
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018 

 

Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate 

în articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii 

acestor articole sau, după caz, redacţia. 

 

BULETINUL INFORMATIV UAR 
REDACTAT LA FILIALA SIBIU 

FEBRUARIE 



CUPRINS

I.	SEMNALE	

2	Festivalul	„Prietenii	muzicii”
3	Expoziție	„Primăvară,	primăvară,	înauntru	și	afară”
4	Atelierele	patrimoniului	/	Heritage	Workshops
5	Expoziția	„O	VIAȚĂ	DEDICATĂ	ARHITECTURII	ȘI	ARTEI”	-	arh.	Ion	ENE
6	Expoziția	„Locuința	interbelică	în	Sectorul	3”

II.	INFO

8				INFO	1	-	Concursul	de	idei	de	arhitectură	Foyer	urban.	Partea	a	II-a,	de	Ana	DONȚU.

14	INFO	2	-	CONFERINȚA	-	acordarea	dreptului	de	semnătură	și	stagiu,	de	Ana	DONȚU.

17	INFO	3	-	Moștenirea	familiei	Banffy,	de	Ana	DONȚU.

21	INFO	4	-	România	la	Biennale	di	Venezia.	Ediția	a	16-a,	de	Ana	DONȚU.
23	INFO	5	-	„Patrimoniul	românesc,	influențe	europene”,	de	Ana	DONȚU.

III.	IN	MEMORIAM

26		Prietenului	Alexandru	BELINSCHI,	de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC.

27		Șerban	CANTACUZINO	

28		PROF.	DR.	ARH.	CORNELIA	ELENA	BERINDAN,	de	Arh.	Iosif-Dorin	BOILĂ,	arh.		

							Gheorghe	IONAȘCU,	Arh.	Michaela	Iatan,	Dr.	arh.	Alin	Negoescu,	Arh.	Adda	

							Gheorghievici,	Arh.	Liza	Nicolescu.

39																																																											IV.	AGERPRESS

      1    Imagine din Albumul „Moștenirea familiei Banffy”



      2    

      SEMNAL 1    



      3    

      SEMNAL 2    

Expoziția „Primăvară, primăvară, înauntru și afară"
Autor: Mariana Gordan            15 februarie, orele 17.00 în Calderon 48
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Atelierele patrimoniului / Heritage Workshops
Februarie 2018 / February 2018

 # A. 2018 - ANUL EUROPEAN AL 

PATRIMONIULUI CULTURAL.

Patru  d intre  proiecte le  Fundaţ ie i  Pro 

Patrimonio - Educație pentru patrimoniu, 

Working Holiday, Observator de peisaj, 

Conservare arhitectură de lemn -  se derulează 

anul acesta sub umbrela European Year of 

Cultural Heritage - EYCH 2018.

 Obiectivul general al Anului este acela de a 

î n c u r a j a  î m p ă r t ă ș i r e a  ș i  a p r e c i e r e a 

patrimoniului cultural al Europei, de a crește 

gradul de conștientizare a istoriei și a valorilor 

comune și  de  a  consol ida sentimentul 

apartenenței în spațiul european comun. Rolul 

pozitiv al patrimoniului cultural european 

trebuie evidenţiat în toate aspecte sale în 

dezvoltarea economiei, în aspectele sociale, ale 

forţei de muncă şi a relaţiilor dintre ţări.

 Ca valoare universală pentru indivizi, 

comunităţi şi societate, patrimoniul cultural îl 

regăsim în toate aspectele vieţii de zi cu zi: 

meşteşuguri, peisaj natural, literatură, artă, 

obiecte, poveşti, gastronomie, film etc. Este ceea 

Fundaţia Pro Patrimonio susţine consecvent în 

toate activităţile desfăşurate: patrimoniul este 

responsabilitatea fiecărui cetăţean şi constituie 

un element formator al identităţii sale.

 Proiectele se vor desfăşura pe parcursul 

anului 2018 fiind înscrise într-un calendar 

unificat disponibil pe pagina de web dedicată 

https://europa.eu/cultural-heritage.                                                               Continuarea articolului o puteți citi  AICI.

 # A.1. DETALIEREA PROIECTELOR

Educație pentru patrimoniu: O serie de ateliere 

educative pentru patrimoniu pentru copii care se 

desfășoară în situri de patrimoniu din trei 

localități: conacul Neamțu din satul Olari, jud. 

Olt, conacul PerticariDavila din satul Izvoru, 

jud. Argeș, și vila Golescu din Câmpulung, jud. 

Argeș.

 Atelierele se desfășoară de patru ori pe an 

(februarie, aprilie, iunie și noiembrie) ca o 

caravană itinerantă între cele trei localități, 

fiecare atelier avînd o temă specifică. Atelierele 

au ca scop promovarea siturilor de  patrimoniu și 

apropierea copiilor de loc. În urma atelierelor 

rezultă obiecte specifice care vor fi expuse în 

București și promovate online, anul acesta, în 

mod special echipa îşi propune să realizeze 

împreună cu copiii mici locuri de joacă la conace, 

un obiect Honest Goods mini şi o înţelegere mai 

profundă a naturii din preajma fiecărui conac.

 Working Holiday: Se organizează două 

ateliere practice pentru lucrări de întreținere și 

reparații la două situri de patrimoniu: Conacul 

Neamțu din satul Olari, jud. Olt și parcul Golescu 

din Cîmpulung Muscel, jud. Argeș. Atelierele 

sunt internaționale pentru schimb de experiență 

și promovare europeană. Temele atelierelor sunt 

complementare: conservarea peisajului, 

înțelegerea contextului local  la vila Golescu și 

conservarea arhitecturii și înțelegerea tehnicilor 

tradiționale  la conacul Neamțu.

https://mailchi.mp/5bd691197075/atelierele-patrimoniului-heritage-workshops?e=9eb6517f48
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 Uniunea Arhitecților din România 

și Muzeul Municipiului București vă 

invită la vernisajul expoziției 

Locuința interbelică în Sectorul 3, 

care va avea loc vineri, 2 martie 2018, 

ora 18.00, la Palatul Suțu . 

 Expoziția poate fi vizitată până la 

data de 31 martie 2018.

 E x p o z i ț i a  d e  f o t o g r a f i e  d e 

arhitectură propusă de Sucursala 

sectorului 3 a Uniunii Arhitecților 

din România dorește să pună în 

valoare identitatea culturală și 

istorică locală, prin prezentarea unor 

edificii cu funcțiunea de locuire, 

lucrări  reprezentative pentru 

arhitectura modernistă a capitalei, 

blockhaus-uri sau vile, realizate în 

sectorul 3 în perioada interbelică. 

 În perioada interbelică, în contextul mediului economic prosper și al programelor generale 

ce vizau modernizarea orașului, Bucureștiul a cunoscut o intensă activitate în toate domeniile, dar 

mai ales în construcții. După 1918, în București, a fost necesar a se interveni asupra țesutului urban 

pentru completarea fronturilor stradale și crearea unei imagini urbane coerente.

 Pătrunderea ideilor și a programului estetic al Mișcării Moderne în arhitectura românească a 

avut un mare succes în rândul tinerilor arhitecți și a coincis cu necesitatea realizărilor unor lucrări 

intense de modernizare a Bucureștiului, astfel că acest tip de arhitectură apare mai ales în zonele 

centrale ale orașului, oferind capitalei o imagine generală modernistă.

 Modernismul bucureștean, diferit de cel european prin folosirea esteticii Art Deco, a câștigat 

adeziunea clientelei burgheze prospere de industriași și liber-profesioniști, dar și a micilor 

comercianți și meseriași, care și-au aflat în această arhitectură propriul mod de expresie. 
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 Astfel, pe lângă edificiile interbelice realizate pe marile bulevardele bucureștene, au apărut 

inserții și mici ansambluri moderne cu 1-2 niveluri, ele fiind (alături de edificiile realizate în stil 

național) caracteristice arhitecturii bucureștene din acea perioadă. În București există străzi sau 

zone întregi unde această arhitectură este predominantă.

 Expoziția noastră prezintă o „colecție” de imobile de locuințe („de raport”) cu regim mic sau 

mediu de înălțime (de la două până la șase niveluri), cu maximum 3 apartamente pe nivel, situate în 

zona centrală a orașului, pe teritoriul actual al sectorului 3.

 Zona studiată reprezintă o mică rămășită din ceea ce a fost cândva Cartierul Evreiesc, care se 

desfășura pe malul stâng al Dâmboviței și care a scăpat parțial de demolările anilor ’80. Străzile care 

sunt incluse în această expoziție sunt: Calea Călărașilor, străzile Romulus, Remus, Filibiu, 

Maximilian Popper, Parfumului, Olteni, Iuliu Valaori, Ionescu-Gion, Bd. Hristo Botev etc. Zona 

încă păstrează amintirea mahalalelor bucureștene autentice, în care regăsim atmosfera perioadei 

interbelice, când diversitatea etnică, arhitecturală și urbanistică a Capitalei compunea un spectacol 

autentic.

 Multe dintre construcțiile prezentate sunt pe lista monumentelor istorice sau situate în zone 

construite protejate, iar arhitecții care le-au proiectat sunt nume reprezentative pentru arhitectura 

interbelică: Marcel Iancu, Jean Monda, Isak Mahler, Victor Asquini, Leon A. Hirsch, Boris 

Zilberman, Ion I. Berindey etc.

 Majoritatea clădirilor se încadrează în curentul Art Deco, care s-a manifestat și în România, 

începând din deceniul al treilea al secolului XX, ca o expresie a modernității, preferată de societatea 

românească, căreia Stilul Internațional nu i se potrivea. Deși încadrarea lor stilistică nu este unică, 

amprenta Deco este vizibilă la aceste imobile cu apartamente – atât în compoziția volumetrică, în 

articularea elementelor de suprafață, în grafismul profilaturii și al compozițiilor ornamentale, în 

jocul de materiale și texturi.

 Cele mai multe dintre lucrările prezentate, realizate într-o arhitectură modernă autohtonă, 

au nevoie de consolidare și restaurare pentru a fi repuse în valoare. Procesul de degradare și 

distrugere, care afectează multe clădiri de patrimoniu din București, poate fi oprit prin mai multe 

metode, una dintre ele fiind difuzarea de informație către autorități, specialiști, public.
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	 Festivitatea	 de	 premiere	 și	 vernisajul	 expoziției	 Concursului	 de	 idei	 de	

arhitectură	 „Foyer	 urban”	 în	 fața	 Teatrului	 Național	 de	 Operetă	 și	 Musical	 „Ion	

Dacian”	a	avut	loc	în	data	de	14	decembrie	2017,	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală	

din	str.	Jean	Louis	Calderon.	

