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Pe 22 mai, la Centrul de Cultură Arhitecturală din strada Jean Louis Calderon 48, Uniunea
Arhitecților din România a lansat cea de-a XIII-a ediție a Bienalei Naționale de Arhitectură.Tema din
2018 a celui mai prestigios eveniment de arhitectură din țară este „100 de ani de arhitectură în
România”. Tema din acest an promovează recuperarea tradiției și dialogul ei cu modernitatea.
Redefinirea spațiului urban, propunând soluții în pas cu noile tehnologii, toate concretizate în
proiecte a căror miză este viitorul. Timp de o lună vor avea loc dezbateri de idei, evenimente în care
arhitectul se va întâlni cu comunitatea. Iată doar o mică parte din ceea ce își propune în acest an,
Bienala Naționala de Arhitectură, în cele 11 secțiuni ale sale:
·

Arhitectura rezidențială,

·

Arhitectura construcțiilor publice,

·

Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților,

·

Design interior,

·

Spațiul public incluziv,

·

Rural,

·

Arhitectura verde și energii alternative,

·

Publicații de arhitectură,

·

Fotografia de arhitectură,

·

Evenimentul de arhitecturăși strada ca o scenă,

·

Diplome-arhitecți în devenire,

care se vor desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară - București, Brăila, Cluj,
Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu-Mureș. În jurul expoziției-concurs va fi organizată o suită de
alte evenimente conexe - conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, evenimente
culturale care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care
vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.
Mai multe detalii aflați aici: https://www.uar-bna.ro/
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Stimați colegi,
Vă reamintim faptul că, în cadrul
întâlnirilor profesionale anuale intitulate
generic ”Atelierele de la Sibiu”,
Departamentul de Științe Tehnice
UAUIM organizează în perioada 8-10
iunie 2018 sesiunea de comunicări
științifice cu tema „Betonul, material al
modernității”. Sunt invitate să participe
cadre didactice din diverse arii
disciplinare, cercetători, arhitecți,
profesioniști în domeniu și studenți.
Cei interesați să prezinte o
comunicare sunt invitați să trimită titlul,
însoțit de un rezumat (250-300 cuvinte)
din care să rezulte contribuția
comunicării la ilustrarea temei propuse,
până la data de 06 mai 2018, pe
adresa de e-mail: secretariat@
atelierele-sibiu.info
Anunțul poate fi consultat la link-ul
https://www.uauim.ro/
evenimente/atelierele-de-la- sibiu2018/, pe site-ul dedicat evenimentului
http:// atelierele-sibiu.info/ sau pe
pagina facebook a Atelierelor de la
Sibiu https://www.facebook.
com/atelierelesibiu/.

Așteptam cu interes contribuțiile dumneavoastră științifice.
În numele organizatorilor,
Secretariatul „Atelierelor de la Sibiu”

asist. dr. arh. Daniel N. Armenciu
Secretariat - Atelierele de la Sibiu
Departamentul de Științe Tehnice - UAUIM
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Se deschide amfiteatrul de pe acoperișul Teatrului Național București!
Spre sfârșitul acestei luni, Teatrul Național “I.L.Caragiale” va inaugura o nouă sală, de data
aceasta una în aer liber, chiar pe “pălărie”, adică pe acoperișul clădirii. Amfiteatrul arată
spectaculos și va atrage cu siguranță publicul amator de teatru estival.
Cu o capacitate de 299 de locuri, amfiteatrul în aer liber de pe TNB se află la o înălțime de peste
40 de metri de la sol, are șase lifturi de acces, care urcă din foaierul Sălii Mari la nivelul 4, este
dotat cu instalații de sunet și lumină și cu un spațiu de joc foarte generos. Sala va fi inaugurată
oficial joi, 24 mai, urmând ca spațiul, pe lângă reprezentațiile teatrului, să poată găzdui și alte
spectacole și evenimente.
Publicul care dorește să vadă Amfiteatrul de pe acoperiș înainte de primele spectacole
programate acolo o poate face în fiecare zi de luni, în cadrul Tururilor Ghidate ale TNB, la orele
12.00, 14.00 și 16.00. În cadrul acestor tururi, publicul are acces în zonele culiselor și în locuri în
care, de obicei, nu ajunge, putând să afle lucruri mai puțin cunoscute din istoria teatrului, de la
amfitrionul și ghidul Ionuț Corpaci. Biletele se pot achiziționa atât online, cât și de la casa de
bilete a TNB.
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Case unifamiliale din Grupul de la Visegrád
(Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia)
expoziție și conferință, 5 iunie, ora 11.00,
în Calderon 48
În ce condiții locuim, ce locuințe ne dorim și ce case construim? Cum sunt casele de
locuit care devin parte a culturii noastre arhitecturale? La aceste întrebări se caută
răspuns în cadrul expoziției și conferinței Case unifamiliale din Grupul de la Visegrád.
Expoziția itinerantă prezentată la sediul Uniunii Arhitecților din România este
completată de o conferință în cadrul căreia arhitecții prezenți vor iniția un dialog prin
prezentarea regiunii și viziunii lor în ce privește arhitectura.
Participă:
arh. Borsos András: Casa unifamilială – indicatorul societății și limbajul arhitecturii
arh. Nicolae Țarălungă: Locuința, un subiect vechi, cunoscut, dar imposibili de
abandonat
arh. Sorin Gabrea: Public v. Privat în construcția de locuințe

