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      SEMNAL 1    

 Joi, 14 decembrie 2017, la ora 

12:00, la Sala Terasă a Casei 

Teutsch – Centrul de dialog şi 

cultură Friedrich Teutsch din 

Sibiu,  a avut loc Vernisajul 

expoziţiei special „CREDO UNAM 

ESSE ECCLESIAM... Medalii ale 

Reformei, din colecţia Muzeului 

Naţional Brukenthal”.

 Expoziţia găzduită de Muzeul 

Bisericii Evanghelice C.A. din 

România a fost  realizată în 

cooperare cu Muzeul Naţional 

Brukenthal  şi  este dedicată 

jubileului  de 200 de ani  al 

acestuia, precum şi aniversării 

celor 500 de ani de la declanşarea 

Reformei.

 „Medaliile sunt o expresie a 

intenţiei de a conserva valori şi 

experienţe esenţiale ale societăţii, 

pentru ca acestea să rămână 

accesibile memoriei posterităţii. Întrucât medaliile sunt un artefact specific Renaşterii, 

mesajul spiritual al Reformei şi-a găsit expresia şi în acest gen al culturii materiale – pe care 

îl reflectă şi această prestigioasă colecţie a Muzeului Naţional Brukenthal”, a declarat 

Heidrun König, coodonatoarea muzeului, curatorul expoziţiei.

Expoziția CREDO UNAM ESSE ECCLESIAM 



      3    

      SEMNAL 2    
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      SEMNAL 3    

Miercuri, 10 ianuarie 2018, ora 17:30.

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR

str. Jean-Louis Calderon, nr. 48, 

sector 2, București.



INFO 1
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

                         
                     

Festivalul	MUST	de	Arhitectură	

de Ana DONȚU

Iași.	Partea	II	

   5  

Continuăm relatarea evenimentelor 

din cadrul Festivalului MUST de 

Arhitectură Iași cu prezentări le 

participanților.

Prof. dr. arh. IOAN ANDREESCU, 

Universitatea Politehnica Timişoara, 

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism - 

„Anatomia casei”: „Ciclul acesta «Anatomia casei» este înșelător și oarecum polemic. 

Arhitectura, din nefericire, nu deține un discurs propriu, autoreferențial și nici natural, cum 

ne învață filologii moderni, ceea ce înseamnă că, de fapt, arhitecții, ca să se apropie de 

profesia lor, cad în capcana discursului literar, filozofic, critic. De ce capcană? Pentru că, 

nefiind meseria lor să mânuiască astfel de instrumente, le folosesc, de obicei, ușor 

anapoda”.

Link foto:               Link video: https://we.tl/AgXNaYA3dG https://we.tl/O442KNoAHB

https://we.tl/AgXNaYA3dG
https://we.tl/O442KNoAHB
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 Prezentare : „Anul KRONOSPAN

acesta am organizat un concurs de 

arhitectură, prima ediție. A fost o chestie 

foarte grea. Mărturisesc că am învățat pe 

parcurs cum să colaborez cu Ordinul 

Arhitecților, cum să comunic mai bine cu 

dumneavoastră. Mi-am asumat acest lucru și 

am organizat concursul Wood Reinvented. 

Am încheiat deja înscrierile. Feedbackul a 

fost unul foarte bun, s-au înscris foarte mulți 

arhitecți. Ce-i drept, a fost un concurs pentru 

birouri de arhitectură. Acum văd că sunt 

foarte mulți studenți în această sală și mă 

încearcă gândul să fac o a doua ediție pentru 

studenți”. 

Link foto: https://we.tl/kB4bVEtxOc

Link video: https://we.tl/xAzlxSHuFm

I N F O 1

 Dr. arh. , ANDRÉS ROS CAMPOS

CEU Universidad Cardenal Herrera, Escuela 

Superior de Enseñanzas Técnicas,Valencia, 

a prezentat „Casa subiectivă: de la obstrucție 

la abstract izare” și  a vorbi t  despre 

construcțiile originale și organice ale lui 

Antoni Gaudi, despre stilul introvertit al lui Sir 

John Soane, cel evoluat al lui Le Courbusier, 

cel extrovertit al lui Ludwig Mies van der 

Rohe, cel stereotomic la lui Carlo Scarpa, 

precum și despre arhitectura cuplului Theo și 

Nelly van Doesburg.

Link foto: https://we.tl/1G7dO16aqm

Link video: https://we.tl/dxzYPdCsIb

https://we.tl/kB4bVEtxOc
https://we.tl/xAzlxSHuFm
https://we.tl/1G7dO16aqm
https://we.tl/dxzYPdCsIb
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 Prezentare : „SIKA dezvoltă și SIKA

comercializează numeroase amestecuri și 

aditivi pentru utilizarea în producția de beton, 

ciment și mortar. Aceste produse sporesc 

proprietățile specifice ale betonului proaspăt 

sau întăr i t ,  cum ar f i  lucrabi l i tatea, 

etanșeitatea, durabilitatea, rezistența inițială 

și finală. Soluțiile SIKA acoperă întreaga 

gamă de tehnologi i  ut i l izate pentru 

hidroizolare sub nivelul solului: sisteme de 

membrane flexibile, membrane aplicate în 

s t a r e  l i c h i d ă ,  a m e s t e c u r i  d e 

impermeabilizare pentru mortare, materiale 

de sigilare a rosturilor, mortare hidroizolante, 

chituri de injectare și straturi de acoperire”.

Link foto: https://we.tl/I3zithbMNl

Link video: https://we.tl/egqXncQSge

I N F O 1

 Prof. dr. arh , UAUIM AUGUSTIN IOAN

- Universitatea de Arhitectură și Urbanism 

„Ion Mincu” București, Facultatea de 

Arhitectură - „Cuibul nu mai e acasă. Locuire 

extremă și traiectorii de migrație”: „Locuirea 

este activitatea în care nu suntem implicați 

doar noi, este condiția omului, cum spunea 

Heidegger. Vă rog să subțiați legătura pe 

care o facem, prin natura meseriei, între loc 

(în sens de realitate fizică) și locuire (în sens 

de construcție de case). Termenul de locuire, 

așa cum îl înțeleg eu, înseamnă următoarele 

lucruri: e frig și avem nevoie de un cuib, 

undeva unde să ne așezăm și să ne 

adăpostim. Nu e vorba numai de ploaie și de 

vânt, este vorba și de toate lucrurile care ne 

bântuie și care nu toate sunt fizice. Deci, 

cuibul este un adăpost și față de angoasele 

noastre”.

Link video: https://we.tl/PjwDGA7X0i

https://we.tl/I3zithbMNl
https://we.tl/egqXncQSge
https://we.tl/PjwDGA7X0i
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 Arh.  - „ca [a]casă”: MARIO KUIBUȘ
„Acasă e tot o casă care are și un «a» în față, 
iar «a»-ul acela ar putea fi mai mult sau mai 
puțin o pledoarie pentru diversitate, în 
contextul în care, mai devreme s-a pus 
problema legată de contextualism, de 
metodologie, de a aborda casa ca atare sau 
ca o cheie universală prin care ai putea să 
găsești o soluție. Acest «a» nu ține neapărat 
de arhitect, că ar fi o casă a arhitectului, ci se 
leagă foarte mult de un context nu orizontal, 
ci, mai mult sau mai puțin, spiritual, un 
context în care arhitectul trebuie să fie în 
ipostaza unui designer de modă deștept care 
să poată să creeze o haină care, din punct de 
vedere cultural, îl reprezintă, dar, totodată, 
acea haină trebuie să stea pe persoana 
respectivă și trebuie să-i pună în valoare 
toate acele nevoi pe care le-ar avea acea 
persoană”. 

Link foto: https://we.tl/ASnenvjcXN

Link video: https://we.tl/BXaLO7niUV

I N F O 1

 Dr. arh. , ISCTE - PEDRO MENDES

I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  d e  L i s b o a , 

Departamento de Arquitectura e Urbanismo 

(ISTA) - „A hoinări: locuri, case și materiale”: 

„Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Nu am 

mai fost niciodată înainte, dar am ținut 

legătura cu studenții voștri, cu ambasadorii, 

care s-au folosit de programul Erasmus ca să 

viziteze Europa. După cum vedeți în titlul 

prezentării, voi începe prin a vorbi despre 

câteva probleme care vizează arhitectura 

noastră și la care am lucrat mai bine de 20 de 

ani”.

Link foto: https://we.tl/EZx3Gn0rKk

Link video: https://we.tl/dNzmvt0FTp

https://we.tl/ASnenvjcXN
https://we.tl/BXaLO7niUV
https://we.tl/EZx3Gn0rKk
https://we.tl/dNzmvt0FTp
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I N F O 1

 Prezentare : „Grupul austriac HOLVER

J.u.A. Frischeis are o istorie de peste șase 

decenii și a început ca o afacere de familie în 

anul 1948. Are 58 de filiale în 19 țări și este 

lider pe piață în Europa Centrală. Are o ofertă 

de circa 83.000 de articole, dintre care 

aproximativ 20.000 de articole sunt în 

permanență pe stoc. În portofoliul de clienți 

există, ca firme partenere, 30.000 de 

furnizori. Pe teritoriul României, prima filială 

a fost înființată în Brașov”. 

Link foto: https://we.tl/4jtzoMPy2e

Link video: https://we.tl/ULlTkIMbqZ

 Arh. , Senior MAURIZIO MEOSSI

Associate Zaha Hadid Architects - „Zaha 

Hadid Architects. Residential and Mixed 

Used Projects”: „Zaha Hadid Architects are 

37 ani de practică, cu 53 de clădiri construite 

în 17 țări. În prezent, lucrează la 93 de 

proiecte pe tot Globul. 36 de clădiri sunt în 

construcție sau la stadiul de finisare, în 22 de 

țări. În jur de 6 sqm de construcții vor fi 

terminate în următorii 10 ani”. 