Partea	a	II-a
de Ana DONȚU

FOYER	URBAN

	 I�n	deschidere	a	vorbit	doamna	arhitect

	 	 Ileana	 TUREANU	 ,	 președintele	 Uniunii	

Arhitecților	 din	 România:	 „Astă-seară	 avem	

bucuria	să	participăm	la	ceremonia	de	premiere	

a	 unui	 concurs	 inițiat	 de	 colegii	 noștri	 de	 la	

sucursala	 sectorului	 3	 și	 aș	 vrea	 să-l	 las	 pe	

domnul	 Marius	 Solon,	 care	 este	 inițiatorul	 și	

realizatorul,	să	preia	microfonul”.

	 „Este	finalul	unei	etape	interesante	în	viața	mea,	cea	în	care	nu	

am	fost	participant	la	un	concurs	de	arhitectură,	ci	organizator.	Aș	

vrea	să	descriu	în	câteva	cuvinte	motivația	noastră.	Viața	e	formată	

din	multe	provocări	și	este	interesant	să	le	iei	în	dialog,	să	le	găsești	un	

răspuns.	 Am	 constatat,	 pe	 de	 o	 parte,	 că	 entropia	 aceasta	 a	 vieții	

profesionale	ar	 trebui	 condusă	 către	adevăratele	 valori.	Pe	de	altă	

parte,	însuși	Bucureștiul	ne	oferă	nenumărate	provocări,	pornind	de	la	

distrugerile	de	acum	30	de	ani.	Dar	au	 trecut.	 În	 fața	noastră	este	

procesul	foarte	lung	de	recreare	și	regenerare	urbană”.	

		Arh.	Marius	SOLON		

	 „Cred	că	prin	acest	concurs	s-a	pus	degetul	pe	una	din	

problemele	importante	ale	orașului	București.	Spațiul	public	

al	 orașului	 este	 aproape	 inexistent,	 iar	 ceea	 ce	 există	 este	

aproape	inutilizabil.	Ce	e	uluitor	cu	această	parcelă	imensă	în	

care	se	găsesc	cele	două	clădiri,	ale	Teatrului	de	Operetă	și	a	

bibliotecii,	 este	 faptul	 că	 ea	 reprezintă,	 ca	 amplasament	 în	

oraș	și	ca	relație	cu	spațiul	natural	reprezentat	de	Dâmbovița,	

o	oportunitate	extraordinară	care	nu	a	fost	valorificată	timp	

de	nu	știu	câți	ani”. 		Arh.	Ana	Maria	HARITON		

foto&video: M. ȚIBULEAC, R. HATEA
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	 „Ne	doream	să	fie	mai	multe	proiecte,	însă	

cele	rămase	au	anumite	puncte	interesante,	care	

se	regăsesc	în	integrarea	aceasta	metabolică	la	

nivelul	orașului.	Deci,	practic,	un	sit	nu	este	doar	

un	loc,	ci	este	un	context	care	integrează	mezo-

macro-peisajul,	integrează	memoria	locului,	alte	

elemente	 care	 de	 data	 aceasta	 sunt	 date	 prin	

temă,	coregrafică	și	atunci,	ceea	ce	cred	că,	de	

fapt,	 este	 un	 pas	 înainte	 și	 este	 și	 un	 mod	

transdisciplinar	de	a	vedea	arhitectura	(pentru	

că	totul	se	schimbă	astăzi	și	trăim	într-o	lume	în	

care	 meseria	 noastră,	 arta	 noastră	 nu	 mai	

înseamnă	ceea	ce	însemna	odinioară)	acest	loc	

este,	de	fapt,	un	câmp	de	integrare	a	diferitelor	

specialități”.

		Arh.	Cerasella	CRĂCIUN		

	 Au	fost	acordate	două	premii	pentru	locul	al	

II-lea	 și	 unul	 pentru	 locul	 al	 III-lea.	 Cele	 două	

proiecte	clasate	pe	Locul	II	(ex	aequo),	mizează	pe	

animarea	continuă	a	spațiului	din	fața	Teatrului	de	

Operetă,	prin	ocuparea	acestuia	de	către	categorii	

de	 utilizatori	 diferite	 ca	 vârstă	 și	 preocupări,	

extinzând	astfel	cu	mult	caracterul	de	„anticameră	

urbană”	 al	 locului.	 Neacordarea	 premiului	 I,	 se	

datorează	 existenței	 unor	 neclarități	 minore,	 ce	

pot	fi	explicitate	ın̂să	prin	detalieri	ulterioare.
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	 Proiectul	 echipei	 Ion	 Flondor	 și	 Silvia	

Ionescu	 ,	 propunând	 realizarea	 unei	 piațete	

scufundate	 ı̂nconjurate	 de	 funcțiuni	 de	 loisir	

(cafenea,	 galerie	 de	 artă,	 librării)	 conferă	

atractivitate	 și	 vitalitate	 zonei,	 fără	 a	 afecta	

imaginea	 fațadei	 teatrului.	 Coborârea	 acestor	

spații	 este	 „speculată”	 suplimentar	 prin	 crearea	

unui	amfiteatru	 ın̂	 aer	 liber,	 care	poate	adăposti	

spectacole	 sau	 activități	 diverse	 (balet,	 concerte	

etc.).

	 Piațeta	 „scufundată”	 este	 traversată	de	un	

pod	 situat	 ın̂	 axul	 clădirii	 Teatrului	 de	 Operetă.	

Imaginile	dinspre	Bulevardul	Octavian	Goga	sunt	

deosebit	 de	 convingătoare	 ı̂n	 ceea	 ce	 privește	

impactul	 unei	 astfel	 de	 soluții	 asupra	 ın̂tregului	

ansamblu	urban,	constituit	de	Teatru	și	Biblioteca	

Națională.	 Observațiile	 juriului	 se	 referă	 la	

susținerea	axialității	 traversării	propuse,	 care	se	

cere	 justificată	 prin	 sistematizarea	 ulterioară	 a	

vastulu i 	 teren 	 s i tuat 	 pe 	 la tura 	 opus ă 	 a	

Bulevardului	Mircea	Vodă.

	 	:	„Am	încercat	să	creăm		Arh.	Ion	FLONDOR	

ceva	ce	poate	fi	folosit	de	oricine.	Am	studiat	care	

sunt	 problemele	 sitului	 și	 mai	 departe	 de	 zona	

propusă,	de	aceea	am	și	proiectat	acea	diagonală	

care	 duce	 spre	 Biblioteca	 Națională.	 În	 privința	

podului,	am	căutat	soluții	de	a	rezolva	intrarea	spre	

Teatrul	de	Operetă.	În	rest,	a	fost	o	seară	în	care	ne-

am	gândit	și	alta	în	care	am	redactat,	și	așa	a	ieșit	

proiectul”.
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	 Proiectul	 echipei	 Andreea	 Matache	 și	

Alexandru	Gavrilescu	mizează	pe	animarea	pieței	

din	 fața	 Teatrului	 de	 Operetă	 printr-o	 instalație	

urbană	constituită	din	elemente-semnal	cu	forme	

ce	 amintesc	de	 caracterul	muzical	 al	 teatrului	 și	

funcționalitate	 complexă	 (emitere	 de	 sunete,	

ședere,	iluminare,	ın̂călzire	pe	timpul	iernii,	răcire	

și	umidificare	pe	timpul	verii)	denumite	de	autori	

„loud	pipes”.

	 Confecționate	 prin	 reciclarea	 tuburilor	

metalice,	obiectele	pot	fi	citite	ca	personaje	ludice	

cu	care	trecătorii	sunt	chemați	să	interacționeze.	

Foaierul	 urban	 este	 ın̂conjurat	 de	 spații	 verzi	 ın̂	

pantă,	putând	fi	utilizate	pentru	ședere	pe	timpul	

sezonului	 cald.	 O	 altă	 calitate	 a	 proiectului	 este	

remodelarea	 treptelor	 platformei	 teatrului,	

facilitând	 accesul	 persoanelor	 cu	 handicap	

locomotor	 prin	 utilizarea	 rampelor.	 Dispunerea	

propusă	 a	 mobilierului	 urban	 nu	 permite	

desfășurarea	optimă	a	unui	spectacol	de	exterior,	

situație	 ușor	 de	 remediat	 prin	 studiul	 unor	

variante	alternative.

	 	:	„Mă	bucur	mult		Arh.	Andreea	MATACHE	
de	acest	proiect,	realmente	a	fost	stimulativ,	ceea	ce	
am	întâlnit	mai	rar	în	ultima	vreme.	Acest	concurs	a	
fost	un	prilej	de	 joc	de	 idei,	 de	 fascinație.	Noi	am	
pornit	de	la	o	soluție	pragmatică,	având	în	vedere	că	
cei	 care	 au	 treabă	 pe	 la	 Ministerul	 Culturii	 știu	
foarte	bine	cum	arată	zona	și,	în	peregrinările	mele	
recente,	mi-am	tot	imaginat	ce	bine	ar	fi	să	parcurg	
un	altfel	de	spațiu.	De	aceea	m-am	bucurat	când	am	
găsit	acest	concurs,	pentru	că	am	anticipat	niște	idei	
care	s-ar	putea	concretiza	în	ceva.	Ideea	noastră	a	
fost	să	vedem	un	spațiu	ludic	în	București,	un	spațiu	
care	să	aibă	o	marcă,	un	spațiu	care	să	nu	fie	nici	
foarte	 construit,	 nici	 foarte	 plantat,	 nici	 foarte	
lucios,	 ci	 să	 pornească	 pur	 și	 simplu	 de	 la	 niște	
obiecte	recognoscibile”.
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	 Pentru	ambele	proiecte	situate	pe	Locul	

II,	 observațiile	 juriului	 s-au	 focalizat	 și	 pe	

procentajul	mărit	de	spațiu	mineral,	precum	și	

pe	 inexistența	 unei	 amenajări	 peisagistice	

integrate	a	unui	sistem	verde	coerent,	absolut	

necesar	 in	 condițiile	 actuale	 ale	 schimbărilor	

climatice	și	ın̂	acord	cu	obligația	Bucureștiului	

impusă	 de	 UE	 și	 de	 Convenția	 Europeană	 a	

Peisajului,	 de	 a	 ajunge	 la	24-26	mp	de	 spațiu	

verde	/	cap	de	locuitor.