Începând cu anul 2008, Uniunea Arhitecților din Ungaria organizează anual expoziția itinerantă
Case unifamiliale din Grupul de la Visegrád: Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia.
Scopul expoziției itinerante este acela de a prezenta performanțele spirituale din domeniul
arhitecturii celor patru țări cu similitudini în ce privește trecutul, istoria și cultura.
Aceasta este a X-a ediție a proiectului. Expoziția realizată în urma colaborării Uniunii Arhitecților
din Ungaria (MÉSZ) cu Uniunea Arhitecților din Polonia (SARP), Uniunea Arhitecților din Slovacia
(SAS) și Uniunea Arhitecților din Cehia (OA), respectiv Catedra de arhitectură din cadrul
Universității Politehnice din Praga, Institutul de arhitectură din cadrul Universității Politehnice din
Kosice și Institutul de arhitectură din cadrul Universității de Arte Moholy-Nagy din Budapesta,
prezintă câte patru clădiri din fiecare țară, reflectând imaginea stării spirituale și fizice actuale a
arhitecturii locuinței din țările V4.
Totodată are drept scop inițierea unui dialog cu tinerii în domeniul arhitecturii, de a prezenta
publicului larg și specialiștilor case de locuit de calitate. Clădirile care reprezintă arhitectura
Ungariei au fost selectate de către o comisie formată din Krizsán András DLA, președintele MÉSZ,
Nagy Csaba, membru în prezidiul MÉSZ și arhitectul Nagy Iván, printre construcțiile alese figurând
și Casa Anului 2017.
Prin colaborarea dintre MÉSZ și organizațiile de arhitectură din țările membre V4, expoziția
itinerantă va fi prezentată la Budapesta, Praga, Cracovia, Kosice și Bratislava, iar ca rezultat al
colaborării reprezentanțelor Ungariei din străinătate, și în București (România), Ljubljana
(Slovenia) și Podgorica (Muntenegru).
Acest material oferă o imagine transfrontalieră asupra arhitecturii, dar avem speranța că va
contribui și la consolidarea colaborării dintre țările membre ale Grupului de la Visegrád.
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Balul Arhitecților
Craiova, 19-22 aprilie 2018

Partea I

de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Anul acesta, întâlnirea președintelui UAR cu șefii structurilor teritoriale a avut loc în
data de 6 octombrie, în Sala Media a Teatrului Național, căruia participanții i-au și făcut
o vizită ghidată alături de dl arh. Romeo BELEA, profesor universitar la Departamentul
Sinteză de proiectare, din cadrul Facultății de Arhitectură a Universității „Spiru Haret”,
București, și membru corespondent al Academiei Române.
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BALUL ARHITECȚILOR, organizat la Craiova, în perioada 19-22 aprilie 2018, de către Uniunea
Arhitecților din România prin Filiala Euroregională Sud-Vest Oltenia, face parte din PROGRAMUL
CULTURAL ÎN ANUL EUROPEAN al PATRIMONIULUI. Acestui eveniment i se alătură, ca în fiecare an,
Ordinul Arhitecților din România.
Anul 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural, este marcat de evenimente prin care se permite
cetățenilor europeni să se apropie mai mult de patrimoniul lor cultural. Tema Programului Cultural organizat
la Craiova este „PATRIMONIUL NAȚIONAL CONSTRUIT ÎN COLAPS“.
În prima zi a evenimentului, 19.04.2018, a fost organizată o DEPLASARE DOCUMENTARĂ la CULELE
ROMÂNIEI, la care s-au înscris arhitecți din toată țara, precum și câțiva din Republica Moldova, și Ucraina.
Plecarea s-a făcut din București pe ruta: Pitești, Mioveni (unde a fost vizitată cula Racovița), după care s-a
făcut joncțiunea cu cei înscriși din Craiova. com. Suici (cula Sultănica și o splendidă casă în formă de L,
monument istoric, a cărei copie se găsește la Muzeul Satului din București), Curtea de Argeș – Catedrala
episcopală și Necropola regală de la Curtea de Argeș proiectată de prof. dr. arh. Augustin IOAN, com.
Bujoreni-Vâlcea (cula Bujorenilor) Râmnicu Vâlcea, Horezu, com. Maldărești (cula Duca, cula Greceanu,
casa memorială Duca, biserica din ansamblu „Sf. Nicolae și Sfinții Voievozi”- monumente istorice deosebite
din categoria A), conacul lui Maldăr – care acum e un hotel-restaurant de lux și s-a vizitat în trecere, Benești
(conacul, o deosebită culă a Oteteleșenilor și biserica), Bălcești, Craiova, Calea București, nr. 1. Ghidul a
fost dl arh. Pavel Popescu. Traseul s-a întins pe 300 de km și poate fi urmărit mai detaliat în pozele și
înregistrările video ce urmează: link foto - https://we.tl/8bShcqousx; link video: https://we.tl/ihhjs9lOQx

Cula MIOVENI
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Cula DUCA

Cula GRECEANU

Seara, doritorii au făcut o vizită orașului Craiova luminat nocturn, pe un traseu foarte bine detaliat de dl
arh. Pavel Popescu, astfel au avut ocazia de a vedea numeroase monumente istorice precum: Casa
Constantin Vălimărescu, Banca Națională - recent restaurată; Casa Stoilov-Bolintineanu, Biserica
Evanghelică, Palatul Jan Mihail - ridicat în 1896 după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, Piața
Mihai Viteazul - salvată în urmă cu aproximativ 15 ani, de către toți arhitecții, semnatari ai unei moțiuni
adresată prefectului de la acea dată, soluționată în favoarea CRAIOVEI, Prefectura - proiectată de Petre
Antonescu, fostul Hotel Palace - azi sediul 2 al Primariei, fostul cinematograf „Jan Negulescu”, palatul Bancii
Comerțului - azi Primăria Craiovei, proiectata de Ion Mincu și continuată de Iotzu, elevul lui Mincu, vizavi
fiind parcul English Park, cu statuia lui A.I.Cuza; fostul Palat de Justitie - azi Universitatea din Craiova, (unde
a avut loc vernisajul expoziției „CULELE ROMÂNIEI”), proiectat de arh. Ion N. Socolescu în 1880, extins de
arh. Iancu Atănăsescu în 1930 și încheiat (a doua extindere) de arh. Petrică Falcan în 1970; Casele Dianu,
biserica Sf. Ilie construită în 1720 de vornicul Ilie Oteteleșanu și marii negustori ai orașului și zugrăvită de
pictorul Constantin Lecca între anii 1840 - 1841, refăcută în 1893, pictura actuală fiind cea executată de
Gheorghe Ioanid și Gheorghe Tattarescu; hotelul Minerva, cu admirabila „Sala Maura”, hotelul New York,
Casa Baniei, cea mai veche clădire laică existentă azi în oraș, datând din anul 1699 și a bisericii Sf Mare
Mucenic Dimitrie, protectorul Craiovei, Catedrala a Mitropoliei Olteniei, rezidită din temelii de arhitectul
francez André Lecomte du Noüy (1844-1914), între anii 1889 - 1893, cu sprijinul regelui Carol I și al Reginei
Elisabeta, pe locul unei biserici mai vechi ctitorită de boierii Craiovești la 1483; Piața veche, hanul Putureanu
- locul fostului Han Hurez, „măcelarit în zilele noastre de o clădire nouă”, după cum spune dl arh. Pavel
Popescu, Biserica Madona Dudu, situată vizavi de Muzeul Judetean Dolj, construit în 1906 ca prima fostă
școală de fete a Bisericii Madona Dudu, până în 1948; Biserica „Sf. Treime”, Liceul „Carol I”, Liceul „Elena
Cuza”, statuia lui Mihai Viteazul. O vizită organizată s-a făcut la sediul Prefecturii, sediul Primariei și la
Teatrul Național.