Link foto: https://we.tl/bc20Vsr2BC

Link video: https://we.tl/1aZhcmCrbZ

https://we.tl/4jtzoMPy2e
https://we.tl/ULlTkIMbqZ
https://we.tl/bc20Vsr2BC
https://we.tl/1aZhcmCrbZ
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I N F O 1

 Prezentare : „GEZE GmbH se GEZE
numără printre cei mai prolifici dezvoltatori şi 
producători de sisteme de construcţie a 
uşilor la nivel mondial, ferestre şi de 
tehnologie de siguranţă. GEZE oferă o gamă 
largă de produse formată din sisteme de uşi 
automate şi tehnica uşilor, construcţii din 
sticlă, instalaţii de evacuare a fumului şi a 
căldurii (RWA), sisteme de siguranţă, 
precum şi sisteme de ferestre şi de ventilare. 
În calitate de lider de piaţă în inovație şi 
design, afacerea de familie independentă 
dezvoltă, produce şi comercializează, în 
prezent, tehnologie de vârf şi a influenţat 
decisiv tehnica majorității clădirilor prin 
proiecte inovatoare. Aceste proiecte sunt 
dezvoltate permanent în propriul centru 
tehnologic”.

Link foto: https://we.tl/hr2qP7bnkF

Link video: https://we.tl/mv4ECBxAd3

 Dr. arh. , ISCTE - PEDRO MENDES
I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  d e  L i s b o a , 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo 
(ISTA), a conferențiat cu o lucrare intitulată 
„Parcurgând locuri, dorințe, fascinații”: 
„Prezentarea pe care am pregătit-o pentru 
astăzi este un pic diferită de ceea la ce se 
așteaptă, de obicei, la o conferință. Este, mai 
mult, un fel de confesiune, dar nu pentru a 
obține iertare. Voi vorbi despre câteva lucruri 
de care m-am ocupat în anii precedenți, 
încercând să le pun pe toate împreună, 
conectându-le. Am făcut eforturi să mă uit la 
ele din exterior, detașat. Nu știu în ce măsură 
mi-a reușit, probabil sunt prea implicat în 
ceea ce fac, chiar dacă asta pare mai mult o 
scuză. Una dintre chestiile, pe care începi să 
le realizezi cu timpul, este că ceea ce te 
interesează cu adevărat sunt lucrurile care îți 
arată unde ai fost și spre ce te îndrepți”.

Link foto: https://we.tl/APZzlPp9aF

Link video: https://we.tl/hiesMbr1ng

https://we.tl/hr2qP7bnkF
https://we.tl/mv4ECBxAd3
https://we.tl/APZzlPp9aF
https://we.tl/hiesMbr1ng
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I N F O 1

 În data de 19 octombrie a fost lansată  - cartea „Temenos”

domnului prof. dr. arh. AUGUSTIN IOAN, UAUIM - Universitatea 

de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Facultatea de 

Arhitectură, în prezentarea doamnei asist. 

dr. arh.  „Domnul Carmina GHEORGHIȚĂ:

Augustin IOAN, profesor la Universitatea 

de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu», 

are o preocupare pentru tema spațiului 

sacru. Pentru cei care nu-l cunoașteți, 

dumnealui este directorul Școlii Doctorale 

de Arhitectură din București, tot dumnealui 

este autorul proiectului Catedrala Mântuirii Neamului, care, din 

păcate, nu este cel care se realizează”.

 , fostă studentă la Facultatea de Andreea MOVILĂ

Arhitectură „G. M. Cantacuzino”: „Domnul profesor este unul 

dintre prietenii facultății noastre și, de trei ani, am avut bucuria să îl 

avem alături de noi. Mereu ne încurajează activitățile din acest 

spațiu cultural. Sunt sigură că foarte mulți dintre noi i-am citit 

cărțile și ne dorim ca, dacă nu-l avem ca profesor la cursuri, să ne 

bucure cât mai mult cu prezența lui la Iași”.

 Prof. dr. arh. , UAUIM: AUGUSTIN IOAN

„Am început această colecție «Spații imaginate» în 1999, la 

Editura Paideia, când am împlinit 33 de ani, știți că e o vârstă 

dificilă în viața omului, este vârsta lui Hristos. Paideia este o 

editură care dintotdeauna a publicat numai filozofie, deoarece dl 

Ion Bănșoiu, directorul editurii, este profesor la Universitatea 

Bucureşti, Catedra de Istoria filozofiei şi filozofia culturii. Este o 

conexiune foarte puternică între arhitectură și filozofie. Existau 

perioade când filozofii erau cei care făceau designul caselor și le construiau”.  

                                        Link video: https://we.tl/EfVDm2Omzu

https://we.tl/EfVDm2Omzu
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I N F O 1

 Conferința a fost urmată de o vizită a 

Expoziției „Copou - lume de poveste”, la 

Palatul Copiilor din Iași, care prezintă 

lucrarile realizate în cadrul workshopului 

organizat de  la clasele IAȘI NE(MAI)VĂZUT

de artă plastică coordonate de profesoarele 

Marina Antohi și Dana Ungureanu. 

 „Sunt fotografii realizate de arhitecți, 

care ilustrează clădiri cu potențial valoric 

arhitectural, dar care nu sunt foarte 

cunoscute. Scopul acestei expozții este de a 

le scoate în evidență, de a promova 

arhitectura de acest tip, dar și de a semnala 

cetățenilor acestui oraș importanța lor 

istorică, valorică și ambientală” – a menționat 

Simona CERCEL, asistent de proiect. 

 , L i l i a n a - M i h a e l a  P E T R O V I C I

coordonatorul proiectului: „Expoziția a fost 

amenajată de către studenții Facultății de 

Arhitectură «G.M. Cantacuzino» Iași, echipa 

Iași ne(mai)văzut și Asociația Studenților 

Arhitecți din Iași. Acest proiect Iași 

ne(mai)văzut a fost creat în primăvara anului 

2017, cu copul de a promova valori 

arhitecturale mai puțin cunoscute din orașul 

Iași. Organizăm tururi ghidate, ateliere de 

creație pentru copii și expoziții, pentru a face 

patrimoniul arhitectural mai prezent”. 
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I N F O 1
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 Vizita la Palatul Copiilor a continuat cu  

un prin orașul Iași, organizat de tur ghidat 

istoricul SORIN IFTIMI, parte a aceluiași 

proiect  , care constă IAȘI NE(MAI)VĂZUT

din cinci trasee de vizitare cu o varietate de 

clădiri valoroase mai puţin cunoscute: 

„Copou”, „Păcurari“, „Sărărie“, „Cuza Vodă”, 

„Râpa Galbenă”, având ca punct de start 

strada Lăpușneanu, consacrată ca spaţiu 

public cultural. Aceste trasee cuprind clădiri 

ce susţin caracterul şi calitatea zonelor 

studiate, şi totodată constituie mărturii 

despre diverse etape din viața culturală şi 

economică a oraşului. Traseele propuse sunt 

promovate prin activități creativ-educative 

pentru copii și tineri, urmate de expoziții, cât 

şi prin dialog public în mediul virtual.

 : „Prin acest proiect SORIN IFTIMI

dorim să transmitem povestea unor clădiri 

mai puţin cunoscute din Iaşi, pline de mister 

şi farmec. Împreună, vom descoperi în Iaşiul 

ne(mai)văzut clădiri deosebite, detalii şi 

ornamente, vom înţelege simbolurile şi 

enigmele ce le învăluie. Ne dorim, alături de 

voi, să reactivăm pulsul cultural al unor zone 

frumoase din orașul nostru şi să promovăm 

valorile locale, pășind prin universul 

arhitectural al vechiului Iaşi”.

Link foto: https://we.tl/WZep7DW44M

Link video: https://we.tl/nT9zBHEslG

                    https://we.tl/fvyNQMO5ML

https://we.tl/WZep7DW44M
https://we.tl/nT9zBHEslG
https://we.tl/fvyNQMO5ML


INFO 2
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

                         
                     

SHARE	Forum	Bucharest	2017.	
Partea	II

de Ana DONȚU
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 Forumul Share din 

toamna acestui an a 

adunat nume importante 

din arhitectura mondială, 

după cum v-ați putut da 

seama din prima parte a 

articolului. Continuăm cu 

evenimentele din cea de-a doua zi a forumului.

 Arh. Dorin Ștefan Adam, Guest Speaker, Manadelucru Architecture Office, 

România, a prezentat „Architecture, trail of the community”: „Oamenii se întâlnesc prin 

arhitectură: orașul este o sumă a întâlnirilor fugitive, a discuțiilor continue și a comunităților 

care nu depind de un loc anume, dar care, totuși, caută la nesfârșit un spațiu specific. 

Identitatea nu mai este atașată unui teritoriu, odată ce teritorialitatea este în permanentă 

mișcare. Drept urmare, vagi arii ale orașului au rămas în afară. Locurile semnalate ca 

aparținând comunităților, dar și ariile neocupate la moment, pot genera spații neașteptate”.

Link foto:             Link video:  https://we.tl/Yw2OGZ1gZG https://we.tl/yV133zkHDD

https://we.tl/Yw2OGZ1gZG
https://we.tl/yV133zkHDD
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 , Guest Arh. NELSON CARVALHO
Speaker,  Founder of  Al ison Brooks 
Architects, UK. Proiect: „Ely Court”: „Este o 
mare plăcere să mă aflu aici, în București, și 
vă mulțumesc că m-ați invitat. Am de gând să 
vă plimb puțin prin Londra. Reprezind 
compania Alison Brooks Architects și voi 
vorbi despre Ely Court. Ely Court este o 
schemă de regenerare mixtă de 43 de 
locuințe, în cadrul Fazei 1b al London's South 
Kilburn Estate Regeneration, fiind rezultatul 
programulu i  lu i  Brent  de lansare a 
competițiilor de design pentru fiecare fază. 
ABA a fost invitată de Lifschutz Davidson 
Sandilands să proiecteze 43 de locuințe pe 
site-ul Ely Court, în timp ce LDS a proiectat 
144 de unități pe amplasamentul din nord-
est”.

