Târgu Mureș a fost anunțată de arhitectul-șef al municipiului, 

Dana Miheț, în cadrul Conferinței internaționale axată pe două teme majore - 'Fenomene meteo 

extreme și sisteme de avertizare timpurie în contextul managementului riscului dezastrelor naturale' și 

'Educația, informarea, conștientizarea privind adaptarea la schimbările climatice - condiții de 

dezvoltare durabilă' - care se desfășoară la Târgu Mureș . Potrivit Danei Miheț, municipiul Târgu Mureș 

a demarat deja discuțiile cu CFR, întrucât acest proiect-pilot ar urma să se implementeze pe 

infrastructura Căilor Ferate Române, trenul urban urmând să circule în funcție de programul trenurilor 

de călători și al celor de marfă.

 Arhitectul-șef al municipiului Târgu Mureș a arătat că proiectul trenului urban face parte din 

proiectul Smart City Târgu Mureș, fiind unul dintre obiectivele care ar urma să fie realizate până în anul 

2020, în cadrul planului de mobilitate urbană, alături de construirea de piste de biciclete, modernizarea 

transportului în comun, a infrastructurii rutiere, a traseelor pietonale, turistice și de agrement. În 

proiectul Smart City Târgu Mureș mai figurează proiectele de eficiență energetică, de protecția 

mediului, dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, de turism, sport și agrement, prin 

modernizarea unităților de învățământ și a centrelor sociale, valorificarea patrimoniului cultural, 

dezvoltarea bazelor sportive și încurajarea sportului de masă. Dana Miheț a precizat că viziunea 

Strategiei de dezvoltare a Municipiului Târgu Mureș vizează trei aspecte: Orașul Locuitorilor, în sensul 

creșterii calității vieții, Orașul Turiștilor, cu accent pe promovarea turismului cultural, medical, 

universitar, sportiv și de agrement, și Orașul 

 Investitorilor, prin promovarea și susținerea mediului de afaceri. Arhitectul-șef a spus că și acest 

concept - Târgu Mureș Smart City - are la bază principiul diamantului, în sensul că urmărește opt 

obiective de bază: o administrație inteligentă, energie inteligentă, mobilitate inteligentă, clădiri 

inteligente, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, sănătate inteligentă și cetățeni 

inteligenți. La baza acestui concept, a adăugat arhitectul-șef, au stat 13 studii, începând cu anul 2002 

(unele reactualizate sau în curs de reactualizare), iar al 14-lea este în lucru: Agenda Locală 21 - Plan local 

de dezvoltare durabilă (2002), Planul Urbanistic General (2002, reactualizare PUG fiind în curs de 

finalizare), Masterplan pentru sistem integrat de gestionare a deșeurilor (2009), Harta de

zgomot (2009, reactualizată în 2013), Planul integrat de dezvoltare urbană (2010), Strategia de 

dezvoltare a ariei metropolitane (2010), Convenția primarilor privind Clima și Energia (2010), Plan de 

Acțiune privind Energia Durabilă PAED (2012), Strategia Digital Mureș (2011-2015), Strategia privind 

adaptarea la schimbările climatice (2016), Planul integrat de mobilitate urbană SUMP (2017), Strategia 

integrată de dezvoltare urbană SIDU (2017), Strategia de dezvoltare a municipiului - în curs de 

finalizare, cu studii în derulare, și Strategia pentru dezvoltarea comunității locale CLLD. 
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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 le-

au 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.
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CJ Alba pregăteşte o strategie în domeniul protejării şi conservării 

monumentelor istorice

   O strategie în domeniul protejării şi conservării monumentelor istorice pentru perioada 2018-

2023 va fi elaborată de Consiliul Judeţean (CJ) Alba, principalul scop al acesteia fiind îmbunătăţirea 

"Sistemului de protecţie a patrimoniului construit, conservarea, promovarea şi valorificarea durabilă a 

acestuia în beneficiul comunităţii". "Este nevoie de o astfel de Strategie pentru că, până acum, fiecare a 

abordat domeniul aşa cum a crezut de cuviinţă", a afirmat, într-o conferinţă de presă, preşedintele CJ 

Alba, Ion Dumitrel. La rândul său, arhitectul şef al judeţului Alba, Voichiţa Maria Coman, a menţionat 

că deocamdată s-a făcut o analiză diagnostic, respectiv o inventariere a monumentelor şi o analiză a 

sistemului de protecţie a acestora. Astfel, la nivelul judeţul Alba există 688 de monumente istorice, din 

care două UNESCO - cetatea dacică de la Căpîlna şi cetatea de la Cîlnic - şi 448 de monumente de 

arhitectură, din care 106 în Alba Iulia şi 51 în Roşia Montană. 

 În Alba sunt şi 202 monumente de arheologie, precum şi 36 monumente de for public şi 

funerare. Ca şi zone rurale cu valoare cultural-identitară au fost identificate zonele cu influenţe săseşti, 

de pe Valea Tîrnavelor, din Trascău, Valea Sebeşului şi satele Gîrbova, Cîlnic, Cut, Şpring, Doştat, 

respectiv zona Munţilor Apuseni - Ţara Moţilor, Ţara Aurului, Satele de piatră, Valea Arieşului şi 

Culmea Trascăului. Analiza diagnostic a avut în vedere inventarierea sistemului de protecţie al 

patrimoniului construit din perspectiva distribuţiei teritoriale a monumentelor istorice, a clasificării 

lor, a stării actuale a conservării şi protejării monumentelor istorice, eficienţa sistemului de protecţie al 

patrimoniului construit, dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul cultural construit.