	 De	 asemenea,	 juriul	 concursului	 a	

sugerat	că	ambele	proiecte	situate	pe	locul	II	ar	

putea	 colabora	 cu	 succes	 pentru	 finalizarea	

unui	proiect	prin	integrarea	ambelor	propuneri	

ın̂tr-una	singură,	având	ın̂	vedere	că	una	dintre	

propuneri	 este	mai	 arhitecturală,	 iar	 cea	de-a	

doua	are	un	caracter	de	design	urban.
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	 Proiectul	situat	pe	Locul	III	al	echipei	Andrei	

Ștefănescu,	 Elena	 Ștefănescu	 Marcu,	 Ingrid	

Cosmescu,	 Vlad	 Moraru,	 Marius	 Manea	 are	 o	

abordare	 peisageră	 complexă,	 insistând	 asupra	

relației	 cu	 Râul	 Dâmbovița	 și	 a	 raportului	 cu	

peisajul	 urban	 ı̂nconjurător.	 Această	 amenajare	

mută	 accentul	 dinspre	 piața	 propriu-zisă	 a	

Teatrului	 de	 Operetă	 către	 laturile	 de	 sud	

(adiacentă	Pasajului	Mărășești)	 și	est	 (mărginită	

de	malul	Dâmboviței)	ale	acestuia.	Compoziția	e	

dominată	 de	 un	 ax	 lateral	 constituit	 de	 o	

promenadă	 -	 fântână	 ın̂cheiată	 la	 capete	 cu	 un	

semnal	 (spre	 Bulevardul	 Mircea	 Vodă)	 și	 o	

belvedere	 (peste	Dâmbovița)	 și	 de	un	 sistem	de	

alei	 ce	 șerpuiesc	 pe	 malul	 râului.	 I�n	 locul	 unei	

simple	 piețe	 amenajate,	 proiectul	 propune	

alternativa	viabilă	a	unui	parc	urban.	Observațiile	

juriului	 se	 referă	 la	 susținerea	 ın̂tr-o	 mai	 mică	

măsură	 a	 activităților	 și	 funcțiunilor	 specifice	

teatrului,	 respectiv	 organizarea	 de	 spectacole	 ın̂	

aer	liber	(teatru,	coregrafie,	etc.)

	 :	 „Vă		 Arh.	 Elena	 Ștefănescu	 MARCU	

felicităm	pentru	inițiativă	și	pentru	că	ați	adus	în	

prim-plan	 un	 sit	 din	 centrul	 Bucureștiului,	 și	

pentru	că	ne-ați	dat	o	temă	frumoasă	la	care	să	ne	

gândim	și	care	să	ne	scoată	puțin	din	rutină,	să	ne	

forțeze	să	gândim	dincolo	de	limite.	E	vorba	de	a	ne	

provoca	 pe	 noi	 să	 facem	 lucrurile	 mai	 bine	

împreună.	 Suntem	 o	 echipă	 numeroasă	 și	 este	

primul	concurs	pentru	care	am	lucrat	în	formula	

aceasta.	Ne	bucurăm	că	am	propus	o	soluție	care	

chiar	credem	că	poate	fi	un	răspuns	și	o	direcție	în	a	

vedea	orașul	altfel”.

Link foto: https://we.tl/qGLTA0jOws
Link video: https://we.tl/G5jBYkeC10

https://we.tl/qGLTA0jOws
https://we.tl/G5jBYkeC10
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acordarea	dreptului	de	semnătură	și	stagiu

de Ana DONȚU

CONFERINȚA		OAR

	 I�n	 data	 de	 26	 ianuarie	 2018,	 la	 ora	

17:00,	 la	 Biblioteca	 Județeană	 ASTRA	 din	

Sibiu,	a	avut	loc	Conferința	„Stagiul,	dreptul	

de	 semnătură	 și	 dezvoltarea	profesională	

continuă”,	susținută	de	către	de	conf.	dr.	arh.	

Iulia	 STANCIU 	 (vicepreședinte	 OAR	 ı̂n	

domeniul 	 stagiu, 	 educa ț ie 	 ș i 	 formare	

profesională	 continuă)	 și	 arh.	 Roxana	

PĂTRULESCU	 (administrator	 formare	 OAR).	

Timp	 de	 2	 ore	 și	 jumătate,	 sibienii	 au	 avut	

ocazia	 să	primească	 răspunsuri	 la	mai	multe	

ın̂trebări	legate	de	această	temă:	

	 -	 Care	 este	 scopul	 stagiului,	 dar	 rolul	

ın̂drumătorului	și	al	filialei?	

	 -	Se	poate	face	stagiul	ın̂	străinătate	sau	

sub	formă	de	voluntariat?	

		 -Cum	 se	 face	 evaluarea	 stagiarilor	 la	

nivelul	filialei?	

	 - 	 Avem 	 nevo ie 	 de 	 o 	 dezvo l t a re	

profesională	continuă?

	 - 	 Ce	 poate	 realiza	 OAR-ul	 pentru	

membrii 	 s ă i , 	 ı̂n 	 domeniul 	 dezvolt ăr i i	

profesionale	 continue	 și	 al	 concursurilor	 de	

arhitectură,	ın̂	4	luni	de	activitate,	cu	personal	

angajat	dedicat?

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC



    15   

I N F O 2

	 „Școala	 de	 arhitectură	 ar	 trebui	 să	 fie	

înțeleasă	 ca	 primul	 pas	 într-un	 proces	 de	

învățare	pe	tot	parcursul	vieții,	care	se	extinde	

prin	stagiu,	obținerea	dreptului	de	semnătură	și	

continuă	de-a	lungul	întregii	vieți	profesionale.	

Institutul	American	al	Arhitecților	a	îmbrățișat	

în	mod	clar	conceptul	de	extindere	a	procesului	

de	 învățare	 prin	 adoptarea,	 în	 1992,	 a	 unei	

cerințe	 de	 formare	 continuă	 pentru	 cei	 care	

doresc	 să	 adere.	 IAA	 realiza,	 în	 1996,	 studiul	

«Building	 Community:	 A	 New	 Future	 for	

Architecture	 Education	 and	 Practice»,	 pe	 103	

școli	 de	 arhitectură.	 Raportul	 Boyer,	 așa	 cum	

este	cunoscut,	arăta	faptul	că	școlile	de	profil	nu	

pot	 spera	 la	 mai	 mult	 decât	 stabilirea	 unui	

început	solid	în	îndeplinirea	studiilor	liberale	și	a	

practicii	profesionale”.	

		Conf.	dr.	arh.	Iulia	STANCIU		

	 „O	 mare	 parte	 a	 absolvenților	 decid	 să	

rămână	în	centrul	universitar	datorită	relațiilor	

formate,	 oportunităților	 datorate	 dezvoltării	

economice	 superioare	 altor	 zone	 etc.	 Întrucât	

legislația	 în	 vigoare	 stabilește	 posibilitatea	

reînnoirii	anuale	a	stabilirii	reședinței	(flotant),	

acești	absolvenți	preferă	să	nu	își	pună	în	acord	

domiciliul	(adresa	stabilă,	înscrisă	pe	fața	cărții	

de	 identitate)	 cu	 orașul	 în	 care	 locuiesc	 și	

profesează,	 astfel,	 ei	 neputându-se	 înscrie	 în	

filiala	pe	raza	căreia	activează.	Dacă	detașarea	

activității	 de	 stagiu	 la	 altă	 filială,	 pentru	

stagiarii	aflați	 în	această	 situație,	 va	genera	o	

presiune	 financiară	 excesivă	 asupra	 filialelor-

gazdă,	 care	 să	 nu	 poată	 fi	 absorbită	 prin	 alte	

mijloace,	acest	aspect	va	fi	analizat	și	gestionat	

la	momentul	oportun	de	către	Ordin”.	



    18       16   

I N F O 2

:a	 vorbit	 despre	 cursurile	 ținute	 de	 inginerul	

Marius	 ȘOFLETE,	 ı̂n	 cadrul	 programului	 de	

formare	continuă	al	OAR	București.	Unul	dintre	

ele	este	cursul	„Structuri	de/din	lemn”:	

	 „Durează	două	zile	și	are	o	parte	teoretică	și	

una	practică,	 în	care	se	realizează	macheta	unei	

case	 pe	 parter,	 pe	 structură	 din	 lemn,	 scara	 1:1.	

Evident,	 în	 condițiile	 în	 care	 există	 sponsorizare	

pentru	 spațiu	 și	 procurarea	materialelor.	 Un	 alt	

curs	 este	 «Conformarea	 energetică	 a	 clădirilor,	

iarăși	de	două	zile,	câte	opt	ore	pe	zi.	Încă	un	curs	

pe	care,	de	data	aceasta,	Marius	ȘOFLETE	îl	 ține	

împreună	 cu	 dl	 arh.	 Alexandru	 GĂVOZDEA	 este	

«Legislația	 construcțiilor».	 A	 avut	 un	 feedback	

f o a r t e 	 b u n 	 l a 	 T i m i ș o a r a 	 d i n 	 p a r t e a	

participanților”.

Imaginile foto și video pot fi descărcate 
aici:

Link foto: https://we.tl/U1WCc6wQBl
Link video: https://we.tl/LCpkQllDbZ

Prezentarea  din timpul Power Point
conferinței poate fi descărcată aici:
https://we.tl/G9J2SxZCTN

		Dna	arh.	Roxana	PĂTRULESCU			

https://we.tl/U1WCc6wQBl
https://we.tl/LCpkQllDbZ
https://we.tl/G9J2SxZCTN
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	 Marți,	30	ianuarie,	ora	15.00,	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală,	a	avut	

loc	lansarea	albumului	„Moștenirea	familiei	Bánffy	în	Transilvania”.

în	Transilvania
de Ana DONȚU

Moștenirea	familiei	Bánffy	

	 De	 pe	 site-ul	 Uniunii	 Arhitecților	 din	

România	 aflăm	 că	 „Moștenirea	 familiei	 Bánffy	 în	

Transilvania”	 este	 un	 album	 al	 unei	 expoziții	

vernisate	la	Balul	Arhitecților	din	România,	ediția	

2017,	 găzduit	 de	 Palatul	 Bánffy	 din	 Cluj,	 care	

prezintă	 sumar,	 prin	 imagini,	 istoricul	 și	 situația	

unor	clădiri	din	patrimoniul	cultural	național.	Cea	

mai	 mare	 parte	 a	 lor	 se	 află	 pe	 fostele	 domenii	

istorice	 ale	 ramurilor	 baroniale	 și	 de	 conte	 ale	

familiei	Bánffy	de	Losoncz.	O	parte	din	ele	au	ajuns	

proprietăți	 Bánffy	 prin	 căsătorie	 și	 moștenire,	

respectiv	prin	cumpărare.	Unele	dintre	reședințele	

istorice	rurale	au	fost	 locuite	de	membrii	 familiei,	

neîntrerupt,	timp	de	sute	de	ani,	acumulând	astfel	

nenumărate	valori	artistice.	Palatul	din	Cluj	evocă	și	

în	prezent	locuirea	urbană	cu	stil.	Ar	fi	fost	greu	să	

ilustrăm	 rafinamentul	 interioarelor	 sau	 al	

amenajărilor	 de	 epocă,	 însă	 documentele	 și	

mărturiile	 fotografice	 atestă	 categoric	 aceste	

calități.