Link foto: https://we.tl/fxo4ExSrP1

Link video: https://we.tl/ll3Y4yPULN

 Vlad GAIVORONSCHI, RBA Jury 
Nomination Project - The OFFICE Cluj: 
„Proiectul de birouri şi servicii »THE 
OFFICE» din Cluj, născut pe amplasamentul 
vechii fabrici de tricotaje din Cluj-Napoca, de 
pe Bulevardul 22 Decembrie 1989, s-a 
nuanţat din punct de vedere conceptual pe 
mai multe paliere. Primul ar fi »orăşel în 
oraş». Cu alte cuvinte, nu realizăm nişte 
clădiri »obiect» asamblate după nişte reguli 
de compoziţie, nu realizăm o ierarhie a unui 
obiect înalt în raport cu restul ansamblului. 
Mergem pe ideea unui »ţesut urban», a unui 
»solid», orizontal în loc de înalt, străbătut de 
o arteră pietonală interioară, cu două curţi 
atrium ce sunt decupate în acest »masiv». 
Întreaga zonă, aflată nu departe de centrul 
orașului, păstrează încă vechi industrii, iar 
proiectul nostru demarează un proces de 
regenerare urbană care s-ar putea amplifica 
în următorii ani”.

Link foto: https://we.tl/jYwP8xcSf7

Link video: https://we.tl/HI5HBtpjVH

I N F O 2

https://we.tl/fxo4ExSrP1
https://we.tl/ll3Y4yPULN
https://we.tl/jYwP8xcSf7
https://we.tl/HI5HBtpjVH
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 , Arh. Jan Paweł Belina-Brzozowski

Guest Speaker, Poland. Proiect: „Katyn 

Museum in Warsaw - BBGK Architects”: 

„Katyn Museum este o comemorare a unui 

dureros episod din istoria Poloniei care a avut 

loc în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, când peste 20.000 de ofițeri 

polonezi și oficiali ai statului au fost masacrați 

de către Serviciul Secret al Uniunii Sovietice. 

Katyn Museum ocupă partea subterană a 

Citadelei din Varșovia, care constă din trei 

construcții istorice, în mijlocul cărora se află 

un parc, denumit simbolic Pădurea Katyn”. 

Link foto: https://we.tl/l5PlDNolfT

Link video: https://we.tl/7bjZQOUSgi

 , RBA Jury Monica Despina SACHE

Nomination Project - OSTAȘILOR 8: „Imobilul 

este amplasat în zona centrală a orașului, 

într-un țesut tradițional difuz, în care se 

protejează valorile arhitectural urbanistice, 

istorice și mediul natural în ansamblul lor. 

Zona are standard ridicat din punct de vedere 

al calității locuirii și un fond construit valoros, 

atmosferă pitorească. Imobilul încearcă să 

răspundă deopotrivă cerințelor pragmatice 

menținând în același timp o atitudine 

respectuoasă față de zonă, retrăgându-se 

succesiv de la aliniamentul stradal pe măsură 

ce înălțimea crește si menținând astfel 

regimul de înălțime al clădirilor învecinate, 

volumetria în terase, precum și limbajul 

arhitectural existent. În acest fel imobilele 

intră într-un dialog firesc, evitându-se relațiile 

de subordonare sau mimetism”.

Link foto: https://we.tl/tJFbHZg23w

Link video: https://we.tl/hIHIJ2vPMF

https://we.tl/l5PlDNolfT
https://we.tl/7bjZQOUSgi
https://we.tl/tJFbHZg23w
https://we.tl/hIHIJ2vPMF
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 , Façade Engineer Eng. Hristo Nichev

ETEM. Prezentare - „Advanced Building 

Envelopes”: „Printr-o inovație continuă și 

investiții în infrastructură, echipamente de 

vârf și oameni, ETEM este o companie 

internațională cu export și prezență la nivel 

mondial. Cu o experiență de peste 40 de ani 

și o prezență continuă atât în   proiectarea, 

producț ia de prof i le pentru sisteme 

arhitecturale, cât și pentru diferite aplicații 

industriale, compania se angajează să 

servească clienții săi cu produse și servicii 

prin valoare adăugată, stabilind și menținând 

astfel relații de lungă durată bazate exclusiv 

pe încredere, integritate, profesionalism și 

consistență fiabilă. Asistăm în mod activ 

arhitectul sau inginerul pentru a defini 

specificațiile proiectului și poate oferi, de 

asemenea, suport tehnic sau instruire 

constructorului și instalatorului pe portofoliul 

complet de produse al companiei ETEM”.

Link foto: https://we.tl/sK0rKIND0l

 ,  Keynote Arh.  RENATO RIZZI

Speaker, Founder of Renato Rizzi, Italy: 

„Arhitectura este acea clepsidră. De ce? 

Pentru că arhitectura are două rădăcini: 

arche, sau ceea ce nu poate fi dominat, 

incontrolabilul, într-o parte și techne, ceea ce 

poate fi dominat, controlat, în cealaltă, iar în 

mijloc, între ele, este munca noastră, 

profesia noastră. Clepsidra trebuie mereu 

răsturnată atunci când lucrezi. Noi suntem o 

matrice între aceste doua lumi imense. Cred 

că viitorul arhitecturii depinde de restabilirea 

acestei condiții speciale a arhitectului, între 

techne și arche."

Link foto: https://we.tl/r1zMEoSAqN

Link video: https://we.tl/dNlV3fAOZr

https://we.tl/sK0rKIND0l
https://we.tl/r1zMEoSAqN
https://we.tl/dNlV3fAOZr
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 Arh. PhD. Biborka BARTHA, 

Kronospan Ambassador. Prezentare -

„Architecture Competition Kronospan - 

WOOD REINVENTED” WOOD Re-invented 

Award: „Ideea reintroducerii lemnului în 

creația arhitecturală contemporană este 

cea în jurul căreia este construit conceptul și 

tematica primei ediții a concursului de 

arhitectură Wood Reinvented, desfășurat 

cu sprijinul Fundației Kronospan. Scopul 

este de a reintroduce lemnul în limbajul 

expresiv arhitectural și de a invita arhitecții 

să experimenteze cu noi  metode de 

construcție inspirate din spațiul, resursele 

locale, posibilitățile tehnologice și condițiile 

specifice caracteristice locului. Crearea unei 

legături puternice între comunitate și 

arhitect, pot fi considerate două atitudini 

inspirate din modul de gândire vernacular, 

caracteristic fondului construit tradițional 

de lemn. Arhitectura lemnului reprezintă o 

serie de valori pe mai multe planuri: istoric, 

estetic, social și cultural, fiind o reflecție 

directă a talentului utilizatorului și a 

tehnicilor de construcție. Totuși, în ceea ce 

p r i v e ș t e  p r o t e c ț i a  p a t r i m o n i u l u i 

vernacular, activitățile în domeniu și 

concursurile relevante sunt extrem de 

reduse la număr”.

Link video: https://we.tl/SjZ9JPm0VY

https://we.tl/SjZ9JPm0VY
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 Câștigătorul „Romania Building 

Awards” este proiectul „Studiouri de 

artă pentru educație alternativă la 

Școala Populară de Arte Tudor Jarda”. 

Echipa de proiect - proiectant: Ateliercetrei, 

constructor: SC Rareș Construcții SRL, 

beneficiar: Școala Populară de Arte „Tudor 

Jarda”, autorii proiectului: arh. Paul Mihai 

Moldovan, arh. Anamaria Moldovan, arh. 

Florin Vasile Lazăr, arh. Eszter Szoke, arh. 

Ștefan Ionuț Perșe, Cluj-Napoca.

 „Fiecare gest al acestui proiect 

înglobează o serie de valori arhitecturale 

aparte și este parte dintr-o schemă de 

gândire arhitecturală și o atitudine bazate 

pe mai mult decât decizii formale. Este 

important de menționat procesul anevoios 

prin care acest proiect a fost adus la lumină 

în ciuda provocărilor și greutăților ce 

caracterizează contextul socio-politic și 

economic al acestuia. De asemenea, trebuie 

apreciată abordarea sensibilă față de un 

existent de natură istorică lăsat ca atare. 

Juriul l-a considerat un exemplu pentru 

condiția arhitectului contemporan în fața 

tuturor luptelor pe care le are de purtat.” - 

Motivația Juriului RBA 2017.

Link foto: https://we.tl/hxczcSF6zC

Link video: https://we.tl/U6B7iY2pyN

https://we.tl/hxczcSF6zC
https://we.tl/U6B7iY2pyN
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 Special Guest: Arch. CBE RA 

RIBA Hon FRIAS Hon FAIA Ian 

Ritchie, founder Ian Ritchie Architects, UK. 

Proiect - „The Sainsbury Wellcome Centre 

for Neural Circuits and Behaviour”: „The 

Sainsbury Wellcome Centre a fost oficial 

deschis în Mai 2016. Proiectul a obținut mai 

multe premii, printre care «Major Building 

Project of the Year» la British Construction 

Industry Awards, precum și «Project of the 

Year and Design through Innovation 

awards» la The 2017 RICS Awards. 

Proiectul a fost realizat printr-o colaborare 

între arhitecți și oameni de știință, întrucât 

designul construcției a fost special conceput 

pentru a da oamenilor de știință șansa de a 

se întâlni zilnic cât mai ușor și pentru a 

încuraja discuțiile și colaborările între ei”. 