Conacul NEAMȚU

Cula CERNĂȚEȘTILOR
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Cula BRABOVA

Biserica COȘUNA

În data de 20.04.2018, a fost a doua DEPLASARE DOCUMENTARĂ la CULELE ROMÂNIEI, pe un traseu
de 180 km.: com Almaj (cula Poenarilor de „A” în LMI și biserica Sf. Ierarhi), locul fostei cule din Tatomirești,
conacul Coțofenilor cu 7 poziții de „A” în LMI, mausoleul familiei Filisanu cu 4 poziții de „A” în Lista
Monumentelor Istorice, com Aninoasa, sat Groserea (cula Crasnaru Groserea), com Cernătești (cula
Cernăteștilor), com Brabova (cula Izvoranu – Geblescu de „A” în LMI), com Podari (m.rea Jitianu cu turnul
de apărare - clopotnița 5 poziții de categoria A în LMI) – Craiova – parcarea hotelului Ramada. Ghidul
acestui traseu a fost dl arh. Cristian Ciomu. După această deplasare documentară s-a ținut Ședinta
Senatului U.A.R. în sala de conferințe. link foto - https://we.tl/wAqhf7D3ok

link video:

https://we.tl/wwCVmu41Vf

ZIUA DE 21.04.2018 de la ora 10.30, în sala
mare a Primăriei din Craiova (la rândul său
un monument istoric de categoria A, avându-l
drept autor pe arhitectul Ion Mincu și
continuator Constantin Iotzu), au avut loc:

vernisarea expoziției „S.O.S. CULELE ROMÂNIEI”

vernisarea expoziției „S.O.S. CULELE
ROMÂNIEI”, lansarea cărții: „CRAIOVA, orașul
celor 1000 de milionari” – prof.univ.dr. Paul
Rezeanu, lansarea cărții: „Trecutul în CRAIOVA
de astăzi” – prof. Magda Buce Răduț
Cula MIOVENI
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Cula BRABOVA

Biserica COȘUNA

În aceeași clădire s-a desfășurat simpozionul „2018 ANUL EUROPEAN al PATRIMONIULUI” –
„PATRIMONIUL NAȚIONAL CONSTRUIT ÎN COLAPS “, „S.O.S. CULELE ROMÂNIEI”. Menționăm
prezența în sală, ca invitați, a unor personalități ale arhitecturii și culturii din țara noastră, cât și a unor colegi
din Republica Moldova și Ucraina. Simpozionul s-a încheiat cu citirea și apoi semnarea de către toți
participanții, a unui APEL către toți potențialii salvatori ai CULELOR Romaniei.
De la ora 15.00 s-a continuat „DEPLASAREA DOCUMENTARĂ – monumente istorice și performanțe în
Craiova”: vizitarea arenei de fotbal 15.15 – 16.00, vizitarea celei mai vechi biserici: Manastirea BucovățCoșuna, monument istoric de categoria A de la 1572. La ora 18.00 a fost organizat un spectacol cultural de
excepție „BAL la PALAT” – Palatul Jan Mihail-monument de categoria A în LMI, azi Muzeul de Artă al
Craiovei. link foto - https://we.tl/PBOtrMSkOx ; link video: https://we.tl/rz7zhgyxVj,
https://we.tl/No1sUzUUfW
Aflați mai multe în partea a doua a articolului care va apărea în numărul următor al Buletinului
Informativ.

Cula MIOVENI
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SHARE Bucharest 2018
Forumul Internațional de Arhitectură și Inginerie
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC
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Forumul Internațional de Arhitectură și Inginerie
SHARE Bucharest 2018 a avut loc pe data de 27
martie, la Hotelul Radisson Blu din București și a
reunit două dintre cele mai importante conferințe
internaționale de arhitectură, respectiv GIS
(arhitectură și design interior) și INGLASS (utilizarea
sticlei în arhitectură).
La eveniment au participat peste 300 de arhitecți,
designeri și specialiști în domeniul construcțiilor.
Țările reprezentate la SHARE Bucharest 2018 sunt
România, Italia, Singapore, Polonia, Marea Britanie,
Taiwan, Olanda, Thailanda, Franța, China, Turcia.
În cadrul forumului au fost sesiuni distincte dedicate
arhitecturii de interior și designului, focusate pe:
rezidențial, hoteluri, restaurante, puburi, birouri și
spații de lucru, spații publice.
Chairman al SHARE a fost Șerban Țigănaș,
preşedintele Ordinului Architecţilor din România,
secretar general al Uniunii Internaţionale a
Arhitecţilor.
În deschidere, au vorbit Florin MINDRIGIU,
președintele Asociației Culturale Pro Event, Șerban
ȚIGĂNAȘ, președintele Ordinului Architecţilor din
România, Marian MOICEANU, rector al Universității
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Dan
VĂTĂJELU, Asociația Română pentru Iluminat.