	 S-a	evitat	o	prezentare	a	tuturor	ramurilor	

familiei	Bánffy	deoarece	s-a	dorit	accentuarea	ideii	

de	 moștenire	 culturală	 de	 patrimoniu	 construit	 -	

evident,	 ea	 reprezintă	 doar	 o	 parte	 a	 realității	

societății	 actuale	 -,	 care	 cere	 imperios	 o	 viziune	

comp l exă , 	 p en t ru 	 a 	 pu tea 	 f i 	 t ran sm i să	

corespunzător	generațiilor	viitoare.

foto&video: M. ȚIBULEAC, R. HATEA
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	 „Am	avut	multe	 studii	 legate	 de	 cetățile	

săsești	 și	 de	 bisericile	 fortificate.	 Au	 fost	

subiectele	video,	workshopuri,	am	condus	lucrări	

de	doctorat	în	această	privință.	În	cazul	în	care	

școala	are	aproape	40-50%	studenți	maghiari,	

sigur	că	foarte	multe	dintre	cercetări	s-au	făcut	

în	 această	 direcție,	 iar	 orașul	 în	 sine	 ne	 oferă	

foarte	 multe	 piese	 de	 patrimoniu	 pe	 care	 le	

moștenim.	Astfel,	unul	dintre	exemplele	cele	mai	

valoroase	-	moștenirea	familiei	Bánffy	-	care	va	fi	

prezentat	acum	prin	acest	album,	este	doar	una	

dintre	preocupările	pe	care	le	avem.	Există	foarte	

multe	comunități	și	sate	care	au	un	patrimoniu	

minunat	și	pe	care	l-am	studiat.	Există	cercetări	

individuale	sau	cofinanțate	de	școală”.

		Prof.	dr.	arh.	Adriana	MATEI		

Discuțiile	au	 fost	moderate	de	către	dna	arh.	

Ileana	 TUREANU,	 președintele	 Uniunii	

Arhitecților	din	România.

Directorul	Institutului	Maghiar	din	București:

	 „Ne	onorează	să	fim	aici,	alături	de	Uniunea	

Arhitecților	din	România.	Într-adevăr,	nu	suntem	la	

primul	parteneriat	între	Institutul	Maghiar	și	UAR,	

ceea	ce	pentru	noi	este	foarte	important,	deoarece,	

după	cum	bine	știți	-	și	arhitecții	știu	mai	bine	decât	

noi,	 cei	 din	 cultură	 -	 este	 Anul	 European	 al	

Patrimoniului	Cultural,	 ceea	ce	 înseamnă	că,	 într-

adevăr,	 trebuie	 să	 prezentăm	 acest	 patrimoniu	

cultural	din	Transilvania	al	Familiei	Bánffy.	Îi	felicit	

pe	cei	doi	arhitecți	care	au	realizat	acest	 lucru	și,	

desigur,	echipa	UAR-ului,	pentru	că	albumul	editat	

este	foarte	frumos”.

		András	László	KÓSA		
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	 „Expoziția	 aceasta	 a	 fost	 o	 întâmplare,	

pentru	 că	 a	 venit	 ca	 urmare	 a	 deciziei	 și	

acceptării	 ideii	 de	 a	 ține	 Balul	 UAR	 în	 curtea	

Palatului	 Bánffy.	 Desigur	 s-a	 pus	 problema	

degradării	 spațiului,	 astfel	 am	 stabilit	 tema	

balului	«S.O.S.	Patrimoniul!»,	prin	care	să	tragem	

un	semnal	de	alarmă.	Atunci	ne-am	gândit	de	ce	

să	nu	punem	niște	panouri	pe	culoarul	de	acces	în	

Palat,	 care	 este	 foarte	 generos,	 să	 prezentăm	

aceste	proprietăți	degradate	astăzi,	din	păcate,	

multe	 dintre	 ele	 într-o	 stare	 deplorabilă,	 ale	

fostei	 proprietăți	 a	 Familiei	 Bánffy	 din	

Transilvania.	 Am	 organizat	 repede	 expoziția.	

Bucuria	 a	 fost	 foarte	 mare,	 pentru	 că	 pentru	

prima	 dată	 am	 putut	 să	 valorific	 colecția	 de	

fotografii	pe	care	le	adun	de	10-15	ani,	din	timpul	

școlii	generale,	când	făceam	excursii.	O	serie	de	

poze	a	devenit	deja	fotografii	de	arhivă,	pentru	

că	respectivele	clădiri	sunt	mai	degradate	decât	

le	vedeți	în	imagini”.

		Arh.	Ionuț	JULEAN		

	 Moștenirea	 Bánffy	 reflectă	 nu	 numai	 o	

genealogie	a	succesului	pe	plan	politic,	economic	

sau	 cultural	 a	 uneia	 dintre	 cele	mai	 importante	

familii	aristocratice	din	Transilvania,	ci,	mai	ales,	

formarea	și	devenirea	ei	sub	semnul	frumosului.	

Din	păcate,	aproape	tot	ceea	ce	s-a	clădit	cândva	s-

a	destrămat,	s-a	mutilat	sau	s-a	ruinat	după	cel	de	

al	Doilea	Război	Mondial.	Decăderea	a	fost	lentă	și,	

ın̂	multe	dintre	cazuri,	continuă	ın̂că.	După	ce	au	

fost	 utilizate	 ca	 sedii	 pentru	 diverse	 instituții	

administrative	 sau	 culturale,	 unități	 agricole	 de	

stat,	 sanatorii	 de	 psihiatrie,	 școli	 primare,	 școli	

pentru	copii	cu	nevoi	speciale	sau	chiar	orfelinate,	

multe	dintre	aceste	clădiri	sunt	ın̂că	ın̂	suferință.	

Totuși,	 supraviețuirea	 lor	 sau	 chiar	 reabilitarea	

lor,	 ı̂n	 unele	 cazuri,	 reprezintă	 o	 dovadă	 că	

patrimoniul	poate	supraviețui	istoriei.
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	 Sponsor	 al	 serii	 a	 fost	 DeArte	 Paints	

Collection,	 iar	 reprezentantul	 companiei,	

	 	 Carmen	 Mihaela	 BĂLOI	 ,	 a	 prezentat	

produsele	 lor:	 „Din	 2005,	 De	 Arte	 a	 devenit	 un	

proiect	de	top	în	industria	de	decor.	Echipa	noastră	

este	 implicată	 în	 design,	 dezvoltarea,	 aplicarea	 și	

finisarea	 de	 decorațiuni	 interioare	 speciale.	 În	

prezent,	De	Arte	Paints	Collection	comercializează	

pe	 piața	 din	 România	 cea	 mai	 vastă	 gamă	 de	

Tencuieli	Venețiene	și	Vopseluri	Decorative,	reușind	

să	unească	într-un	singur	concept	De	Arte	cele	mai	

faimoase	branduri	din	domeniul	său	de	activitate.	

	 De	Arte	este	localizată	în	București,	România.	

A	fost	înființată	în	principal	ca	proiect	de	amenajări	

interioare	format	din	aplicatori	stucco,	cu	pregătire	

înaltă	 în	 aplicarea	 tradițională	 de	 Stucco	

Venetiano,	 Grassello	 și	 Marmorino	 ce	 dețin	 o	

combinație	specială	de	măiestrie	și	privire	artistică.	

O	 societate	unde	pasiunea	și	 creativitatea	au	 fost	

întotdeauna	combinate	cu	o	adâncă	cunoaștere	și	

înțelegere	a	materialelor	minerale	naturale.

	 Țelul	 nostru	 este	 să	 dezvoltăm	 finisajele	

marmorino	și	stucco	care	pot	fi	combinate	cu	cele	

mai	inovative	concepte	ce	creează	nu	numai	plăcere	

vizuală,	 dar	 sunt	 și	 extrem	de	 durabile	 în	 același	

timp.	 Toate	 lucrările	 executate	 sunt	 realizate	 în	

regie	proprie	și	nu	țin	de	societăți	subcontractante,	

respectăm	 cu	 strictețe	 termenul	 de	 finalizare	 și	

modul	de	aplicare	al	produselor”.

Link foto: https://we.tl/V7ut3tRz0p

Link video: https://we.tl/oeBiZj8M6O

Email: , t: 0748 227 378baloi.carmen@dearte.ro

https://we.tl/V7ut3tRz0p
https://we.tl/oeBiZj8M6O
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	 REZULTATUL	FINAL	al	Concursului	Național	pentru	selectarea	proiectului	

care	va	reprezenta	România	la	cea	de-a	16-a	ediție	a	Expoziției	Internaționale	

de	Arhitectură	–	la	Biennale	di	Venezia

tehnoredactare: Ana DONȚU

La	Biennale	di	Venezia	

I�n	conformitate	cu	prevederile	art.	22	–	Calendarul	desfășurării	Concursului	din	Regulamentul	

de	organizare	a	Concursului	Național	pentru	selectarea	proiectului	care	va	reprezenta	România	

la	 cea	 de-a	 16-a	 ediție	 a	 Expoziției	 Internaționale	 de	 Arhitectură	 -	 la	 Biennale	 di	 Venezia,	

proiectul	câștigător	al	Concursului	este	:

Mnemonics
Autori:	 arh.	 Romeo	 Cuc,	 coordonator;	 Irina	 Gudană,	 comunicare;	 arh.	 Roxana	 Pop,	

graphic	designer;	Raluca	Sabău,	designer;	Mihai	Gheorghe,	 art	director;	Vlad	Tomei,	

copywriter.

MNEMONICS
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	 Proiectul	Mnemonics	va	reprezenta	România	la	cea	de-a	16-a	ediție	a	Expoziției	Internaționale	

de	Arhitectură	–	la	Biennale	di	Venezia	2018,	la	secțiunea	Participări	Naționale,	și	se	va	realiza	ın̂	două	

spații	 expoziționale:	Pavilionul	României	din	Giardini	della	Biennale	 și	Noua	Galerie	a	 Institutului	

Român	de	Cultură	și	Cercetare	Umanistică	de	la	Veneția.