Link foto: https://we.tl/LrqoWe72z0

Link video: https://we.tl/2VLABcZmat

 A r h .  Ș E R B A N  Ț I G Ă N A Ș , 

Chairman SHARE și președinte al Ordinului 

Arhitecților din România (OAR), a încheiat 

conferința cu următorul mesaj: „Cred că 

trăim cu fragmente de utopie, aceasta este 

viziunea mea. Ce este o utopie? O lume 

imposibilă pentru că noi nu suntem acolo și 

nu putem ajunge acolo, dar între Aici și 

Acolo sunt fragmente care ne demonstrează 

că putem locui acea lume. Ce este acea lume? 

O lume a arhitecților buni, din toate țările, 

de pe toate continentele, integrați într-o 

comunitate unde competițiile sunt corecte și 

toți sunt mulțumiți. Ieri și astăzi am văzut și 

am ascultat proiecte fantastice”. 

Link video: https://we.tl/toWle66IAu

https://we.tl/LrqoWe72z0
https://we.tl/2VLABcZmat
https://we.tl/toWle66IAu
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E M O g r a f i i
Expoziție	de	desen	și	pictură

de arh. Mircea ȚIBULEAC

   21  

L a 

c e a s  d e 

toamnă târzie, pe 

s e a r ă ,  m a r ț i ,  2 1 

noiembrie, ora 17:00, a avut 

loc un eveniment la care, din 

păcate, nu am putut fi prezent. O 

expoziție pe care Cristina ȚURLEA o etala în 

ambianța prietenească a Centrului de Cultură 

Arhitecturală din str. J.L. Calderon 48. După cum am 

promis în numărul trecut al Buletinului nostru, mai ales pentru cei 

care nu au avut ocazia să o viziteze, am profitat de ședința care a urmat 

ca să mă întâlnesc cu Cristina la „locul faptei”. Am ajuns cu o oră mai 

devreme, ca să nu mă prindă cu lecția neînvățată. Am făcut poze și m-am bucurat în 

liniște de lucrările expuse. Indiferent de tema pe care  și-o alege Cristina, în opinia mea, 

lucrările ei emană optimism și bucurie de viață pe care, vrei, nu vrei, ți le transmite. De aceea, 

m-am străduit și am reușit să duc această atmosferă și la Sibiu, în 2014, când, în premieră, 

Cristina a fost de acord să expună în afara Bucureștiului. 



 Expoziția, de atunci, s-a bucurat de un real succes, fiind apreciată la superlativ de 

doamna Astrid FODOR, primarul de astăzi al Sibiului. La ultima întâlnire pe care am avut-o, 

domnia sa a insistat să o conving pe Cristina să revină la noi în oraș. Pentru că întâlnirea se 

lega de spațiul pus la dispoziție Uniunii Arhitecților în Piața Mică nr. 24, care va găzdui 

Centrul de Cultură Arhitecturală din Sibiu, i-am promis că inaugurarea lui va fi făcută cu o 

expoziție a Cristinei ȚURLEA. După aceea am realizat în ce m-am băgat. Dacă prietena și 

colega mea nu va fi de acord, ce mă fac? Motiv pentru care, în timp ce fotografiam, mă 

frământa gândul cum să-i prezint situația ca să nu mă refuze. Prin urmare, ora liniștită pe 

care o dedicasem fotografiei numai liniștită nu a fost. Până să aflați cum a reacționat Cristina, 

vă invit să urmăriți o retrospectivă fotografică a evenimentului din seara de 21 noiembrie în 

imagini realizate de colaboratorul meu Răzvan HATEA. 

I N F O 3
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 Copiii și florile au fost prezențele care 

au animat seara și i-au dat prilejul Cristinei să 

se simtă în largul ei, și numărului mare de 

vizitatori să-și capete starea optimă de a 

savura lucrările expuse. M-am bucurat, 

văzând imaginile făcute în acea seară 

magică de Răzvan, pentru că, în ciuda 

faptului că nu ne-am pus de acord, el a 

surprins pe peliculă exact ce și eu aș fi vrut să 

imortalizez, dacă aș fi fost prezent acolo. 

I N F O 3
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 În această retrospectivă, pe care o fac 
fără să fi fost prezent atunci, încercând să 
redau atmosfera momentului, m-a ajutat alt 
colaborator – Lucian MIHĂESCU. El a filmat 
momentele de la vernisaj. Dacă sunteți 
curioși, le puteți viziona  După ce s-au  AICI .
îmbrățișat și și au vizitat expoziția fiecare 
când a dorit și cât a dorit, cei prezenți s-au 
adunat ca întotdeauna în holul central, unde 
doamna președinte Ileana TUREANU i-a 
salutat și le-a mulțumit tuturor că au dat curs 
invitației, făcând și de această dată să prindă 
viață CCA-Calderon, pentru a 63-a oară în 
anul care se va sfârși în curând. 

I N F O 3
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https://we.tl/YtD06Z7cqW
https://we.tl/YtD06Z7cqW
https://we.tl/YtD06Z7cqW


 Ruxandra GAROFEANU, critic de 
artă și președinte al Centrului Cultural 
ArtSociety , fost realizator de emisiuni TV pe 
teme artistice, director Artmark și, mai nou, 
curator de expoziții, a onorat cu prezența ei 
vernisarea expoziției. Vizionând cuvântarea 
ei am reținut o idee care mi se pare 
interesantă: „A amestecat și pictura și grafica 
într-un mod, zic eu, fericit, adică nucleele 
acestea de extremă concentrație unde 
spiritul este totul. De fapt ea, de-a lungul 
anilor, asta a căutat – să se cunoască pe sine 
însăși mult mai bine, să se dezvăluie, să se 
caute, cum este și încotro merge”. 

I N F O 3
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 Stelian ȚURLEA, soțul Cristinei 
pentru cei care nu știu încă, este un scriitor 
recunoscut, care a fost aproape trei decenii 
redactor de politică externă (Revista 
„Lumea”), a condus, după 1989, revistele 
Lumea, Zig-Zag, apoi ziarul Meridian, după 
care a lucrat în televiziune, ca șef al 
Departamentului de Știri al Antenei 1. Din 
1996, lucrează la ProTV, din 2000 este și 
editor-senior al Ziarului de Duminică. Ca de 
fiecare dată, așa cum s-a întâmplat și la 
Sibiu, Stelian este aproape de Cristina la 
evenimentele în care ea își expune lucrările 
și, pentru că este un specialist al cuvântului, 
am ascultat înregistrarea și am reținut câteva 
pasaje: 

 „Emografiile acestea au apărut când 
nu mă așteptam. Mă trezeam uneori 
dimineața, la 5-6, și o vedeam stând în pat 
sau în bucătărie, sau în sufragerie, sau pe 
balcon, sau, dacă eram la munte, pe terasă 
cu cartonul și culorile și cu ce lucra în brațe”.

 După această introducere scurtă, 
Stelian i-a dat cuvântul Cristinei, ca să 
explice ea cum stau lucrurile cu aceste 
Emografii, pe care ea le-a zămislit în clipele 
în care a simțit nevoia ca frământările ei 
interne să le aștearnă pe carton, lemn sau 
pânză, în funcție de ceea ce avea la 
îndemână. Eu o să mă opresc aici cu 
relatarea, pentru că sunt sigur că, din 
curiozitate, ați descărcat înregistrarea făcută 
la fața locului, unde, din păcate, nu am putut 
fi prezent. 

I N F O 3
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 Mă întorc în timp, la momentul în care fotografiam expoziția, așteptând-o pe Cristina, 
mă gândeam cum să procedez, dacă, dintr-un motiv sau altul, nu va fi de acord să expună la 
Sibiu, la Centrul de Cultură Arhitecturală, când acesta va fi pregătit să primească oaspeți.  
Întâlnirea noastră urma să aibă, în principal, ca scop un obicei care a devenit deja tradițional. 
După vizita la Sibiu, la fiecare sfârșit de an, Cristina îmi dă cu dedicație trei calendare care, 
de fapt, sunt un micro-catalog al celei mai recente expoziții. Ea a rămas sincer marcată de 
momentele petrecute la Sibiu, motiv pentru care mă roagă să înmânez aceste calendare cu 
dedicație celor două persoane care au exprimat atunci o sinceră admirație, este vorba de 
doamna primar Astrid FODOR și criticul de artă Olimpia TUDORAN-CIUNGAN, mulți ani 
șefă a Pinacotecii la Muzeul Național Brukenthal. 

 A venit cu zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată, și fără să ezite a răspuns afirmativ la 
invitația mea și chiar m-a rugat ca un astfel de moment să se întâmple cât mai curând, pentru 
că nu are răbdare până o să finalizăm lucrările de amenajare la viitorul spațiu cultural care se 
va naște în Piața Mică din Sibiu. Încurajat de acest răspuns afirmativ, am rugat-o să mai 
zăbovească un pic pentru un interviu și iată-mă în postura de reporter:

M.Ț - Dragă Cristina Țurlea, la a câta expoziție de pictură ești? Și ce aduce ea nou?

C.Ț. - Mă bucur, Mircea, că ne întâlnim iar la o expoziție de pictură. Cred că este a opta. 
Noutatea este că desenul este pe primul plan. Desen și pictură. Întâi desen, apoi pictură, de 
data asta.

M.Ț. – De ce se cheamă EMOgrafii? Cum ai inventat/închipuit acest cuvânt?

C.Ț. – La mine cuvintele apar din senzații, sentimente, emoții. Poate de asta mi-e și mai ușor 
să pictez decât să vorbesc. Un proces intern este și că de fiecare dată, în perioada în care se 
conturează o expoziție, când am majoritatea tablourilor și urmează partea preponderent 
organizatorică, îmi apare ca un sâmbure, ca o sămânță, noua expoziție.