Florin MINDRIGIU a urat bun venit oaspeților
și a făcut o succintă prezentare a asociației
pe care o reprezintă. De asemenea, a vorbit
despre noutățile programului Share și despre
personalitățile din domeniul arhitectural
prezente la eveniment.
Mai multe aici: https://we.tl/6w9fFJTYIQ
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Marian MOICEANU: „Pentru mine Pro Event și
Abplus nu reprezintă doar o rășină între A și B pentru
o coeziune puternică. Pentru mine reprezintă ani de
manifestări culturale, reprezintă RIF, reprezintă
Share, reprezintă Romanian Building Awards, unde
am plăcerea, al treilea an, să fiu la bordul acestei
importante manifestări artistice, culturale și
competiționale”. În prezentarea sa, domnul
Moiceanu a vorbit despre Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, al cărei rector
este. Link video: https://we.tl/qOLa9iQB0z
Astrit NIXHA: „Când discut cu un investitor mă uit la
pantofii lui, când vreau să semnez un contract cu o
companie, merg să le văd toaletele, atunci când
lucrez la designul unui oraș, merg să văd cimitirele și
magazinele. Aici aș adăuga și discuțiile cu
taximetriștii, pentru că aseară urcându-mă într-un
taxi, am aflat jumătate din tot ce trebuia să știu pentru
astăzi”.
Link video: https://we.tl/GCvbMvUeQJ

Dan VĂTĂJELU: „Iluminatul, cel puțin noi, cei din
domeniu, considerăm că este un alt material pe care
îl putem folosi. E adevărat că este unul efemer. Se
întâmplă doar atunci când îl vedem”.
Link video: https://we.tl/xDOMhnlZHh

Șerban ȚIGĂNAȘ: „Am constatat că, în
permanență, trebuie să învățăm și să descoperim, să
călătorim și să ne întâlnim. Lucrurile acestea fac
parte din profesia noastră, așa cum spunea Dan, ca
material de construcție. Lucrul acesta este pentru
mine evident și continuu pentru noi toți. Toate
acestea ne aduc împreună și marea magie a ceea ce
se întâmplă aici e foarte simplă: cei care vin și ne
oferă ceva sunt generoși, dar și ei, la rândul lor,
primesc mult mai mult de la toți ceilalți”.
Link video: https://we.tl/xDOMhnlZHh
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OFFICIAL PLENARY SESSION
Andreea MOVILĂ, Asociația Pro Event „Designing the profile of the future arhitect”: „Avem
atâtea de împărtășit între noi și pe noi. Suntem atât
de mândri de comunitatea care a fost construită în
ultimii 10 ani. Anul acesta vor fi nouă locuri pentru
Europa Centrală și de Est. Ne-am gândit să
conectăm aceste puncte cu o linie roșie, cu o
inițiativă comună, o acțiune comună. Această
inițiativă a început în noiembrie anul trecut”.
Link video: https://we.tl/YyXX4wU3A3
Șerban ȚIGĂNAȘ - „Catch the rainbow”: „Astăzi
vă voi aduce o experiență de proiect care cred că ne
caracterizează pe toți și, de fapt, aceasta este
experiența de zi cu zi. Trebuie să vă mărturisesc că,
atunci când am oferit acest titlu organizatorilor pentru
program, nu știam ce o să prezint, dar mi-am spus că
a prinde curcubeul este scopul fiecărui proiect și
atunci nu are importanță ce voi dori să organizez în
prezentarea mea, pentru că oricum se va potrivi
titlului”. Link video: https://we.tl/GVYwCOxslN
Oana DAVIDOGLU, Saint-Gobain - „Orașele
viitorului”: „Scopul nostru este să dezvoltăm clădirile
viitorului, să fie inteligente și confortabile. În acest
sens, Saint-Gobain a dezvoltat acest concept de
multiconfort care presupune comoditate, sănătate,
estetică superioară, dar toate realizate cu eficiență
energetică și protejarea resurselor naturale”.
Link video: https://we.tl/tAhJ3mIdPP.
Pan Yi CHENG - Design Director & Co-Founder
Produce (Singapore), autorul proiectul showroomului Herman Miller, distins cu titlul World Interior of the
Year, la World Architecture Festival (WAF) INSIDE
2017: „Mulțumesc că m-ați invitat aici, unde toți
suntem foarte implicați în discuțiile despre clădirile
verzi, noile instrumente, despre aspectele
fundamentale ale arhitecturii și a ceea ce înseamnă
să fii arhitect”.
Link video: https://we.tl/AGoTEq3L7x
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Augustin IOAN, director al Consiliului Studiilor
Universitare de Doctorat din cadrul Universitaţii de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", distins cu
Premiul „Duiliu Marcu“ în domeniul creaţiei
arhitectonice, oferit de Academia Română: „Voi
spune câteva cuvinte despre proiectul catedralei de
la Curtea de Argeș, dar și despre construcția finală.
În 2007 am fost contactat de Casa Regală să facem
acest proiect. S-a constatat că nu mai există locuri de
îngropăciune la așa-zisa Catedrală a Meșterului
Manole, care este catedrala principală, și că este
nevoie de o necropolă”. Link video:
https://we.tl/wTSCrtTkv8
Marcin WOZNIAK,
R e g i o n a l
Commercial
Manager - Eastern
Europe, Guardian
Industries Corp.
(KOCH Group): „În
această prezentare
a ș

d o r i

s ă

m e n ț i o n e z t r e i Invitatul special al SHARE Bucharest 2018 a fost
aspecte: estetica în primul rând, serviciile simple și Massimiliano FUKSAS, un nume devenit reper
de calitate, precum și suportul tehnic”.
teoretic şi conceptual al arhitecturii contemporane.
Link video: https://we.tl/FaOVU8oEvF

Studioul Fuksas, condus de Massimiliano și
Doriana Fuksas, este una dintre cele mai
remarcabile firme internaționale de arhitectură din
lume. În ultimii 40 de ani, compania a dezvoltat o
abordare inovatoare printr-o varietate de proiecte
extrem de variate, de la intervenții urbane până la
aeroporturi, de la muzee la centre culturale și spații
pentru muzică, de la centre de convenții până la
birouri, de la interioare la colecții de design. Cu sediul
în Roma, Paris și Shenzhen și un personal de 170 de
profesioniști, a finalizat peste 600 de proiecte și a