	 Tema	celei	de-a	16-a	ediții	a	Expoziției	Internaționale	de	Arhitectură	–	la	Biennale	di	Venezia,	

lansată	de	curatorii	Yvonne	Farrell	și	Shelley	McNamara	este	„Freespace“	și	reprezintă	generozitatea	

spiritului	și	acel	sens	al	umanității	pe	care	arhitectura	ıl̂	găzduiește	ın̂	centrul	propriei	sale	agende,	

concentrându-și	atenția	asupra	calității	spațiului	ın̂suși.

	 Datele	de	desfășurare	ale	celei	de-a	16-a	ediții	a	Expoziției	Internaționale	de	Arhitectură	2018	–	

la	Biennale	di	Venezia,	sunt:

												24-25	mai	2018:	pre-vizionare;

												26	mai	2018:	deschidere	pentru	public;

												25	noiembrie	2018:	ın̂chidere.

	 Organizatorii	 reprezentării	 României	 la	 cea	 de-a	 16-a	 ediție	 a	 Expoziției	 Internaționale	 de	

Arhitectură	 –	 la	 Biennale	 di	 Venezia	 sunt:	 Ministerul	 Culturii	 și	 Identității	 Naționale,	 Ministerul	

Afacerilor	Externe,	Institutul	Cultural	Român	și	Uniunea	Arhitecților	din	România.

	 Ministerul	Culturii	 și	 Identității	Naționale	 și	 Institutul	Cultural	Român	vor	asigura,	 ın̂	 limita	

bugetelor	aprobate,	finanțarea	proiectului	câștigător.

Sursa: 
https://www.uniuneaarhitectilor.
ro/rezultat-final-bav18

MNEMONICS_video_introductiv:

https://www.uniuneaarhitectilor.
ro/s/dl/256b12e392c45b7b1ec272
495f19d187ae9babdd/MNEMONI
CS_video_introductiv.mp4

MNEMONICS concept 
expozițional: 

https://www.uniuneaarhitectilor.
ro/s/dl/ded4c463a5e8f9f15e17598
db8016ea20e20ee13/MNEMONIC
S_concept_expozitional_RO.pdf

https://www.uniuneaarhitectilor.ro/rezultat-final-bav18
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/rezultat-final-bav18
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/256b12e392c45b7b1ec272495f19d187ae9babdd/MNEMONICS_video_introductiv.mp4
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/256b12e392c45b7b1ec272495f19d187ae9babdd/MNEMONICS_video_introductiv.mp4
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/256b12e392c45b7b1ec272495f19d187ae9babdd/MNEMONICS_video_introductiv.mp4
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/256b12e392c45b7b1ec272495f19d187ae9babdd/MNEMONICS_video_introductiv.mp4
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/ded4c463a5e8f9f15e17598db8016ea20e20ee13/MNEMONICS_concept_expozitional_RO.pdf
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/ded4c463a5e8f9f15e17598db8016ea20e20ee13/MNEMONICS_concept_expozitional_RO.pdf
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/ded4c463a5e8f9f15e17598db8016ea20e20ee13/MNEMONICS_concept_expozitional_RO.pdf
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/ded4c463a5e8f9f15e17598db8016ea20e20ee13/MNEMONICS_concept_expozitional_RO.pdf
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influențe	europene
de Ana DONȚU

Patrimoniu	românesc

foto&video: M. ȚIBULEAC, R. HATEA
                                           & L. MIHĂESCU

	 I�n	data	de	31	ianuarie,	ora	18:30,	la	Centrul	

de	 Cultură	 Arhitecturală	 din	 strada	 Jean-Louis	

Calderon	 48, 	 a 	 fost 	 prezentat 	 proiectul	

„Patrimoniu	 românesc,	 influențe	 europene”.	

Evenimentul 	 face	 parte	 dintr-o	 serie 	 de	

manifestări	 culturale	 organizate	 de	 Asociația	

Istoria	 Artei,	 prilejuite	 de	 sărbătorirea	 Zilei	

Culturii	Naționale	2018.

	 2018	este	sărbătorit	și	ca	„Anul	european	al	

patrimoniului	 cultural”,	 dorindu-se	 creșterea	

ın̂țelegerii	publicului	larg	ın̂	direcția	valorificării	și	

protejării	 patrimoniului,	 precum	 și	 a	 implicării	

fiecărui	 cetă țean,	 a	 descoperirii	 valorilor	

naționale	 și	 a	 bogăției	 influențelor	 europene.	

Continuând	cercetările	de	arhivă	dedicate	celei	de-

a	doua	jumătăți	a	secolului	al	XIX-lea,	se	urmărește	

evidențierea	 influențelor	 majore	 pe	 care	 le-au	

avut	o	serie	de	creatori	de	arhitectură	sosiți	ın̂	țara	

noastră	 sau	 români	 formați	 ı̂n	 străinătate,	

conturându-se	două	tendințe	majore:	ın̂tr-o	primă	

etapă	influența	vieneză	și	prusacă,	urmată	apoi	și	

cea	de	franceză.
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	 I�n	introducere	a	vorbit	dna		Oana	MARINACHE	

-	 istoric	de	artă:	 „Ceea	ce	ne-am	propus	noi	cu	acest	

proiect	 vine	 în	 continuarea	 demersurilor	 arhivei	 de	

arhitectură.	Este,	pe	de	o	parte,	o	inițiativă	care	e	destul	

de	anevoioasă,	aceea	de	a	fotografia	planurile	și	de	a	le	

prezenta	 într-o	 formulă	cât	de	cât	atractivă,	 fie	prin	

intermediul	 site-ului	 ,	 fie	www.arhivadearhitectura.ro

prin	 intermediul	 unei	 serii	 de	 albume.	 Suntem	 la	 al	

treilea	volum.	După	ce	am	reușit	cu	primul	volum	1930-

1960,	apoi	al	doilea,	 lansat	anul	 trecut,	1960-1970,	ne	prezentăm	în	 fața	dumneavoastră	cu	o	ediție	

digitală.	Lucrările	au	fost	fotografiate	de	un	colectiv,	deci	nu	sunt	singura	care	a	trudit	în	arhive”.

Link	video:	https://we.tl/iXqgcm6Lvx

	 :	 „Admir	 ceea	 ce	 face		 Arh.	 Irina	 CRIVEANU	

această	asociație	pe	care	o	conduce	Oana.	A	reușit	de	

când	s-a	lansat	(acum	5	ani	sau	mai	mult)	să	facă	ce	

nu	s-a	făcut	ani	de	zile.	Pentru	niște	cercetători	cum	

suntem	noi,	prăpădiți,	așa,	că	suntem	niște	paria	ai	

arhitecturii,	 e	 mană	 cerească	 să	 găsim	 atâta	

informație	 prelucrată,	 studiată,	 cercetată	 și	

muncită,	de	aceea	am	vrut	să	le	aduc	un	omagiu.	Vă	

voi	povesti	rezultatele	unei	cercetări	care	s-a	făcut	

acum	8	ani,	împreună	cu	Școala	de	Arhitectură	«Ion	

Mincu»	și	biroul	meu	de	arhitectură.	Cercetarea	s-a	derulat	 într-o	zonă	protejată	a	orașului,	 care	se	

suprapune,	mai	mult	sau	mai	puțin,	cu	mahalaua	Pitar	Moș”.	

Link	video:	https://we.tl/omyMu5u3bG

	 ,	 restaurator:	 „Sunt		 Maria	 DUMBRĂVICEAN	

restaurator	și	pot	să	spun	că	sunt	din	această	familie	

care	protejează	patrimoniul	arhitectural.	Poate	la	fel	de	

ingrat,	 cum	 spunea	 și	 Irina	 Criveanu,	 marginalizați	

cumva.	Noi	stăm	în	spatele	și	în	ceafa	fie	a	arhitecților,	

fie	a	constructorilor,	 fie	a	 inginerilor	 și	nu-i	 lăsăm	 în	

pace.	Mai	nou,	stăm	și	în	ceafa	proprietarilor,	încercând	

să-i	convingem	că	bunul	pe	care	îl	au	în	administrare	

sau	în	folosire	e	un	bun	nu	numai	al	lor,	ci	și	al	nostru,	al	

tuturor,	 al	 generațiilor	 care	 urmează	 după	 noi.	

Prezentarea	mea	este	organizată	în	imagini	«Așa	DA»,	«Așa	Nu»”.

Link	video:	https://we.tl/yfpGpt5fYP

http://www.arhivadearhitectura.ro/
https://we.tl/iXqgcm6Lvx
https://we.tl/omyMu5u3bG
https://we.tl/yfpGpt5fYP
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	 Echipa	proiectului	este	alcătuită	din:	istoric	

de	 artă	Oana	Marinache,	 istoric	Alina	Havreliuc,	

fotograf	 și	 grafician	 Cristian	 Gache,	 restaurator	

Ioana	Olteanu,	urbanist	Andrei	Popescu,	arhitect	

Irina	Criveanu,	restaurator	Maria	Dumbrăvicean.

	 Parteneri:	Arhivele	Naționale	ale	României,	

Uniunea	 Arhitecților	 din	 România,	 Muzeul	

Municipiului	București,	Centrul	Cultural	Palatele	

Brâncovenești	de	la	Porțile	Bucureștiului,	Librăria	

„Mihai	 Eminescu”,	 Asociația	 DAR	 Development,	

școli	și	licee	din	București,	Ploiești	și	Titu.

	 Proiect	 cultural	 realizat	 cu	 sprijinul	

Ministerul	Culturii	și	Identității	Naționale.

	 :	 „Am	pregătit		Arh.	Oana	MARINACHE	

pentru	dumneavoastră	prezentarea	unui	arhitect	

de	origine	germană,	despre	care	am	aflat	pentru	

prima	dată	din	cartea	domnului	Horia	Moldovan,	

lucrare	 monografică	 dedicată	 arhitecturii	

elvețiene	 «Johann	 Schlatter».	 Am	 pornit	 pe	

urmele	acestui	personaj	indirect.	Practic,	foarte	

multe	dintre	proiectele	din	prima	parte	a	carierei	

sale	 se	 află	 în	 fondul	 Ministerului	 Cultelor	 și	

Instrucțiunii 	 Publice. 	 Sunt	 întâlniri 	 sau	

documente	pe	care	el	le	semnează	de	foarte	multe	

ori	 împreună	 cu	 arhitectul	 orașului,	 apoi	 cu	

arhitectul	 mănăstiresc.	 Rolul	 său,	 în	 această	

primă	 parte	 a	 carierei,	 este	 secundar,	 nu	 se	

remarcă	 prin	 proiecte	 foarte	 importante.	 Are	

mult	mai	multe	lucrări	în	domeniul	privat”.