Acum totul a început în octombrie anul trecut. Numele a venit mai târziu, când deja se 
strânseseră mai bine de 50 de desene. Acum am depășit bine suta. În telefonul meu erau 
deja imaginile lor, un pachet considerabil. Atunci le-am văzut, le-am văzut altfel, înșirate, 
ordonate. Până atunci fuseseră imagini punctuale, momente, secvențe, clipe ale sufletului 
desfășurate în linii și culoare, aparent fără o regulă a minții, fără o noimă. Emoții. Brusc au 
devenit un film. Ca niște clișee înșirate pe unda timpului. O radiografie a sufletului. Fiind 
obișnuită cu imaginile tomografiilor computerizate, mintea imediat le-a denumit emografii. 
Într-adevăr este un termen inventat.

M.Ț. – Toate expozițiile tale de până acum au avut un nume aparte, care e surprinzător 
și se reține. Cum ai facut asta?

C.Ț. – Sincer, nu știu. Știu că numele apare doar atunci când tablourile s-au strâns. Nu-mi 
propun dinainte nimic. Probabil așa este și la cărți, titlul apare din ele, cuvinte nespuse până 
atunci, dar care au un grad extins de cuprindere. Care nu sunt doar descriptive, ci fac apel la 
o dimensiune perceptivă. Pentru mine, numele expoziției este și un gest de finalizare, de 
rotunjire a tot. Așa cum fac cu tablourile, la final, când e gata, trec cu degetul de jur imprejurul 
șasiului. 

Gestul e și unul practic, se ia excesul de vopsea ce poate a depașit pânza, dar e oarecum și 
un gest magic, de împlinire, rotunjire, de intrare în lume. Din momentul acela tabloul nu este 
numai al meu. Așa și cu expozițiile, odată numite devin o entitate accesibilă tuturor celor 
interesați. 
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M.Ț. – Cum ai realizat emografiile? Există o influență a cuiva, curent, autor?

C.Ț. – O influență directă, o inspirație de undeva din exterior nu există, sau eu nu o cunosc. 
Cred că pot exista percepții că sunt asemănătoare cu motive decorative ale unei culturi, cu 
mandalele indiene sau ale lui C.G. Jung. Orice e posibil, în univers suntem toți conectați prin 
fire invizibile, dincolo de timp și spațiu. 

Eu însă le cunosc nașterea. Știu că ele sunt clipe ale sufletului meu, pe care mintea, martor, 
le-a aflat mai târziu. Atunci când ochii i le-au povestit. Acesta a fost procesul, asta sunt ele. 
Ceva ce a apărut în tăcerea minții. Privitorii pot înțelege orice, in funcție de structura lor 
internă. Pentru mine a fost un proces uluitor, copleșitor. Simplu și fascinant în simplitatea lui. 
Simplu, dar nu simplist.

M.Ț. – Din moment ce ai deschis atâtea expoziții de pictură în tot atâția ani înseamnă 
că faci o vocație din pictură? Ce înseamnă pictura pentru tine?

C.Ț. – Nu cred că fac o vocație din pictură. Vocația o ai sau nu, o poți doar descoperi și urma. 
Cred că pictura mă face pe mine întreagă, ca ființă. Mă face pe mine vizibilă mie. Sunt 
recunoscatoare pentru asta. Atât.

Link foto vernisaj   (R.H.): https://we.tl/GuNvQIlCIW

Link foto lucrări      (M.Ț.): https://we.tl/oGSKEEQoVh

Link foto etichete   (M.Ț.): https://we.tl/I4uVpOytMF

Link foto expoziție (M.Ț.): https://we.tl/yw2PHJ8zac

https://we.tl/GuNvQIlCIW
https://we.tl/oGSKEEQoVh
https://we.tl/I4uVpOytMF
https://we.tl/yw2PHJ8zac
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O	 expoziţ ie 	 la 	 Muzeul 	 Ţăranului 	 Român
despre	un	aromân:	Gheorghe	Simotta	(1891-1979)

de Anca Sandu TOMASZEWSKI
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 Spunea odată un arhitect la o conferinţă: „Nu ştiu cum se face că, atunci când eram 

tânăr, primeam comenzi pentru grădiniţe, şcoli, locuri de joacă. Toată maturitatea mi-am 

petrecut-o cu clădiri de birouri. De la o vreme însă, mi se cer tot mai mult proiecte pentru 

cămine de bătrâni, memoriale şi monumente.” Nu ştiu cum se face, zic şi eu, că sunt invitată 

de la o vreme tot la retrospective şi lansări de memorii. Nu m-am hotărât dacă s-o iau 

personal sau este un fel de specific – lăudabil - al Uniunii, acela de a prilejui întâlniri potrivite 

mai ales pentru arhitecţii retraşi din circuitul activ.

 La expoziţia Gheorghe Simotta au fost, ca de obicei, şi câţiva tineri, pesemne fii de 

arhitecţi mânaţi de părinţi, studenţi convinşi de vreun profesor şi nepoţi pe care bunicii ar dori 

să-i vadă arhitecţi, când vremurile vor fi poate mai bune. În rest, colegi de odinioară, bucuroşi 

să se revadă, să-şi amintească, să afle. „…Da, trăieşte domnule, şi să vezi ce bine arată!”; 

„A, nu mai ştiu nimic, ultima dată era la nepoţi, în Australia”; „Da, s-a dus săraca, vara 

trecută!”; „Nu, el n-a putut veni azi, că e cam rău cu sănătatea.”… Şi între timp, doamnele 

organizatoare, arhitectele Militza Sion şi Irina Patrulius, evocau personalitatea fostului lor 

profesor.
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 Această a doua expoziţie dedicată lui 

Gheorghe Simotta, după cea din 2003, a fost 

prilejuită de scoaterea dintr-un sertar a 

memoriilor arhitectului, numite de el 

„Însemnări fugare pornite în 1952”. S-au 

dovedit, pentru toată lumea, extrem de 

revelatoare, aceste pagini autobiografice. 

Militza Sion ne-a spus că Simotta era şeful 

catedrei de desen – desenul de arhitectură 

fiind, pe atunci, cum se ştie, la mare preţuire. 

Era un profesor îndrăgit, probabil pentru 

r e s p e c t u l  l u i  f a ţ ă  d e  s t u d e n ţ i  ş i 

colocvialitatea lui. Îi apreciau nobleţea, 

cultura, sensibilitatea, dar şi personalitatea 

interesantă din viaţa extraşcolară, de om 

bogat în experienţe insolite şi bon viveur. 

Sigur că erau calităţi fascinante pentru cei 

care îşi petreceau tinereţea în anii restrictivi, 

cei mai urâţi, ai comunismului sovietic, dar 

pe care, împreună cu profesorul lor, ştiau să 

şi-i înveselească. 

 Revelaţia Militzei s-a produs când, 
citind memoriile acestui cavaler arhitect, 
când la trap când la galop prin secolul al XX-
lea, a descoperit şi latura tristă a biografiei 
lui. Cei care însă nu ştiau prea multe despre 
acest arhitect din linia a doua în galeria 
personalităţilor arhitecturii româneşti, au 
avut probabil altă revelaţie. Au aflat că în 
spatele figurii de bonom a acelui mic domn în 
vârstă din fotografiile de grup, se afla un 
spirit de aventurier – prin lumea culturii, prin 
ţări străine, prin vieţile amoroase ale 
doamnelor cu faimă (sau nu), prin scena 
liberală a arhitecturii interbelice din 
Bucureşti. Cel care din poze pare a fi un 
bunic devotat, soţ cuminte şi bun enoriaş, a 
fos t  de  fap t  un  ce l iba ta r  conv ins , 
temperament independent, en froid cu 
Dumnezeu şi mare amator de „agape 

socratice”.

 Iar scrierea lui e cuceritoare. Născut în 
Vlaho-Clisura Macedoniei, a avut o copilărie 
cutremurată de dramele, nesiguranţa vieţii şi 
v io lenţele declanşate de insurecţ ia 
grecească din 1878 şi care aveau să 
culmineze cu războaiele balcanice. Dar, 
uneori, ceea ce începe rău continuă bine. 
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 A r o m â n  c a r e  a v e a  î n  s â n g e 
independenţa, dârzenia, mobilitatea şi 
marketingul, şi-a construit singur, ca refugiat 
în Bucureşti, o viaţă şi o carieră aşa cum şi-a 
dorit. Şi care n-a fost rea deloc. Sigur că s-a 
clădit pe fundalul descendenţei dintr-o 
familie de elită în comunitatea aromână, pe 
înţelepciune, talent şi cultură. A traversat 
prima etapă de emancipare a arhitecturii 
româneşti, când arhitecţii se numărau pe 
degete, a făcut războiul, l-a înfruntat pe 
Ghyka-Budeşti, a evadat din munca la stat şi 
şi-a deschis birou de arhitectură. A construit 
Patriarhia şi o sută de vile cu o bună calitate 
a locuirii, în stiluri contaminate de gustul 
beneficiarilor, dar plătite binişor. Cu banii a 
călătorit. Temperamentul lui balcanic a fost 
atras, se vede, mai mult de spaţiul 
mediteranean, iar dacă s-a întors, înseamnă 
că nu-i mergea prea rău la Bucureşti. A avut 
prieteni, a cunoscut lume, s-a bătut cu 
briganzi în locuri rău famate, dar „la 
Cordoba… unde marea moschee… a fost 
împodobită de creştini cu Imaculate de 
carton… turnul clopotniţă avea acum un stil 
de-un contrast dureros cu ansamblul. În 
acest turn, în ziua de Anul Nou, 1 ianuarie 
1928, am pus capul între mâini şi am plâns”. 
Ecce homo. Apoi a supravieţuit vreo 35 de 
ani în învăţământul superior socialist, 
probabil cu eleganţă. Nu spune cum i-au 
rămas în memorie acei ani. Spune doar: „Mă 
opresc aici (la anul 1946). Condeiul refuză 
să mai scrie”. După călătoria definitivă, iată-l 
din nou un favorit al sorţii, ca generos evocat 
în evenimente Uniunii Arhitecților. A fost un 
muritor şi încercat şi blagoslovit de zei.