Giovanni BENEDETTI - FUKSAS Studio: „Ce este
arhitectura? Cred că arhitectura este estetică,
inginerie. Arhitectura este o combinație între forma
rigidă, simplă și una mai fluidă”.
Link video: https://we.tl/D0wvTKKzKZ

lucrat în Europa, Africa, America, Asia și Australia,
obținând numeroase premii internaționale. Dl
Massimiliano FUKSAS a ținut o video-conferință de
la distanță. Prezentarea poate fi descărcată aici:
https://we.tl/ZkL69EY730
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Yi CHEN și Muchen ZHANG, parteneri la biroul
Beijing Fenghemuchen Space Design Center
(China), câștigători INSIDE World Architecture
Festival of Interiors 2017: „În primul rând, vreau să vă
prezint Blue Lake House și Blue Lake Restaurant. Vă
voi vorbi despre filozofia noastră dintre designul
spiritual și expresia poetică. Ideea noastră este de a
exprima toate aspectele vieții spirituale invizibile, să
folosim un limbaj vizual și materiale fizice, să
mediem relația între spațiu și nevoile spirituale ale
omului. Urmărim să introducem cultura, arta și
spiritualul în designul nostru”.
Link video: https://we.tl/8ADQnk0F3X

THEMATIC PLENARY SESSION

Sesiunea specială a fost moderată doamna prof.
arh. Beatrice-Gabriela JÖGER, decanul Facultății
de Arhitectură Interioară din cadrul UAIUM.
Link video: https://we.tl/AQO7hhpjye

Dan VĂTĂJELU - ARI Iluminatul profesional,
„Scopul Iluminatului”: „Iluminatul trebuie să țină
cont de mai multe aspecte: de spațiu, destinație,
standarde, sentimente, dar între toate acestea cel
mai important este omul. Funcțiunile sunt
importante, dar funcțiunile sunt pentru ca oamenii să
poată utiliza spațiile. În această ecuație, omul trebuie
pus în centru”.
Link video: https://we.tl/HfRuchXtNm
light. arch. Tomasz KLIMEK, președinte al
biroului QLab - Laboratory of Light (Polonia),
câștigătorul Best Renovation of 2016 - a prezentat
„Illumination of Silesian Opera in Bytom”, de
asemenea, a vorbit despre scopul lucrărilor pentru
sălile de concerte mari și mici, pentru sălile de
repetiții, studiourile de înregistrare, pentru interioare
publice și non-publice, pentru iluminatul exterior. Mai
multe aflați aici: https://we.tl/xRXXDczQA2
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Adrian SPIRESCU, fondator al biroului Arhitect Adrian
Spirescu: „Mulțumesc pentru invitația de a prezenta o
lucrare intitulată «Early learning centre». Este vorba despre
o creșă și o grădiniță care fac parte din campusul școlii
americane. Vorbesc în numele unei echipe multidisciplinare
compusă din arhitecți, ingineri, peisagiști, mobilieriști,
designeri acustici și de iluminat. O particularitate a acestui
proiect este că, de la început, în afară de activitățile noastre
cunoscute ale arhitecților, am avut ocazia ca împreună cu
reprezentanții beneficiarului să lucrăm și la tema de proiect”.
Link video: https://we.tl/btFqA2jdKO
Xenia LOPEZ este Business Development
Manager la Intisi, Sponsor Skylux, și a prezentat o
comunicare cu subiectul „Cortinele antifoc în
conformitate cu cele mai exigente provocări
arhitecturale”. Discursul său a făcut referință la felul
în care cortinele antifoc, drept soluție inovatoare la
problemele de siguranță împotriva incendiilor, permit
arhitecturii să devanseze canoanele de proiectare și
să mențină la un nivel înalt valorile arhitectonice ale
construcțiilor.
Link video: https://we.tl/21LwepQRke
Tarek HEGAZY, Principal & Creative Director,
Living Design (Suedia), cu 28 de ani de carieră,
peste 270 de proiecte, majoritatea hoteluri de 5 stele
și 120 de premii internaționale: „Voi încerca să fiu
mai amuzant un pic, pentru că suntem cu toții
designeri de interior. Vă voi arăta un exemplu de
proiect pe care îl facem și mai apoi voi încheia,
probabil, cu o mică surpriză. Doar să aveți puțină
răbdare”.
Link video: https://we.tl/ceFRq3p8B5
Nadeshda SOKOLOVA a reprezentat unul dintre
sponsorii constanți ai Forumului - și anume compania
VELUX, cu o prezentare intitulată „Active living
environement”: „Scopul Velux este de a dezvolta
mediul de trai prin facilitarea accesului la lumina de zi
și aer proaspăt. Vrem ca un astfel de sistem să fie
apreciat de către clienții noștri drept cel mai bun”.
Link video: https://we.tl/dSAkEO1Xs9
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Victor GROSU, design director Grosu Art Studio,
a prezentat un restaurant din București - Dancing
Lobster. Amenajarea interioară a restaurantului
Dancing Lobster, creație a biroului de proiectare
Grosu Art Studio, a câștigat distincția de Cinci Stele
în cadrul categoriei Leisure Interior Design, la ediția
2017-2018 European Property Awards, unul dintre
cele mai prestigioase evenimente din acest
domeniu. Proiectul Grosu Art Studio a fost ales din
peste 200 de înscrieri la categoria respectivă,
provenite din toate regiunile europene. Link video:
https://we.tl/wLIRMga8ii