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

Link foto: https://we.tl/bqFI5FU6Xg

https://we.tl/GgBwnAzfeQ
https://we.tl/bqFI5FU6Xg
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de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Brusc în ... ianuarie, Șerban, fiul lui ne-a trimis 
vestea regretabilă: „Cu tristețe, vă anunț că 
acesta este ultimul mesaj trimis de pe acest cont 
de email. Tatăl meu, domnul Belinschi 
Alexandru, sau Sandu, după cum mulți dintre 
voi îl cunoașteți, s-a stins din viață ieri, la spitalul 
Floreasca”. Înhumarea a avut loc în ziua de 
duminică, 28 ianuarie, la cimitirul Iancu Nou, de 
lângă biserica Bălăneanu.

Se pare că tristețea de care a suferit profund 
Sandu, după moartea dragii lui soții Elena, a fost 
cauza căderilor lui depresive și a infarctelor care 
au urmat, culminând cu cel fatal. 

Sandu mi-a devenit prieten, din păcate, abia în 
2006 când ne-am cunoscut, fiind amândoi 
membri ai Comisiei Naționale de Disciplină 
OAR, unde am colaborat excelent ca membri în 
aceleași complete. Cu părere de rău, în al doilea 
mandat, când am devenit președintele acestei 
Comisii, Sandu nu a mai putut candida, cu toate 
că experiența și dedicația lui totală pentru acest 
tip de misiuni ne-ar fi fost de mare folos. Nu am 
ezitat însă să-i cer părerea, iar el nu a ezitat 
niciodată să ne ajute cu bagajul lui enorm de 
cunoștințe juridice legate de domeniul 
construcțiilor și arhitecturii. 

Ne-a apropiat poate și faptul că aveam un trecut 
relativ comun, în ciuda diferențelor de vârstă. 
Ne-am dăruit activității administrative în slujba 
b r e s l e i  f ă r ă  r e ț i n e r e ,  a v â n d  a m â n d o i 
convingerea că putem ajuta la bunăstarea ei, 
fiecare cu experiența și cunoștințele pe care le 
aveam. Amândoi am colaborat excelent cu 
echipa angajaților OAR. El a fost nelipsit din 
Grupul de Lucru cu Legislația. A reprezentat 
OAR în comisii și comitete tehnice ale 
Ministerului Dezvoltării. Din 2011 a devenit 
Expert Judiciar pentru Arhitectură, deținând și 
președinția comisiei care a elaborat procedura 
de atestare a acestei calități.

Îmi este greu să-mi imaginez cine o să-l poată 
înlocui ca altruism și dăruire breslei noastre. 
Datorită secretarului OAR, am intrat în posesia 
CV-ului pe care Sandu l-a depus oadată cu 
candidatura la al doilea mandat pe care l-a 
deținut în Consiliul Național OAR. 

Link CV: https://we.tl/N1lpbDKUEZ

Alexandru	BELINSCHI

https://we.tl/N1lpbDKUEZ
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Aflăm cu tristeţe că astăzi s-a stins din viaţă dl. Șerban Cantacuzino.

Fondator și președinte al Fundaţiei Pro Patrimonio, Șerban Cantacuzino, fiul lui George 

Matei Cantacuzino (1899-1960), s-a născut în 1928,  a fost arhitect, istoric și critic de 

arhitectură, o personalitate complexă ce a lăsat o puternică amprentă asupra 

modernismului arhitectural românesc, membru al Institutului Regal al Arhitecților 

Britanici, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE, UK) (1988), editor executiv al 

reputatei reviste Architectural Review (1973-1979), specialist în conservarea patrimoniului, 

editor și autor a valoroase cărți de specialitate, medaliat pentru serviciu dedicat în cadrul 

Premiilor Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural (2008).

 Odihnească-se în pace!

*În imagine alături de fiica sa, Ilinca, la deschiderea Vilei Golescu după restaurare. 

12.09.2008. 
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Iată că, și cu asemenea triste prilejuri, faptul că avem un loc al nostru pe internet, unde putem 

să ne amintim de foștii profesori, colegi de școală și de breaslă, este atât de binevenit !

Ne-a părăsit din nou un Mentor, un om al Cetății, un coleg și un prieten al multora dintre noi, 

cei încă rămași să ducem lupta și să ne amintim de asemenea oameni deosebiți !

Am cunoscut-o pe doamna Cornelia Berindan ca profesoară a Facultății de Arhitectură din 

cadrul Politehnicii Cluj-Napoca, în perioada de pionierat a învățământului de urbanism și 

arhitectură din capitala Transilvaniei. Pe noi, proaspăt intrați în facultate, ne stresa nu 

numai noul statut de „plecați printre străini”, ci și faptul că în anii *970 arhitectura era 

„treptizată” – doar 25% dintre cei care terminau anul III puteau continua ciclul 2 la „Ion 

Mincu”... 

În acest context, contactul cu sistemul universitar era cu totul aparte. „Doamna de istorie” 

părea cea mai specială: cursurile erau furtunoase, cu încărcătură maximă de informații 

interdisciplinare, cu baleierea artelor și ecologiei integrate în epocile istorice, cu proiecții 

nesfârșite și mii de fotografii alb-negru puse pe mesele de studiu... Am trecut cu mult efort 

prin perioada de adaptare și tipul de teste de memorie vizuală de la examenele dânsei, deși, 

treptat, ne dădeam seama că începeam să avem acces la o adevărată armă de evaluare a 

obiectului de arhitectură, a contextului și marcării istorice ! De fapt, începeam să înțelegem 

cu adevărat unde să așezăm piesele abstracte primite la „teoria arhitecturii” !
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Desigur că abia după mai mulți ani ne-am dat seama ce prețioase au fost cursurile doamnei 

Berindan, transmise cu un rar echilibru între patos, precizie și afecțiune pentru „bobocii” 

care, pe nesimțite, în semi-întunericul proiecțiilor, se transformau în studenți adevărați, 

însetați de cunoașterea procesului istoric fără zgură politică ! Și ce mulțumire, arar 

recunoscută, când vedeam cu câtă ușurință ne mișcam noi, „cei de la Cluj”, la cursurile de 

istorie de la „Ion Mincu”...

Foarte târziu am aflat, cei mai mulți dintre noi, despre numeroasele angajamente 

profesionale, dincolo de porțile facultății noastre, pe care le îndeplinea doamna Berindan, 

tocmai în ideea unei dezvoltări a meseriei de arhitect pe toate planurile în care putea aduce 

beneficii societății, chiar în vremea comunistă ! Tocmai în pofida interdicțiilor vremii, 

doamna profesoară a căutat să acționeze inter-disciplinar, pentru a se statua și la noi 

importanța ecologiei urbane, a protejării siturilor istorice și a celor naturale.        

Și trebuie amintite numeroasele prelegeri de istorie și cultură românească, pe care le-a oferit 

specialiștilor și publicului din toate centrele universitare din Vest și din Est, unde a avut 

șansa să meargă la manifestări științifice. Nimeni nu o obliga, ba au fost oficialități deranjate 

de aceste inițiative, dar ele erau pornite dintr-un suflet cu adevărat patriot – care simțea că, în 

marasmul ideologic promovat de un întreg sistem estic, aceste valori sunt cele perene și care 

pot arunca punți peste „cortina de fier” ! Puțini intelectuali români au exploatat în acea epocă 

filonul noastru cultural interbelic, tocmai acela care putea dialoga pe picior de egalitate cu 

valorile și personalitățile culturale din Vest !
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Am întâlnit-o pe „Profa de istorie” în anii mei de început în meserie, la mai multe manifestări 

științifice, la care a prezentat lucrări:

- Bienalele Mondiale de Arhitectură de la Sofia (1985, 1987).

- Conferința Națională de Ecologie – Sibiu (1984).

- Cursuri și colocvii de Ecologie urbană la secția Ecologie a Facultății de Științe din Univ. 

„Lucian Blaga” Sibiu.(după 1990).

- Conferința „35 de ani de Învățământ de Arhitectură în Cluj-Napoca” (2005).

- Trebuie amintite și eforturile absolut deosebite, inclusiv cu sacrificii materiale și 

familiale, pe care doamna Berindan le-a făcut imediat după 1990 pentru reînființarea 

Facultății de Arhitectură la Cluj și înființarea secției de arhitectură la Oradea, și pentru 

dotarea lor cu aparatură din Vest – pe baza propriilor relații profesionale !

A îndrăgit în mod cu totul deosebit Veneția, cu oferta fulminantă a acesteia de cultură-

expoziții-întâlniri profesionale ! A încercat să fie prezentă la cât mai  multe Bienale de 

Arhitectură și chiar la cele de artă.

Un moment special l-a constituit întâlnirea noastră, a unor reprezentanți din mai multe 

generații de arhitecți, cu doamna Cornelia Berindan în grupul excursiei de studiu UAR în 

Andaluzia, Spania, în toamna lui 2016. Doamna profesoară era chiar decanul de vârstă al 

grupului, cu probleme de mobilitate specifice seniorilor, dar a impresionat pe toată lumea cu 

vioiciunea spirituală și dorința teribilă de a parcurge toate obiectivele din program !  
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Era un permanent colocviu spiritual-profesional să ai un dialog cu dânsa „in situ”, și apoi la 

micile pauze de la masă sau hotel... Mi-amintesc de discuțiile, împreună și cu arh. Elena 

Cârcoană, despre paradigma palimpsestului islamism-creștinism, marca monumentelor și 

ansamblurilor urbane din sudul Spaniei. Spre deosebire de mine, doamna profesoară 

susținea că ar fi fost mult mai bine ca monumentele creștine (catedrale catolice, clopotnițe) 

să nu demoleze cele mai valoroase moschei – de unde o întreagă discuție despre 

semnificațiile religioase, urbanistice și politice ale obiectelor arhitecturale de prestigiu.    

Sau atât de interesantele discuții asupra implantului contemporan în țesut urban pre-

modern (extinderea orașului istoric Sevilla), prilejuite de vizitarea, la ceas de seară, a 

„Parasolarului parametric” din Piața Întrupării Domnului – acea structură urbană pe 3 

niveluri, terminată cu o boltă în suprafețe nedesfășurabile, ca o uriașă ciupercă disimetrică.

Știind că are pe masa de lucru încă 7 volume de Istorie a arhitecturii și artelor asociate, în 

manuscris, cu imaginile pregătite, inclusiv din istoria Balcanilor, mi-am propus, anul trecut 

în vară, după o vizită la Muntele Athos, să merg acasă la doamna Berindan, să-i prezint un 

rezumat vizual dintr-un astfel de periplu, interzis femeilor. Cu ajutorul unui student arhitect 

care o mai ajuta pe doamna profesoară, am făcut o modestă schimbare de paradigmă 

„prezentator-audient”, ca un omagiu pentru sutele de cursuri și prezentări culturale cu 

diapozitive, din anii *970 la facultate și în alte spații din Cluj... Era ultima întâlnire pe lumea 

aceasta...
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Azi-toamnă am aflat, de la colegele clujence, uimite și ele, că doamna profesoară a mai făcut o 

teribilă escapadă la Veneția, fără însoțitor – parcă simțind că este ultima oară...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Și după toate acestea, după o viață plină de agitație și încercări personale greu de imaginat, 

dar și de împliniri profesionale deosebite, ce rămâne de fapt ?? – s-ar putea întreba un 

pesimist...