 Dacă timpul edulcorează realităţile 
trecute, iar tentele de sepia ne produc 
înduioşare, textul neconvenţionalului 
Simotta mai şi scrijelează puţin în aura 
miturilor. Aflăm că marii eroi care şi-au lăsat 
umbra lungă peste arhitectura românească, 
aveau în ei, ca şi zeii Olimpului, prea-
omenescul. 
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 Dacă timpul edulcorează realităţile 
trecute, iar tentele de sepia ne produc 
înduioşare, textul neconvenţionalului 
Simotta mai şi scrijelează puţin în aura 
miturilor. Aflăm că marii eroi care şi-au lăsat 
umbra lungă peste arhitectura românească, 
aveau în ei, ca şi zeii Olimpului, prea-
omenescul. Hi, hi, hi. Patriarhul Ion Mincu, 
apostol al patriotismului în arhitectură, era 
pentru studenţi temutul Mincu, cu care o 
corectură era un supliciu. Moldoveanul din 
dulcele târg al Focşanilor tuna şi fulgera tot 
timpul şi, de-o severitate absurdă, îi 
demoraliza pe studenţi, până când unii se 
retrăgeau din şcoală. (Era pe atunci, ce-i 
drept, o pedagogie încă la modă.) Mai 
apreciat a fost Ştefan Burcuş, „…mai puţin 
talentat decât Mincu, dar om de omenie”. 
Aristocratul Ghyka-Budeşti, cel mereu plecat 
în străinătate, era un profesor detaşat de ale 
şcolii, iar la serviciu un arogant, chiulangiu şi 
ranchiunos, un şef autocratic, lipsit de 
respect faţă de subalterni, pe care îi umilea şi 
cărora le adresa cuvinte grele. Cât despre 
Petre Antonescu, în biroul căruia Simotta a 
lucrat un an în studenţie, nu e pomenit deloc. 
Dar soarta s-a răzbunat cu ironie: în 1943, 
Academia Română i-a acordat lui Simotta 
Premiul „Petre Antonescu”.

 Seara s-a încheiat cu un pişcoţel – „Nu 
mulţumesc, diabetul…”, un pahar cu vin – 
„Mersi, nu-mi dă voie tensiunea…”, dar 
altminteri cu o stare bună. Efortul Militzei 
Sion şi Irinei Patrulius a meritat, pot fi 
mulţumite. Dovadă că înainte de strângerea 
expoziţiei, într-o sâmbătă după-amiază 
întunecată, friguroasă şi cu ploaie, ele au 
strâns din nou lume în sala de la Muzeul 
Ţăranului, la amintirile lăsate de „profesorul 
nostru, arhitectul Gheorghe Simotta, aromân 
din Vlaho-Clisura”. Un personaj, într-adevăr, 
neaşteptat de interesant.
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INFO 5 Foyer	Urban
tehnoredactare: Ana DONȚU
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 În cadrul concursului public 
de idei de arhitectură organizat 
de UAR au fost predate 8 
proiecte, verificate de Comisia 
tehnică și admise la jurizare.  În 
data de 7 decembrie 2017 a avut 
l o c  j u r i z a r e a  p r o i e c t e l o r 
participante la concurs. Juriul 
concursului, membri titulari:

· 1. arh. Ana Maria Hariton

· 2. arh. Cerasella Craciun

· 3. arh. Marius Mihai Solon

 Alegerea juriului s-a oprit asupra acelor proiecte care au răspuns cerinței esențiale a 
temei: recuperarea pentru oraș și comunitate a spațiului adiacent noii clădiri a Teatrului 
Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Readucerea la viața urbană a unui spațiu, 
actualmente abandonat, poate constitui un prim punct de plecare în transformarea calitativă 
a unei zone cu un imens potențial, nu numai prin suprafață ci și prin vecinătățile/conținuturile 
funcționale și naturale. Fără realizarea unui cadru adecvat și ofertant pentru publicul larg, 
facilitând contactele sociale și utilizarea continuă a spațiului urban, clădirile ar rămâne 
izolate și lipsite de semnificație.

 Organizatorii concursului nu doresc să comenteze nici tipul de arhitectură și nici modul 
de atribuire a proiectării clădirii teatrului, însă consideră că ignorarea unui spațiu urban, cu 
capacități latente evidente, este inacceptabilă. De altfel rezolvarea unei bune părți a 
proiectelor participante reflectă o raportare mai degrabă critică la acest existent, tinzând fie 
să-l mascheze, fie să-l concureze. Cele trei proiecte câștigatoare sunt cele care au reușit să 
propună modalități convingătoare (total diferite formal, însă apropiate din punct de vedere al 
creeri unui cadru funcțional al socializării) de vitalizare a foayerului urban și zonelor 
adiacente.

 Continuarea comunicatului de pe sitre-ul UAR o puteți citi , unde veți afla mai  AICI 
multe despre proiectele câștigătoare. Despre expoziția de proiecte și decernarea premiilor, 
care a avut loc în data de 14 decembrie orele 17:00, vom relata pe larg în buletinul din 
ianuarie.

https://www.uniuneaarhitectilor.ro/concurs-foyer-urban


INFO 6 Expoziția	„ARTA	și	ARHITECTURA”	

de arh. Mihai Iacob MAICOVSCHI

   34  
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 Filiala Județeană Gorj a UAR împreună cu Reprezentanța Gorj a OAR - Filiala 

Teritorială Oltenia au organizat expoziția ,,ARTA și ARHITECTURA'' a doamnei arhitect 

Ioana Mihăiescu, în perioada 23 noiembrie-13 decembrie 2017 la Galeriile Municipale de 

Artă Târgu-Jiu. Vernisajul a avut loc pe data de 23 noiembrie, ora 17.00, în prezența 

autoarei, organizatorilor și a unui numeros public.

 Autoarea se autodefinește:

 „Mă simt ca un copac, cu jumătate din rădăcini afundate în solul mănos al creației și 

cu cealaltă jumătate prinsă în solul tare, pietros, sever, al tehnicii. Acest copac nu ar mai 

putea exista dacă, vreodată, printr-o întâmplare, o parte din aceste rădăcini ar dispărea.

 Am folosit în arhitectură dintotdeauna forme de reprezentare plastică, așa cum în 

picturile mele s-au regăsit proporția, echilibrul, linia, pe care profesia de arhitect mi le-au 

dictat. Exist cu obstinație între două repere care se numesc: rigoare și o sensibilitate care 

mă conduce spre evanescență. Și totodată rămân un copac care, odată, într-o oarecare 

vreme, va dori sa moară în picioare...” - arh. Ioana Mihăiescu. 

I N F O 6
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Date biografice:

 Pregătirea profesională: arhitect 

- verif icator proiecte atestat MLPAT 
exigenţele B, C, D;                             

- specialist restaurare atestat de către 
Ministerul Culturii şi Cultelor;

-  membră fondatoare OAR (Ordinul 
Arhitecţilor din România);

- membră a UAR (Uniunea Arhitecţilor din 
România);

- membră a UAPR (Uniunea Artiştilor Plastici 
din România);

- membră a RUR (Registrul Urbaniştilor din 
România);

- membră a Filialei UAP Reșița;

- membră a Cenaclului „I. D. Negulici” - 
Câmpulung Muscel;

- membră a Clubului Rotary Reşiţa;

- membră a Comisiei Regionale Vest de for 
public, a Comisiei Locale de Urbanism din 
cadrul Primăriei Reşiţa, a Comisiei Judeţene 
de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean 
Caraş Severin ș.a.

 Premii şi participări la concursuri 
naţionale şi internaţionale de arhitectură 
şi grafică

- 1985, 1986 - participare la concurs de 
grafică Bucureşti;                                          

- 1990 - participare la concurs de grafică 
Japonia;

- 1992 - premiul III, obţinut la concursul 
naţional de arhitectură cu tema „Complex 
hotelier autonom de 5 stele la mare”;

- 1993 - participare la concursul de 
arhitectură pentru amenajarea interioară a 
Băncii Europene de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, Anglia;

- 1994 - participare la concursul de 
arhitectură cu tema „Biserica Ortodoxă în 
amintirea Eroilor Revoluţiei Timişoara”;  

- 1996 - premiul I la concursul „Monumentul 

Eroilor Revoluţiei Reşiţa”
- 1997 - premiul I la concursul naţional de 

arhitectura „Casă de vacanţă”; 
- 2002 - lector la Liceul Laplace - Caen – 

Franţa, ,susţinând un curs de arhitectură 

tradiţională românească”; 
  - 2012 - Premiul I acordat de UAPR Sibiu şi 

UAR Sibiu, la tabăra de pictură organizată de 

UAR - filiala Sibiu, în judeţul Sibiu.
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Lucrări 

- cca. 500 de proiecte întocmite în ţară 

(arhitectură, urbanism, restaurări, amenajări 

interioare, design); 

- participări la cca. 50 de expoziţii de artă 

plastică de grup, saloane de artă, cu 

acuarele şi pictură pe mătase, deschise în 

ţară şi străinătate;

- 15 expoziţii personale de acuarelă şi pictură 

pe mătase, în ţară şi străinătate (Reşiţa, 

Băile Herculane, Neustadt von Coburg - 

Germania, Franţa - Caen, Franța - San 

Rigomer sur Bois ș.a.);

- pictură pe mătase, de mari dimensiuni, 

prezentă în amenajări interioare la Consiliul 

Judeţean Caraş Severin, Universitatea 

„Eftimie Murgu”, Reşiţa, Direcţia Silvică 

Caraş Severin, spaţii private etc.