Alina VÎLCU - fondatoare a biroului Piano Terra, a
vorbit despre proiectul Urban Jungle care pornește
de la premisa că a lucra și a locui nu sunt aspecte
separate ale vieții: „Am stat puțin și am reflectat la
conceptul acestui eveniment. Pentru mine chiar titlul
înseamnă foarte mult: share. Așa că m-am gândit că,
până la urmă, nu venim să prezentăm niște proiecte
pe care toată lumea le poate vedea cu informația
care există acum pe net sau în albume. Ceea ce
consider eu valoros e să vii să povestești din
experiența ta și să spui cum ai ajuns să faci acele
proiecte, astfel încât voi toți să puteți pleca acasă cu
niște insighturi valoroase”.
Link video: https://we.tl/MkGStYKyKW

ing. Luigi CRESCI, Export Area Manager
FANTONI Spa - Green Forest partner: „În
prezentarea mea voi vorbi despre acustică și
climatul acustic în viziunea companiei noastre, care
are 130 de ani de experiență și istorie. Fantoni
produce mobilier de decor și de birouri, sisteme de
absorbție a sunetelor, plăci pentru panouri și multe
altele. Sunetele ambientale sunt factori negativi care
afectează productivitatea la muncă, precum și
starea de bine a oamenilor, de aceea compania
noastră a creat așa-numitele Acoustic Rooms”.
Link video: https://we.tl/IadDE5h41g
arh. Philippe CROISIER și arh. Anne-Cécile
COMAR, parteneri ai Atelier du Pont (Franța),
câștigătorii International Architecture Awards 2017,
au fost, de asemenea, invitații Share. Prezentarea lui
Philippe CROISIER a început cu o scurtă introducere
a agenției pe care au înființat-o acum 20 de ani
împreună cu Anne-Cécile Comar și cu Stéphane
Pertusier, nu atât în jurul afinităților dintre ei, pe cât în
jurul diferitelor lor puncte de vedere.
Link video: https://we.tl/ndBuuPWYja
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ing. Iunia GLIGOR, LG Electrics Romania: „Lucrez
pentru comisia de climatizare a companiei LG
Electrics România. Rolul meu este de a mă implica,
alături de inginerii proiectanți de instalații, în găsirea
celei mai bune soluții privind climatizarea. Principala
preocupare a LG este confortul, de aceea
prezentarea mea se va referi la ideea de confort în
instalațiile de climatizare”.
Link video: https://we.tl/vnVQ9H3QTZ

Ioana CORBU a vorbit despre proiectul Art Safari
Bucharest 2017. Clădirea în care s-a desfășurat în
2017 evenimentul ART SAFARI a fost realizată după
proiectul marilor arhitecți români George Matei
Cantacuzino și Duiliu Marcu, avându-l drept
colaborator pe Horia Teodoru, între anii 1937-1942.
Clădirea a fost proiectată pentru a adăposti spații de
magazine și săli de expoziții la parter, iar la nivelurile
superioare spațiile necesare Eforiei Krețulescu:
birouri, săli mai mari pentru adunări și conferințe.
Link video: https://we.tl/NZdqnsKU0H
arh. Përparim RAMA - Fondator & CEO al
4MGroup (UK), arhitect premiat și artist conceptual,
finalist al Design Excellence Awards - Bar
Restaurant Design - 2017, câștigător al Love London
Awards 2016 - Best Coffee Shop Camden. La Share
a prezentat „Space and Emotion”: „Mulțumesc
pentru posibilitatea de a fi aici. A fost o zi lungă și
foarte interesantă pentru mine, în care am avut
ocazia să cunosc oameni speciali, să port
conversații captivante și să ascult niște prezentări cu
adevărat fascinante. Felicitări organizatorilor!”.
Link video: https://we.tl/JDDeSX9FRX
SHARE Bucharest 2018 este organizat de Asociația Culturală Pro Event, Ordinul Arhitecților din
România și ABplus events și este susținut de partenerul oficial SAINT GOBAIN, partenerul principal
SISECAM FLAT GLASS, de partenerii Ambiental BOSE, GUARDIAN GLASS și SAMSUNG Air
Conditioner, de sponsorii principali AGC FLAT GLASS și ADEPLAST, de sponsorii VELUX, SKYLUX,
ALUPROF, Asociația Română de Iluminat (ARI), de partenerul ambiental BOSE,de partenerii
culturali Institutul Polonez, Institutul Italian de Cultură.
Partenerii media principali ai SHARE Bucharest 2018 sunt revista „Igloo” și spațiulconstruit.ro.
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EXPOZIȚIE
arh. Mircea CORCODEL
de Ana DONȚU

f o t o & v i d e o : a r h . M i r c e a Ț I B U L E AC
Răzvan HATEA, arh. Dan-Mihail VUCICOVICI
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„De când mã ştiu am desenat, am pictat sau am
modelat. Nu ştiu dacã tot ceea ce mã face sã desenez se
numeşte crez artistic... În orice caz, ceea ce mã face sã mã
ocup de acest univers al artelor plastice, deşi eu sunt
arhitect, este faptul cã aceste domenii se înrudesc şi se
completeazã reciproc.
A experimenta şi a inova cred cã este un fel de crez
artistic. Sunt experimente culturale, sunt gesturi sau
sentimente exprimate liber în contexte diferite." - arh. Mircea
CORCODEL

O nouă expoziție de pictură, semnată de dl arh. Mircea CORCODEL, a fost vernisată în 10 mai, ora 17.00, la
Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean-Louis Calderon 48, cu participarea a doi invitați speciali: arh.
Dan Mihai VUCICOVICI și arh. Vladimir TEODORESCU, care și-au expus lucrările alături de autor.
Vernisajul a fost moderat de dl arh. Liviu
BRANDABUR, prezent întotdeauna la
evenimentele de acest gen: „Avem printre noi, alături
de Mircea CORCODEL, alte două persoane
importante - dl arh. Dan Mihai VUCICOVICI și dl arh.
Vladimir TEODORESCU, care sunt maeștri ai
acestui stil, și pentru că eu nu sunt un critic de artă, ci
doar un pasager la aceste evenimente, voi spune că
evoluția domniilor lor, datorită timpului care a trecut,
capătă valoare. Aici, de față, este și experimentatul
acuarelist Cosma DUNEL, unul dintre profesioniștii
acestui domeniu, cu multe expoziții în străinătate, pe
care îl rog să facă în continuare o apreciere la
această tehnică de lucru”.
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arh. Cosma DUNEL: „Avem de a face cu un
profesionist studiat, documentat și cu o bogată
experiență didactică. Nu puțini dintre studenții lui l-au
văzut cu pensula în mână, demonstrând în
amfiteatru cum se lucrează cu apă și culoare. Mircea
este un alergător de cursă lungă, îi place să umble,
să înregistreze tot ce vede și i-a reușit să transpună
aceste lucruri în imagini, ca pe un reportaj, ceea ce îl
face să fie în permanentă alertă. Dacă nu a «trântit»
cinci acuarele într-o zi, nu e obosit”.