Rămâne un lucru imposibil de șters, pentru că e înscris în făptuirea creștinească – EFORTUL 

DIDACTIC DE A MODELA SPIRITELE TINERE !!    

Un demers exemplar, întins pe zeci de ani, departe de centrul bucureștean, dar exact în 

nucleul universitar transilvan și – pentru totdeauna – în inimile și conștiința miilor de 

studenți și oameni ai cetății, la creșterea cărora a contribuit în mod esențial !

       Cu plecăciune și respect,

       Arh. Iosif-Dorin Boilă / Sibiu.
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Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să o aibă aproape de El! 

A trăit frumos , îi vom păstra o amintire frumoasă, deși unii dintre noi au cunoscut-o doar 

cât am fost în excusie. Dar chiar și din acest puțin timp petrecut împreună, am putut vedea 

că era un intelectual adevărat și o adevărată doamnă, un exemplu de urmat.

Ce păcat că nu dăm suficientă atenție oamenilor când trăiesc, ne uităm doar după 

monumente și ne trezim abia când ei nu mai sunt printre noi că ar fi trebuit să profităm de 

ocazia de a-i cunoaște mai mult pe cei lângă care viața ne aduce fie și doar pentru câteva 

zile. 

Ne gândeam că ne vom revedea în următoarea excursie, că cineva chiar și foarte vârstnic 

pare a fi veșnic , desigur ...așa simțim, așa am vrea să fie, ca să ne putem gândi liniștiți doar 

la detaliile mărunte ale zilei, ale clipei. 

Dar iată că despărțirile definitive apar și omul , acea comoară unică și în multe privințe 

nedescoperită a plecat pe drumul fără întoarcere.

Am fost împreună un scurt timp, cu ce am rămas din acea întâlnire? O fotografie făcută 

întâmplător și amintirea câtorva convorbiri atunci când afară ploua prea tare ca să ne 

uităm la zidurile acelor clădiri vechi din acele locuri în care poate suntem pentru prima și 

ultima oară. Fără să ne gândim că și întâlnirea cu omul de lângă noi poate fi nu doar pentru 

prima, dar și pentru ultima oară. 

Ce persoană deosebită a fost doamna Berindan, de ne-a lăsat acea impresie puternică în 

acele clipe fugare...

Dumnezeu să o odihnească!

Drum bun, doamnă profesoară, deja ne lipsești!

Arh. Michaela Iatan

========================================================

Am aflat cu durere de încetarea din viață a dnei prof. dr. arh. Cornelia Berindan. A fost o 

Doamnă, a fost un intelectual adevărat; nu numai arhitect și profesor; a fost un om de mare 

cultură. A rămas în inima noastră, alături de Andalusia cea bogată în cultură. Transmit 

regrete familiei în numele grupului de colegi de excursie din Spania; 

Dumnezeu s-o aibă în grija Sa.

Dr. arh. Alin Negoescu
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Aflu cu durere dispariția dintre noi a dragei Cornica Berindan (Păunescu)!    

Dumnezeu s-o ierte și s-o așeze între cei buni și drepți! Acum nici un an ne plimbam cu ea și 

alți colegi arhitecți prin Andaluzia! Este de necrezut ce surprize ne aduce un ceas, o clipa... 

Condoleanțe familiei 

Arh. Adda Gheorghievici

========================================================

Am aflat de trista veste – a fost o profesoara pe cinste, foarte exigentă și foarte 

profesională.

Dumnezeu să o odihnească în pace !

Arh. Liza Nicolescu.

========================================================
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Doamna Profesor doctor arhitect Cornelia Elena BERINDAN

Marți 13 februarie 2018, s-a stins din viață la 84 de ani, spre regretul familiei și a celor care 

au cunoscut-o, cea care a fost Doamna Profesor doctor arhitect Cornelia Elena 

BERINDAN, din Cluj Napoca. Originară din Pitești, cu numele de familie Păunescu, a 

urmat în anii 1950, Institutul de Arhitectură Ion Mincu din București, cu calificative 

maxime. Ulterior, și-a dat și doctoratul în arhitectură, cu profesorul dr. arhitect Gustav 

Gusti, la același institut. Căsătorită cu inginerul Berindan, având doi copii, băiat și fată, 

licențiați și ei, iar de la fiica Ioana și doua nepoate. A avut și un frate mai mare, pe inginerul 

structurist Păunescu, specialist în București. Avea o vastă cultură arhitecturală și participa 

la Centrul de Cultură Arhitecturală în București.

Cei cu care a colaborat au cunoscut-o ca o perfecționistă și erudită în profesie, unde, a 

abordat printre primii arhitecți - problemele de mediu în arhitectură și urbanism, iar în 

ultimii ani, s-a axat pe istoria arhitecturii și artelor. Foștii studenți din Facultatea de 

Arhitectură a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, unde a predat mai mulți ani, îi poartă 

un adânc respect și recunoștință, pentru pregătirea și exigența cu care i-a îndrumat în 

profesie.

Ca director pentru Mediu și zone protejate, în fostul Minister al Lucrărilor Publice și 

Amenajării Teritoriului (actual MDRAP), în anii 1990, am cunoscut-o ca arhitectă 

specialistă în domeniul meu de activitate și responsabilitate, antrenând-o la realizarea sau 

avizarea unor studii de specialitate și în participarea la evenimente oficiale profesioniste 

de nivel european. Astfel, în anul 1992, am format, împreună și cu alt profesor - echipa de 

participare/ reprezentare a României la Conferința Europeană privind Orașul ecologic, 

care a avut loc la Copenhaga, în Danemarca, unde a lăsat o impresie profesională excelentă 

celorlați delegați, inclusiv prin ușurința cu care conversa pe tematică în câteva limbi 

străine.

Tot în anii 1990, ca membră a Societății Române de Protecția Atmosferei (SOROPA) și șefă 

a filialei SOROPA din Transilvania, doamna dr. Cornelia Elena Berindan s-a remarcat cu o 

lucrare laborioasă de cercetare, privind poluarea atmosferică a orașelor industriale din 

Transilvania și măsuri de reducere, primind premiul pentru cea mai bună lucrare 

științifică, susținută la Colocviul anual național de protecția atmosferei, din Universitatea 

Tehnică de Construcții București, Facultatea de Instalații, care găzduia SOROPA.
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A colaborat profesional activ cu prof. dr. ing. Puiu Stoenescu, specialist în ventilație și 

protecția atmosferei, întemeietorul și președintele SOROPA. De remarcat că Soropa avea 

membri din 17 Universități europene, iar președinte de onoare era un lord englez.

După pensionare, la peste 70 de ani, s-a angajat, împreună cu prof. dr. arh. Vasile Mitrea 

din Cluj, întemeind Facultatea de Arhitectură din Oradea, făcând naveta din Cluj, câțiva 

ani.

Nu a fost iubită de unii colegi, care nu aveau capacitatea ei de profunzime și erudiție și nu a 

păstrat dialog cu aceștia. Avea o anumită discreție privind viața ei personală și nu se lăsa 

fotografiată, deși era o prezență distinsă, comunicativă și agreabilă.

Nu și-a publicat cărțile și studiile personale, decât foarte târziu, după pensionare, 

manifestând aceiași exigență maximă care o caracteriza și perfecționându-și mereu 

manuscrisele.

Conf. univ. dr. arhitect Gheorghe IONAȘCU, 

Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru Comitet național MAB-

UNESCO, Membru U.A.R., Membru de onoare și Colegiu Director SOROPA.
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PROF.	DR.	ARH.	CORNELIA	ELENA	BERINDAN

CV-ul	 Doamnei	 profesoare	 CORNELIA	 ELENA	 BERINDAN	 ıl̂	 puteți	 descărca	 accesând	
linkul	următor:	https://we.tl/1w3SIvBGrT

https://we.tl/1w3SIvBGrT
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de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Sabina Leopa: 

Abordarea modelelor de orașe 

inteligente din afară este negativă

 
 Abordarea modelelor de oraşe inteligente din afară 

este “negativă”, aceste proiecte dedicate mediului 

urban trebuind să fie aplicate la problemele specifice 

unei ţări, a declarat Sabina Leopa, director de proiecte 

Urbasofia, vineri, în cadrul conferinţei de lansare a 

platformei Smart Innovative Learning Hub.

“Am fost întrebată dacă ar fi mai bine să urmăm modele de oraşe inteligente din afară. Este o chestiune 

extrem de negativă de abordare a modelelor din afară, de împrumut a modelelor din afară. Suntem o 

ţară care are un specific, mai ales în ceea ce priveşte bio-economia. Într-adevăr, sunt 80% din cetăţenii 

de pe acest Pământ care trăiesc în centre urbane, dar noi avem 45% populaţie rurală şi avem 25% 

ocupare în agricultură, ceea ce conduce, bineînţeles, la o productivitate destul de scăzută din multe 

puncte de vedere“, a punctat ea.

Sabina Leopa a evidenţiat că “sunt lucruri care trebuie abordate specific din punct de vedere al 

oportunităţilor şi al condiţiilor din România”. “Fără o cercetare la nivel european pierdem foarte mult şi 

Europa celor două viteze ne ameninţă cu o lărgire a distanţei între Europa de Vest şi noi”, a evidenţiat 

expertul. În acest context, ea a vorbit despre accesarea de fonduri pentru proiecte de “oraşe 

inteligente”. “Faptul că noi avem acces în momentul de faţă la foarte multe programe de finanţare, la o 

primă vedere acelaşi acces şi aceleaşi reguli ca restul Europei, ar trebui să însemne mult pentru partea 

de cercetare. Dar cercetarea trebuie să fie aplicată”, a afirmat aceasta.

Concret, a detaliat Leopa, în România există, în zonele post-industriale, “situri extrem de mari, poluate 

cu metale grele, poluate istoric”. “Soluţia de oraş curat, aer curat trebuie să abordeze şi acest aspect 

specific pentru România şi nu numai”, consideră ea. Catedra Internaţională Onorifică “Jean Bart”, în 

parteneriat cu Academia Română şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei, a organizat vineri, la Casa 

Academiei Române, conferinţa de lansare a agregatorului de reţele şi proiecte, Smart Innovative 

Learning Hub.