 CJ Alba are în vedere încheierea de parteneriate cu instituţii şi administraţii locale, mediul 

academic, mediul asociativ, care sa aibă ca obiective inventarierea, cercetarea, informarea şi 

documentarea situaţiei monumentelor istorice, salvarea şi salvgardarea integrată a patrimoniului 

construit din judeţ, dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul construit. De asemenea, se are în 

vedere promovarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi conservarea sa ca element 

al identităţii culturale naţionale, precum şi dezvoltarea integrată a patrimoniului rural ca element de 

identitate culturală locală şi formarea specialiştilor în domeniu şi crearea unor mecanisme de finanţare.

 Strategia are ca obiective generale creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice 

judeţene şi locale în protejarea şi conservarea patrimoniului construit, promovarea şi creşterea 

nivelului de conştientizare a populaţiei şi crearea unor mecanisme transparente şi competitive de 

finanţare a intervenţiilor în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului, dar şi cercetarea 

ştiinţifică a acestuia. CJ Alba a iniţiat un proces de elaborare a unor strategii sectoriale în mai multe 

domenii, respectiv promovarea investiţiilor, dezvoltare rurală, învăţământ profesional şi tehnic, 

infrastructura de drumuri judeţene, utilităţi publice, transport public judeţean, turism, cultură, 

patrimoniu construit-monumente, masterplan energetic, mediu şi arii protejate, sănătate, asistenţă 

socială. Aprobarea strategiilor va fi urmată de implementarea şi monitorizarea acestora de către CJ. 
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CJ Alba pregăteşte o strategie în domeniul protejării şi conservării 

monumentelor istorice

   O strategie în domeniul protejării şi conservării monumentelor istorice pentru perioada 2018-

2023 va fi elaborată de Consiliul Judeţean (CJ) Alba, principalul scop al acesteia fiind îmbunătăţirea 

"Sistemului de protecţie a patrimoniului construit, conservarea, promovarea şi valorificarea durabilă a 

acestuia în beneficiul comunităţii". "Este nevoie de o astfel de Strategie pentru că, până acum, fiecare a 

abordat domeniul aşa cum a crezut de cuviinţă", a afirmat, într-o conferinţă de presă, preşedintele CJ 

Alba, Ion Dumitrel. La rândul său, arhitectul şef al judeţului Alba, Voichiţa Maria Coman, a menţionat 

că deocamdată s-a făcut o analiză diagnostic, respectiv o inventariere a monumentelor şi o analiză a 

sistemului de protecţie a acestora. Astfel, la nivelul judeţul Alba există 688 de monumente istorice, din 

care două UNESCO - cetatea dacică de la Căpîlna şi cetatea de la Cîlnic - şi 448 de monumente de 

arhitectură, din care 106 în Alba Iulia şi 51 în Roşia Montană. 

 În Alba sunt şi 202 monumente de arheologie, precum şi 36 monumente de for public şi 

funerare. Ca şi zone rurale cu valoare cultural-identitară au fost identificate zonele cu influenţe săseşti, 

de pe Valea Tîrnavelor, din Trascău, Valea Sebeşului şi satele Gîrbova, Cîlnic, Cut, Şpring, Doştat, 

respectiv zona Munţilor Apuseni - Ţara Moţilor, Ţara Aurului, Satele de piatră, Valea Arieşului şi 

Culmea Trascăului. Analiza diagnostic a avut în vedere inventarierea sistemului de protecţie al 

patrimoniului construit din perspectiva distribuţiei teritoriale a monumentelor istorice, a clasificării 

lor, a stării actuale a conservării şi protejării monumentelor istorice, eficienţa sistemului de protecţie al 

patrimoniului construit, dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul cultural construit.

 CJ Alba are în vedere încheierea de parteneriate cu instituţii şi administraţii locale, mediul 

academic, mediul asociativ, care sa aibă ca obiective inventarierea, cercetarea, informarea şi 

documentarea situaţiei monumentelor istorice, salvarea şi salvgardarea integrată a patrimoniului 

construit din judeţ, dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul construit. De asemenea, se are în 

vedere promovarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi conservarea sa ca element 

al identităţii culturale naţionale, precum şi dezvoltarea integrată a patrimoniului rural ca element de 

identitate culturală locală şi formarea specialiştilor în domeniu şi crearea unor mecanisme de finanţare.

 Strategia are ca obiective generale creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice 

judeţene şi locale în protejarea şi conservarea patrimoniului construit, promovarea şi creşterea 

nivelului de conştientizare a populaţiei şi crearea unor mecanisme transparente şi competitive de 

finanţare a intervenţiilor în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului, dar şi cercetarea 

ştiinţifică a acestuia. CJ Alba a iniţiat un proces de elaborare a unor strategii sectoriale în mai multe 

domenii, respectiv promovarea investiţiilor, dezvoltare rurală, învăţământ profesional şi tehnic, 

infrastructura de drumuri judeţene, utilităţi publice, transport public judeţean, turism, cultură, 

patrimoniu construit-monumente, masterplan energetic, mediu şi arii protejate, sănătate, asistenţă 

socială. Aprobarea strategiilor va fi urmată de implementarea şi monitorizarea acestora de către CJ. 
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