MIRCEA CORCODEL – 07.09.1957 BUCURESTI
Membru Fondator al ORDINULUI
ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Membru al UNIUNII ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA din 1990
Absolvent al Institutului de Arhitectură
“ION MINCU” – București promoția 1986
EXPOZIȚII DE PICTURĂ
1987 – ICPGA BUCUREȘTI – COLECTIVĂ
2016 – PELERIN ÎN TIMP – PERSONALĂ
2016 – ARHITECȚII ȘI ARTELE – COLECTIVĂ
2017 – VIS – PERSONALĂ
2018 – EXPOZITIE DE ACUARELA –
PERSONALA – CALARASI
2018 – EXPOZITIE DE ACUARELA –
COLECTIVA – BIBLIOTECA NATIONALA
BUCURESTI
2018 – EXPOZITIE DE ACUARELA –
PERSONALA – BUCURESTI – CAFE MILU
2018 – EXPOZITIE DE ACUARELA –
PERSONALA – BUCURESTI – SEDIUL UAR
GRAFICĂ DE EXPOZIȚII
București/ Focșani/ Tg. Mureș/
Teremia Mare/ Baia Mare/ Sibiu
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D.M. VUCICOVICI

M. CORCODEL

M. C.

D.M. VUCICOVICI

M. CORCODEL

V. TEODORESCU

V. TEODORESCU
link foto: https://we.tl/hh0TSjNsWM
link video: https://we.tl/x5oCWvixKH
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EXPOZIȚIE
arh. Gheorghe LEAHU
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC
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Renumitul arhitect Gheorghe LEAHU a donat Muzeului Ţării Făgăraşului 33 de tablouri în acuarelă,
valorând mii de euro, manifestându-și astfel dragostea pentru Făgăraș - orașul în care a copilărit. Lucrările
înfăţişează cetatea, oraşul, dar şi împrejurimile acestuia. Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 10 mai,
de la ora 12.00, la Muzeul Ţării Făgăraşului. În această zi, arhitectul a împlinit 86 de ani.

Gheorghe LEAHU: „Îi mulțumesc doamnei
director al Muzeului Făgărașului pentru formidabila
grijă ce a avut-o ca să puteți vedea această
expoziție. Nu e ușor să expui niște tablouri într-un
muzeu care este patrimoniu național, nu poți să bați
niciun cui în el, pentru că așa e legea. Am venit cu un
prieten de-al meu care este muzeograf și le-a expus
impecabil”.
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Elena BĂJENARU - istoric, directorul
Muzeului Ţării Făgăraşului: „Am primit o donație
din partea unui om deosebit, o donație pe care,
așa cum scrie în actul de donație, o primim cu
recunoștință atât pentru operele în sine, cât și
pentru valoarea lor sentimentală”.

Elena BĂJENARU
prof. Remus MOGOȘ, dir. adj. al
Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș,
unde a învățat cândva Gheorghe LEAHU: „Anul
trecut am avut plăcerea să-l cunosc pe dl arh.
Leahu și atunci am aflat foarte multe despre
familia dumnealui, despre carieră și, nu în ultimul
rând, despre dragostea dânsului pentru România,
mai ales pentru Făgăraș. Rareori mi s-a dat să
întâlnesc un om care să vorbească atât de
Remus MOGOȘ

pasionat despre locul în care s-a format”.

Mircea ȚIBULEAC: „Arhitectul Gheorghe
LEAHU a fost unul dintre cei mai silitori participanți
la tabăra de pictură pe care am organizat-o în satul
Vale, lângă Sibiu. Mă bucur, în primul rând, că are
o dragoste deosebită nu numai pentru Făgăraș,
dar și pentru Sibiu. Din partea Uniunii Arhitecților,
din partea doamnei președinte, îl felicit cu ocazia
împlinirii celor 86 de ani”.

Arh. Mircea ȚIBULEAC
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Gheorghe Leahu, născut la 10 mai 1932, la
Chişinău, a ajuns cu familia la Făgăraş după ce tatăl
său, căpitan în armată, a fost rănit pe frontul din
Ungaria şi Cehoslovacia. Urmează cursurile
Colegiului Național ,,Radu Negru” și apoi pe cele ale
Facultății de Arhitectură ,,Ioan Mincu” București.
Are o bogată activitate profesională, este autor al
unor proiecte-unicat și mari ansambluri de locuințe,
precum și restaurări în Centrul Istoric din zona
Lipscanilor, București.
S-a remarcat în publicistică, fiind autorul a 19 albume
de arhitectură. Este considerat un creator de
patrimoniu arhitectural cultural și a fost răsplătit cu
numeroase premii și distincții la nivel național.
A realizat sute de acuarele cu subiecte de arhitectură
și a fost invitat la numeroase expoziții personale de
acuarelă, în multe țări și orașe ale lumii.
Despre cele 33 de acuarele donate Muzeului,
scriitorul Alex Ștefănescu spunea că sunt ,,o
exuberanță a formelor, un prea-plin de culoare și
lumină și care tind să transforme fiecare moment din
viața străzii într-o sărbătoare”.
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Evenimentul a avut importante ecouri
în presa locală, pentru a le urmări dați
click aici: https://we.tl/36nrYfCYjm

link foto: https://we.tl/y07C09WfQb
link video: https://we.tl/lDiRcfd2iS
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SERATA DIPLOMELOR
„Diplome de competiţii internaţionale"
de Ana DONȚU

foto&video: L. MIHĂIESCU&R. HATEA
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Încă un eveniment din seria SERATA DIPLOMELOR
- „Diplome de competiții internaționale” a avut loc
miercuri, 16 mai, la ora 17.00, în sediul din strada
Jean-Louis Calderon.
SERATA DIPLOMELOR propune un dialog între
generațiile de arhitecți, între seniori și juniori. Și cum
se pot face cunoscuți mai bine tinerii absolvenți decât
prezentându-și ultima și cea mai complexă lucrare
din timpul facultății - proiectul de diplomă.
Pentru ediția lunii mai vă invităm să le cunoașteți pe
autoarele diplomelor a căror temă a fost subiectul
unor concursuri internaționale, și anume: „FLOW
Brussels Waterway Competition” și „Solar Decathlon
Europe - Madrid”.
Prezentare diplome:
- arhitectură - Adriana MIHĂILESCU CARAZA: „Flow
- Centru de experimentare artistică și media" îndrumător arh. Ștefan SCAFA-UDRIȘTE
- arhitectură de interior - Lucia LECA: „Solar
Dorina ONESCU-TĂRBUJARU, arhitect,
conferențiar la Universitatea de Arhitectură și