- participări la tabere de creaţie plastică în 

ţară şi străinătate (Reşiţa, Câmpulung 

Musce l ,  S ina ia ,  S fân tu  Gheorghe , 

Timişoara, Gărâna, Berzasca, Pojejena, 

Măldărești ș.a.; Vrseţ, Muntenegru - Pluzine;

- lucrări de artă plastică în colecţii private din 

tară şi străinătate;

Distincţii obţinute:

- 1999 - Premiul acordat de Fundaţia Radio 

Reşiţa pentru realizarea studioului Radio 

Reşiţa;

- 2000 - Diplomă de excelenţă „Millenium” 

acordată de Prefectura 
Judeţului Caraş Severin pentru dezvoltarea 

Judeţului Caraş Severin;

- 2000 - Diploma „Tehnium 2000” acordată de 

Inspectoratul de Cultură Caraş Severin 

pentru contribuţia la progresul habitatului 

reşiţean;

- 2001 şi 2002 - Diploma „Femeia manager”, 

acordată de Camera de Comerţ şi Industrie 

Caraş Severin; 

- 2005 - Diploma „Femeia anului 2005”, 

acordată de cotidianul „24 de ore” Reşiţa;

- 2009 - Distincţie acordată de Radio Reşiţa 

pentru sprijinirea promovării radioului 

reşiţean;

- 2015 - Diploma acordată de Direcţia pentru 

Cultură Caraş Severin pentru contribuţia la 

conservarea şi promovarea monumentelor 

din Caraş Severin;

- 2015 - Diploma acordată de Primăria 

Kragujovat şi a Asociaţiei „Tezaurul” - Serbia, 

pentru strângerea relaţiilor culturale româno-

sârbe;

- 2015 - acordarea distincţiei de CETĂŢEAN 

DE ONOARE AL MUNICIPIULUI REŞIŢA.
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Mai jos puteți urmări filmarea evenimentului:
https://www.youtube.com/watch?v=4ua1QcYr-8I

https://www.youtube.com/watch?v=4ua1QcYr-8I


INFO 7 SIBIU	-	MEMORIAL	'89

de	 arh.	 Viorel	 RUSU&
arh.	Gheorghe	ȘEPTILICI

   39  

 Vizitând sau numai trecând prin Sibiu, este păcat să nu te opreşti câteva clipe în faţa 

monumentului închinat Revoluţiei din 1989, în urma căreia România s-a eliberat de un 

regim totalitar. Atunci, miile de revoluţionari care manifestau pe străzile Sibiului s-au strâns 

în Piaţa 1 Decembrie unde, de la balconul Casei de Cultură, reprezentanţii lor, aleşi ad-hoc, 

le-au strigat nemulţumirile şi, sub slujirea preotului Streza din Răşinari, într-o slujbă 

emoţionantă, s-au rugat cu toţii pentru reuşita revoluţiei şi ocrotirea revoluţionarilor. „Tatăl 

nostru”, rostit de preot în faţa mulţimii îngenuncheate, era repetat vers cu vers, ca într-un 

singur glas, părând un ecou venit din inimile tuturor românilor.

 Monumentul închinat Revoluţiei nu se poate să nu te impresioneze prin gingășia lui 

plină de conţinut, care-i conferă pe deplin aprecierea de a fi cel mai expresiv monument din 

ţară închinat marelui eveniment şi singurul de acest gen atestat ca „monument de for 

public”, prin HCL nr. 41 din 25.02.2016 a Consiliului Local Sibiu. 
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 Monumentul are calitatea, de a trezi sentimente de admirație, de recunoştinţă şi de 

respect pentru acei revoluţionari, majoritatea anonimi, care și-au riscat sau și-au dat viața 

pentru semenii lor. 

 Contactându-l pe dl arh. Gheorghe Şeptilici autorul monumentului şi deopotrivă 

revoluţionar, căruia în acele momente Piaţa 1 Decembrie i s-a părut o mare Catedrală în aer 

liber, având drept altar fundalul Casei de Cultură, l-am rugat să-mi dezvăluie semnificația 

elementelor ce-l compun şi care trezesc aceste sentimente. 

 Aș fi dorit să redau cât mai fidel explicaţiile date, cu modestie, de dl arhitect, dar de 

teamă de a nu le deforma, le redau pe cele scrise de dumnealui:

 Au trecut ca un vis peste douăzeci și șapte de ani de la însângeratul Decembrie '89 şi 

căutăm încă conturul limpede al spaţiului numit DEMOCRAŢIE. În cinstea REVOLUŢIEI 

ROMANE din 1989, la iniţiativa asociaţiilor de revoluţionari, Primăriei Municipiului Sibiu 

(primar KLAUS WERNER IOHANNIS) şi a CJ Sibiu, s-a ridicat monumentul MEMORIAL '89 

,monument care, prin grija primarului municipiului Sibiu, dna ASTRID FODOR, și a 

Consiliului Local Sibiu, cu HCL nr. 41 din 25.02.2016, a fost încadrat ca MONUMENT DE 

FOR PUBLIC, acordându-se cinstea cuvenită Sibiului, sibienilor, eroilor martiri şi 

REVOLUŢIEI SIBIENE.

 MEMORIAL '89 include multiple sensuri şi simboluri religioase:

 - Este închinat spiritului revoluţionar al locuitorilor, REVOLUŢIEI sibiene şi EROILOR 

MARTIRI, având ca sugestie principală aceea de SIMBOL al REVOLUŢIEI şi ALTAR în 

marea Catedrală a neamului - Pţa UNIRII - în ideea că însăşi natura este spaţiul şi timpul 

religios în care noi, naţiune profund religioasă, ne-am unit şi ne-am câştigat libertatea în 

AJUN DE CRĂCIUN;

 - Trebuie să ne reprezinte în egală măsură pe noi toţi şi pe fiecare în parte, pe cei de 

ieri, de azi şi de mâine, fără dimensiune temporală; 

 Soclul cu trei trepte face trimitere la Sfânta Treime, iar forma rotundă a acestuia, ca formă 

de echilibru perfect, reprezintă dorinţa şi credinţa într-un viitor mai bun; 

 - Cele 12 elemente de contur ale soclului din care se înalţă şapte coloane îi 

simbolizează pe cei 12 apostolic, iar cifra 7, cifră a creaţiei, ne trimite la ideea că, în 

Decembrie '89 - NOI AM CREAT O LUME,

 - Totodată, cele 12 elemente simbolizează timpul, iar dispunerea în cerc, parte din 

acestea unite prin placa semirotundă, sugerează atât Marea Adunare populară din 

22.12.1989, cât şi horele înaintaşilor înainte de luptă şi în sărbători, 

 - Cele şapte coloane care susţin placa semirotundă fac trimitere la totemurile dacice 

din spaţiile forum, iar teşitura oblică spre înăuntru reprezintă capetele plecate pios ale 

credincioșilor la intrare în biserică - Catedrala UNIRII, iar înălţimea acestora face trimitere la 

dorinţa de schimbare şi poziţiile diferite ale actorilor,
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 - Crucea din marmură albă montată în faţa focului veşnic simbolizează puritatea 

Mântuitorului care a fost răstignit pe cruce şi apoi, însângerat, l-au sacrificat (ridicat - crucea 

înroșită de pe placa semirotundă);

  - Placa este un segment al absidei altarului acestei mari catedrale şi este compusă din 

patru plăci care, prin venatura marmurei a trei dintre acestea (pe prima fiind montată crucea 

însângerată) cu venatura celei de-a patra formează V-ul victoriei ca simbol că am fost 

victorioşi sub semnul crucii,

 - „Focul Veşnic” - elementul cilindric din mijlocul compoziţiei - include toate elementele 

religioase şi toată simbolistica focului care arde şi ne arde veşnic - regrete, năzuinţe, 

speranţă, dragoste, furie, credinţă, încredere, prietenie, durere… şi este un monument în 

monument, închinat Eroilor Martiri,

 - De asemenea, reprezintă Nașterea Domnului, ca naștere și renaștere a speranței în 

mai bine și a credinței în bunul Dumnezeu, 

 - Cele 12 elemente care susțin cilindrul reprezintă cei 12 apostoli mici, dar și timpul 

care cerne şi ne cerne,

 - Culorile elementelor de marmură de la alb cu venatură neagră la roşiatică şi 

însângerată reflectă multiplele stări sufleteşti avute de sibienii manifestanţi şi jertfa.

Autor MEMORIAL '89 şi membru în CC al Asociaţiei Sibiu Decembrie 89

arh. Gheorghe Septilici

 Acum marea „Catredală în aer liber”, datorită insistenţelor revoluţionarilor şi 

proiectantului și prin grija administraţiei publice locale, are un adevărat „altar” - monumentul 

MEMORIAL '89, o bijuterie arhitecturală pe care vă recomand să o contemplaţi cu orice 

ocazie.



P R I M I M
de la cititori

Marele Zid Indian

de la arh. Gheorghe IONAȘCU 
tehnoredactare: Ana DONȚU
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 Tot românul a auzit de Marele Zid Chinezesc… Dar știati că există și 
Marele Zid Indian? Arată uimitor!

 Fortul Kumbhalgarh din India a fost clădit pentru a ocroti de atacurile vrăjmașe un 
număr de 360 de temple și include un zid gigantic, vechi de peste o jumătate de mileniu. 
Numită uneori „Zidul Kumbhalgarh”, această grandioasă construcție de împrejmuire este cel 
mai bine cunoscută sub numele de Marele Zid Indian. Și nu se poate zice că supranumele 
acesta nu i se potrivește de minune! Lungimea totală a zidului care împrejmuiește fortul este 
de 36 de kilometri. Marele Zid Indian se află pe locul doi în lume, după lungime, în 
clasamentul zidurilor cu rol defensiv care au fost construite în veacurile trecute. Pe locul întâi 
ca lungime se află, firește, Marele Zid Chinezesc!