În acest sens, se propune organizaţiilor, companiilor şi persoanelor interesate să atragă finanţări în 

diverse domenii şi să adere la noua platformă. Domeniile pentru care se doreşte atragerea de fonduri 

sunt: bio-economie, bio şi eco-agricultură, tehnologiile bio, industria alimentară, combaterea riscurilor 

climatice, buna guvernanţă colaborativă şi managementul inovării.
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Ce-ar mai fi de spus – ca fosta mare investitie, de peste 6 milioane de euro, din anii trecuti, nu a rezolvat 

multe dintre problemele unei asemenea statiuni, cu potential european ! Si pe care nici actualele 

proiecte nu le rezolva ! Cea mai mare problema a fostei amenajari este dereglarea echilibrului secular in 

dinamica lacului Brancoveanu, a carui proverbiala salinitate se diminueaza continuu, prin aportul 

crescut artificial, din incompetenta, al apelor meteorice de suprafata ! Apoi mai este problema asigurarii 

umbrei, mai ales dupa distrugerea tuturor copacilor vechi care mai asigurau asta. Nici fostul, nici 

actualul proiect nu au prevazut umbrare, pergole, spatii pentru cei mai in varsta, care constituie grosul 

celor veniti pentru tratament cu namol si apa sarata…

Arh. Dorin Boilă.
 

Peste 19,6 milioane de lei pentru infrastructura turistică 

din Ocna Sibiului

 
Infrastructura turistică din staţiunea balneo–climaterică Ocna Sibiului va fi dezvoltată cu fonduri prin 

programul REGIO în valoare de peste 19,6 milioane de lei, printr-un proiect depus în parteneriat de 

către autorităţile locale şi Consiliul Judeţean  Sibiu, potrivit unui comunicat transmis de către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Contractul de finanţare a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea balneo-climaterică 

Ocna Sibiului” a fost semnat vineri, în incinta fostei săli de cinematograf din vechiul Centru de 

Tratament, de către primarul George-Claudiu Predescu şi directorul general al ADR Centru, Simion 

Creţu, în prezenţa vicepreşedintelui CJ Sibiu, Marcel Constantin Luca. Este cel de-al treilea contract de 

finanţare din Regiunea Centru pentru reabilitarea infrastructurii locale în vederea dezvoltării durabile a 

turismului.

Prin proiect se vor realiza investiţii în reabilitarea unor drumuri din această staţiune turistică şi se vor 

realiza amenajări specifice activităţilor de agrement pe o suprafaţă de aproape patru hectare. Cei doi 

parteneri ai proiectului şi-au propus să sporească accesibilitatea şi dezvoltarea resurselor naturale şi 

culturale specifice din staţiunea Ocna Sibiului. Astfel, prin dezvoltarea potenţialului turistic în domeniul 

balnear, specific zonei, se creează premisele favorabile unei creşteri economice a staţiunii, 

menţionează sursa citată.

Proiectul este concentrat pe două obiective principale, respectiv reabilitarea infrastructurii rutiere pe 

mai mult de 3,1 kilometri, realizarea unei parcări în suprafaţă de peste 5.500 metri pătraţi, precum şi 

realizarea de amenajări specifice activităţilor de agrement pe o suprafaţă de peste 38.000 metri pătraţi.

Bugetul cererii de finanţare prevede o valoare totală de peste 19,6 milioane lei, din care valoarea 

finanţării nerambursabile este de peste 19,2 milioane lei, respectiv circa 4,26 milioane de euro, la care 

se adaugă contribuţia beneficiarului.

“Ocna Sibiului este căutată anual de mii şi mii de bolnavi, sau de simpli turişti, care doresc să se trateze 

cu apele ei, ori să se bucure de cadrul natural, unde este aşezată, de posibilităţile de agrement pe care 

le oferim. De aceea am iniţiat acest proiect, pentru că infrastructura de drumuri din staţiune trebuie 

reabilitată şi ne-am propus nu doar modernizarea lor, şi a unei parcări în suprafaţă de peste jumătate de 

hectar, dar şi amenajarea unei zone de agrement şi sport, a unui parc în zona lacului 'Pânzelor', la 'Lacul 

fără fund' şi la 'Lacul Verde', în timp ce în zona ANL vom amenaja un modern teren de joacă”, a declarat, 

potrivit comunicatului, primarul George-Claudiu Predescu.
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La rândul său, Simion Creţu a menţionat că în staţiunea Ocna Sibiului au mai fost finanţate obiective 

privind structurile de agrement, iar acum edilii doresc să ofere noi posibilităţi de petrecere a timpului 

liber localnicilor şi turiştilor. “Aş dori să subliniez interesul autorităţilor publice locale de a investi şi de a 

atrage fonduri europene pentru dezvoltarea turismului, ramură economică prin care Regiunea Centru a 

depăşit zone mult mai cunoscute din ţară”, a declarat directorul general ADR Centru.

Dezvoltarea aşezării Ocna Sibiului este legată de exploatarea sării. Sarea de la Ocna Sibiului era 

extrasă încă din vremea dacilor. În secolele XV-XVI, salina din Ocna Sibiului era considerată ca una 

dintre cele mai importante din Transilvania. Cu timpul, în locul salinelor părăsite s-au format lacuri a 

căror apă prezintă o concentraţie mare de săruri. Efectul terapeutic al acestor ape a fost cunoscut 

dinainte de evul mediu, printre primele dovezi scrise fiind şi cazul unui ambasador al lui Rudolf al II-lea, 

acreditat pe lângă Mihai Viteazul, care, în 1598, a făcut băi la Ocna Sibiului, în urma cărora s-a simţit 

foarte bine.
 

Mai multe primării hunedorene au cerut 

o nouă delimitare a ariilor naturale protejate

 
Un număr de 22 de primării din judeţul Hunedoara pe raza cărora se află arii naturale protejate au 

solicitat Agenţiei de Protecţia Mediului o nouă delimitare a acestor suprafeţe, primarii susţinând că 

formula actuală privează comunităţile locale de o serie de proiecte de investiţii, a anunţat prefectul 

Fabius Kiszely într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, 38,8% din suprafaţa judeţului Hunedoara este reprezentată de arii naturale protejate 

distribuite pe teritoriul a 55 de unităţi administrativ-teritoriale.

Primarii s-au plâns că oamenii care deţin proprietăţi în aceste zone se confruntă cu probleme atunci 

când doresc să construiască, să acceseze fonduri nerambursabile sau chiar să-şi facă aprovizionarea 

cu lemne de foc din pădurile comunale. “Delimitarea (ariilor naturale protejate – n.r.) cred că s-a făcut cu 

o largheţe mai mare decât era cazul, lucru care impietează asupra vieţi economice, sociale şi 

administrative din unităţile administrativ-teritoriale. De aceea, am gândit că o reajustare a lor şi o 

discuţie pe tema acestor delimitări este bine-venită şi cred că este un demers care trebuie dus cu 

seriozitate şi responsabilitate până la capăt', a declarat prefectul judeţului Hunedoara, precizând că 

este un susţinător al ariilor naturale protejate.

Solicitările primarilor vor fi centralizate de Agenţia de Protecţia Mediului şi vor fi înaintate apoi 

ministerului de resort pentru identificarea unei soluţii acceptabile.

În judeţul Hunedoara sunt 46 de arii naturale protejate, care totalizează o suprafaţă de 179.976 ha. Între 

acestea se disting patru parcuri naturale: Parcul Naţional Retezat (38.138 ha), Parcul Natural Grădiştea 

Muncelului-Cioclovina (38.184 ha), Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului (102.392 ha) şi Parcul 

Naţional Defileul Jiului (11.172 ha, dintre care 534 ha pe teritoriul judeţului Hunedoara iar restul, în 

judeţul Gorj). 
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Consiliul Judeţean Suceava lansează în anul Centenarului 

proiectul „Bucovina, Mica Europă”

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat iniţierea unui nou proiect 

dedicat Centenarului, ”Bucovina, Mica Europă”, în care să fie implicate toate etniile care convieţuiesc în 

această zonă şi cu ai căror reprezentanţi s-a întâlnit luni la Palatul Administrativ.

”În cadrul discuţiilor, am prezentat intenţia de realiza în acest an, în cadrul evenimentelor dedicate 

Centenarului, un proiect nou, 'Bucovina, Mica Europă', prin care vor putea fi evidenţiate, pe lângă istoria 

de pe aceste locuri, patrimoniul cultural, meseriile, portul şi gastronomia specifice fiecărei etnii. De 

asemenea, s-a convenit că este oportună o întâlnire cu ambasadori şi cu parlamentarii minorităţilor din 

judeţul Suceava. Pornind de la buna colaborare pentru proiecte, precum 'Pelerin în Bucovina' sau 'Hora 

Bucovinei', etniile vor fi mult mai prezente la evenimentele organizate de Consiliul Judeţean în cadrul 

Centenarului”, a spus Flutur.

De asemenea, el a arătat că, implicând departamentele de Turism şi Diaspora din cadrul CJ Suceava, 

vor fi prezentate pe site-uri trasee turistice cu obiective ale etniilor din judeţul Suceava şi vor fi 

identificate poveşti de succes ale etnicilor.

La finalul întâlnirii, ce s-a convenit a fi permanentizată, a fost realizată o listă cu problemele ridicate şi cu 

propuneri ale celor prezenţi, urmând a fi preluate spre analiză de departamentele de resort ale CJ 

Suceava, unele propuneri putând fi deja incluse în cadrul evenimentelor ce au loc în judeţul Suceava cu 

ocazia Centenarului.

La întâlnirea de luni au participat reprezentanţi a zece etnii: Azad Mandalian – Uniunea Armenilor din 

România, sucursala Suceava; Sorin Golda – preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România, filiala Suceava; Antonia Maria Gheorghiu – preşedinta Forumului Democrat al Germanilor din 

România, Forumul Regional Bucovina; Carmen Lupu – Asociaţia Italienilor ROASIT Suceava; Adriana 

Clara Hapenciuc – preşedinta Uniunii Democrate Maghiare din România, Organizaţia Teritorială 

Suceava; Cazimir Longher – Uniunea Polonezilor din România, filiala Suceava; Lucian Dimitriu – 

Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”, sucursala judeţului Suceava; Cristian Afanasov – Camera 

Bilaterală de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă; Ilie Sauciuc – preşedintele Uniunii 

Ucrainenilor din România, filiala Bucovina şi Maria Saghin – Comunitatea Culturală a Rutenilor din 

Suceava.
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La mulți ani!

mailto:filiala@uarsibiu.ro
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