 Zidul aflat în India este masiv iar aspectul său este cu adevărat impozant, prezentând, 
pe alocuri, o asemănare izbitoare cu Marele Zid Chinezesc. Precum acesta din urmă, zidul 
indian trece peste dealuri semețe și peste văi adânci. Grosimea sa maximă este de 15 metri, în 
secțiunile cele mai late. Este un zid solid, impresionant, dar și extrem de aspectuos. Pe cât de 
folositor a fost odinioară în scop defensiv, de respingere a inamicilor, pe atât de util se poate 
dovedi astăzi, în scop turistic, de atragere a turiștilor străini.
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P r i m i m d e l a c i t i t o r i

 Grandiosul monument istoric nu este atât de vizitat precum Marele Zid Chinezesc, ce se 

bucură de o notorietate net superioară. Acest lucru uimește, de vreme ce reprezintă un 

vestigiu peste care secolele au trecut fără să îi afecteze aspectul inițial. Nu-i timpul trecut, are 

toate șansele din lume să devină la fel de cunoscut precum „fratele” său din China!

 Munca de construire a fortului și a zidurilor de la Kumbhalgarh au debutat în 1443, cu 

doar cinci decenii înainte de expedițiile lui Columb către Lumea Nouă. Cam 60 dintre 

templele din incintă sunt hinduse, restul fiind jainiste. Jainismul este o străveche religie 

indiană, care prescrie non-violența sub toate formele sale și în toate aspectele vieții.



P r i m i m d e l a c i t i t o r i
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 Se spune uneori că Vardhamana Mahavira (599-527 î.e.n.) ar fi fondatorul 

jainismului, dar acest înțelept oriental doar a revigorat această credință, ale cărei 

începuturi sunt mult mai vechi. Mahavira condamna sacrificiile de animale și orice act 

de agresiune îndreptat contra vreunei făpturi. În lume sunt aproximativ 6 milioane de 

jainiști, dintre care peste 4 milioane se află în India. Ca și budiștii, jainiștii cred în 

reîncarnare și o consecință a concepției lor despre viață este dieta vegetariană.



AGERPRES
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de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Cluj-Napoca: Proiecte propuse și votate 

de cetățeni, în primul proces de 

bugetare participativă din România

 Primarul Emil Boc a anunţat care sunt cele 15 proiecte 

propuse şi votate de cetăţenii municipiului Cluj-

Napoca în primul proces de bugetare participativă din 

România.

 „Avem validate proiectele şi voturile din cadrul 

primului proces de bugetare participativă din 

România. Au fost 338 de proiecte depuse, au fost 

declarate eligibile un număr de 126 proiecte şi au fost 

înregistrate 40.637 de voturi. Primul proiect a obţinut 2.809 voturi. Cele 15 proiecte din finală se vor 

implementa în cursul anului 2018, se va face un grafic de implementare al fiecărui proiect. Valoarea 

fiecărui proiect este de 150.000 de euro, în total urmând să alocăm anul viitor suma de 2,25 milioane de 

euro, dar la unele va fi nevoie de mai mulţi bani, fiind bugetări multianuale”, a declarat Emil Boc.

 Cele 15 proiecte câştigătoare vizează, printre altele, mansardarea unor şcoli, creşterea siguranţei 

pietonale la treceri de pietoni prin instalarea de indicatoare rutiere luminoase permanente, realizarea 

unui parc în cartierul Între Lacuri, amenajarea spaţiilor publice cu unităţi de colectare inteligentă a 

gunoiului, trotinete electrice în sistem de închiriat, demolarea garajelor şi înlocuirea lor cu parcări şi 

spaţiu verde, toalete pentru toţi – proiect care prevede amplasarea în locuri strategice din centrul 

oraşului a unor obiecte atrăgătoare de mobilier urban cu rol de toalete publice, cu funcţie de 

autocurăţare, introducerea unor autobuze/microbuze şcolare cu circuit închis, precum şi realizarea 

unor piste de biciclete în cartiere. 

România rurală, cu peste 10.000 de sate și 9 milioane de locuitori, are un 

potențial de dezvoltare insuficient explorat

 România rurală, cu peste 10.000 de sate și nouă milioane de locuitori, are un potențial de 

dezvoltare insuficient explorat, 68% din populația activă având venituri decente din salarii, care îi 

acoperă necesitățile lunare și îi permit și unele cheltuieli adiționale, conform unui studiu realizat de 

compania de cercetare de piață Nielsen. În studiul “Rural România“, se observă și o tendință de 

convergență între valorile, stilul de viață și comportamentul de consum ale cumpărătorilor din mediul 

rural și urban, în special la tineri. Puși în contexte similare, cumpărătorii din urban și rural ar avea 

aceleași comportamente de consum, prin urmare o dezvoltare a retailului rural este o reală 

oportunitate.
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 Există puține informații statistice despre consumatorii din mediul rural, atât pentru că distanța 

crește costurile și durata unui astfel de studiu, cât și din cauza accentului pe care mediul de afaceri îl 

pune pe mediul urban.

 Rezultatele studiului Nielsen “Rural România” arată că o proporție semnificativă – 23% – din 

totalul vânzărilor de retail FMCG vin din mediul rural. Aceste vânzări se realizează preponderent prin 

canale de comerț tradițional, magazinele din rural reprezentând numeric mai mult de jumătate (circa 

60%) din totalul retailului din România. Sub 10% din magazinele din rețele de tip modern sunt 

amplasate în rural.

 Consumatorii au profile în general similare cu cei din urban. Din cele cinci tipologii identificate, 

trei ar reprezenta un potențial real pentru comercianții din România, deoarece au un tipar complex de 

nevoi, un comportament de cumpărare și posibilități financiare comparabile cu cele din urban. 

Majoritatea repondenților are ca principală sursa de venit salariul sau pensia, doar unul din cinci 

câștigându-și existența și din activități legate de agricultură. Peste 20% dintre ei au declarat că nu au 

folosit niciun fel de instrumente bancare pentru că fie nu le sunt necesare, fie nu le înțeleg utilitatea.

 În ce privește obiceiurile de cumpărare, acestea sunt influențate de accesul la diferitele canale de 

comerț, ceea ce implicit determină și alegerea diferitelor categorii de produse sau branduri. De 

exemplu, peste 70% din repondenții care merg regulat la hipermarket au un automobil în gospodărie. 

Comerțul de tip tradițional, disponibil majorității populației, este canalul vizitat cu frecvența cea mai 

mare, considerentele de conveniență punându-și amprenta asupra alegerilor, așa cum se întâmplă și în 

mediul urban.

 Printre categoriile cel mai frecvent cumpărate se regăsesc pâinea, țigările și berea, dar și apa sau 

guma de mestecat. Coșul de cumpărături este compus în proporție de 66% din produse alimentare. 

Prețul și experiența anterioară cu produsul sunt principalii factori de decizie în alegerea brandurilor 

cumpărate, iar tipurile preferate de promoții sunt discount-ul și gratuitățile. Penetrarea mărcilor 

private este destul de redusă (34%), în principal din cauza distanței față de comerțul modern, dar ele 

sunt apreciate pentru raportul bun calitate preț.

 Cum 70% dintre repondenți au declarat că le place să meargă la cumpărături, accesul la o gamă 

mai variată de categorii și mărci în comerțul tradițional, precum și extinderea comerțului modern 

înspre cumpărătorii din mediul rural este un scenariu care merită explorat. Cercetarea a fost realizată în 

perioada septembrie-octombrie 2017, pe un eșantion de 1.000 de locuitori din mediul rural din 

localități de peste 100.000 locuitori, situate la minim 20 kilometri de un oraș.

    AGERPRES    
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 Municipiile Botoşani şi Bălţi vor să creeze o rută transfrontalieră 

cultural-turistică pentru valorificarea personalităţii lui Mihai Eminescu

 Municipiul Botoşani şi municipiul Bălţi din Republica Moldova au în vedere crearea, în comun, a 

unei rute transfrontaliere cultural-turistice care să valorifice opera şi personalitatea marelui poet Mihai 

Eminescu. Administraţiile celor două municipii vor depune în cadrul Programului Operaţional Comun 

România-Republica Moldova un proiect transfrontalier “Eminescu: o cultură-o rută“, care îşi propune 

“valorificarea culturii române prin studierea, cercetarea şi interpretarea literar-artistică a operei 

eminesciene”.

 „Baza colaborării noastre este Acordul de cooperare care a fost semnat în iulie anul curent. A fost, 

într-adevăr, o dorință reciprocă nu doar de semnare, ci și de implicare nemijlocită, fiindcă formatul 

acesta de cooperare cu municipiul Botoșani dă dovadă nu numai de implicarea doar a executorilor, dar 

și implicarea șefilor administrațiilor publice locale, în persoana domnului primar (n.r.- Cătălin Flutur), 

precum și a mea, nemijlocită“, a afirmat primarul delegat al municipiului Bălţi, Igor Şeremet.

 „Este un proiect generos care ne va permite să investim şi în partea de infrastructură culturală, 

atât în municipiul Bălţi, cât şi în municipiul Botoşani. Am parcurs etapele de proiect şi ştim exact ce 

avem de făcut”, a declarat, la rândul său, primarul Botoşaniului, Cătălin Flutur. 

    AGERPRES    
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Pe parcursul anului 2017 am avut mai 
mulți colaboratori voluntari: 

Răzvan HATEA 
c. arh. Lucian MIHĂESCU
Claudia ȘTEFĂNESCU
arh. Alin NEGOIESCU
ing. Vintilă DĂSCĂLIȚĂ
dr. designer Svetlana UTTO
conf. dr. arh. Cosma DUNEL
Liviu BRĂTULEANU
Silviu UNGUREANU
arh. Sorin CIOMÂRTAN
Edith ŞTEFĂNESCU
Ion-Adrian FODOREANU DOJA
arh. Gelu TUDORACHE
arh. Liviu NICULIU
Ph. D. Arh. Francoise PAMFIL
arh. Anca Sandu TOMASZEWSKI
arh. Mihai Iacob MAICOVSCHI
arh. Gheorghe IONAȘCU
arh. Viorel RUSU
arh. Gheorghe ŞEPTILICI

Mulțumim tuturor!
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