Decathlon Europe" - îndrumător arh. Dorina
ONESCU-TĂRBUJARU

Urbanism „Ion Mincu” din București - Facultatea de
Arhitectură de Interior, doctor în arhitectură pe tema:
„Arhitectura de interior și designul de produs în
proiecte de competiții. Studiu de caz: Solar
Decathlon Europe - casa EFdeN”, este îndrumătorul
de proiect al Luciei LECA, despre care a spus
următoarele: „Ambele absolvente care o să-și
prezinte diplomele au făcut parte din echipa PRISPA,
prima din țara noastră care a participat la competiția
Solar Decathlon Europe 2012, competiție care se
desfășoară pe durata a doi ani. Este un proiect
interdisciplinar la care participă studenți de la
Arhitectură, Construcții, Comunicare, Politehnică,
Peisagistică, Geografie, din foarte multe domenii de
activitate”. link video: https://we.tl/TUvtQbLpx8,
https://we.tl/hc5bAEdX9E
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Lucia LECA, „Solar Decathlon Europe":
„Voi începe cu un scurt istoric al Solar Decathlon
Europe 2012 și o prezentare a acestui concurs. Solar
Decathlon Europe (SDE) este cea mai importantă
competiție de arhitectură sustenabilă și tehnologii
integrate dedicată universităţilor. SDE derivă din
competiţia americană US DOE Solar Decathlon.
SDE s-a născut după un acord bilateral între
guvernul american şi guvernul spaniol, în urma
participării Universității Politehnice din Madrid.
Provocarea pe care Solar Decathlon Europe o
lansează presupune proiectarea și construcția unei
case solare independente energetic. Fiecare echipă
trebuie să creeze un prototip de casă solară. Nu e un
concurs de concepte, casele trebuie construite.
Premierile SDE au loc o dată la doi ani (pentru a lăsa
termen intermediar de lucru la proiecte) și
evenimentul durează 40 de zile, timp în care
expoziția cu proiectele realizate este deschisă
publicului larg și profesioniștilor, sub forma unui sat
solar alcătuit din cele 20 de case.
Casele trebuie asamblate în 14 zile şi dezasamblate
în 5 zile, în Villa Solar, situl special amenajat pentru
competiţie, în Madrid. La fiecare ediție se adună sute
de tineri specialiști determinați să lucreze pentru
dezvoltare și schimbare. Creat în anul 2002 de către
Departamentul de Energie al Statelor Unite ale
Americii, concursul a ajuns și pe continentul
european începând cu anul 2010, iar din anul 2013
acesta este organizat și în China.
În septembrie 2012, am făcut parte din echipa
PRISPA care a participat la ediția de la Madrid, unde
a ocupat locul 9. A obținut de asemenea locul 2 la
Eficiență Energetică, locul 4 la Bilanțul Energiei
Electrice și poziția a 2-a la Alegerea Publicului”.
link video: https://we.tl/TUvtQbLpx8
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Adriana MIHĂILESCU CARAZA: „Flow - Centru
de experimentare artistică și media”
„Competiția Flow, pe baza căreia mi-am făcut
lucrarea de diplomă, își propunea să revitalizeze
malurile canalelor din Bruxelles, deoarece la 1835 a
fost captată toată apa din Sena și dintr-un braț al
Chiers-ului, iar această transformare a adus un
element de obstacol în cadrul țesutului urban
existent și a generat o groază de neajunsuri: clădiri
așezate cu spatele la canal, care nu mai funcționau
coerent, nu se mai raportau la un interior al parcelei,
ci la acest canal nou-venit în peisaj, foarte rectiliniu și
care își folosea doar funcția de element pentru
activități de navigație locală.
Odată ce s-a schimbat modul de a face comerț în
cadrul orașului, aceasta s-a resimțit și mai mult ca o
barieră funcțională, iar podurile care erau foarte rare
de-a lungul acestui traseu și traficul intens auto, nu
au făcut decât să împiedice și mai mult pietonii să
ajungă la această apă. Prin concurs se dorea exact
analizarea acestui traseu aflat la 15 minute de mers
pe jos de Grand Place. Era un teren problematic
pentru că zona respectivă este foarte bine cotată din
punct de vedere imobiliar și are multe puncte de
interes turistic, deci trebuia să se intervină neapărat
în această zonă”.
Mai multe din prezentarea Adrianei MIHĂILESCU Prezentările video ale absolventelor pot fi descărcate
aici:

CARAZA puteți afla de aici:
Lucia LECA - https://we.tl/Zn1Jvyw43N

https://we.tl/cSOllgDpJ5
Adriana MIHĂILESCU CARAZA - https://we.tl/JEVbvR7fvg
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IN MEMORIAM

arh.Grațiela Marilena HALMAGIU
( n.24.04.1930 – d.08.05.2018 )

Cu regret anunțăm decesul în data de 8 mai 2018, la
Laussanne, a arhitectei Marilena Grațiella Halmagiu,
fost cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” și membră a U.A.R București,
o persoană cu un profil moral excepțional. Născută în
23 aprilie 1931, Grațiella și-ar fi dorit să fie
înmormântată în țară.
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Ateliere de Intervenție Urbană
de la arh. Dorin Boilă

O inițiativă foarte utilă pentru toate orașele cu centre istorice și fără
centre de cartier !!
Cele 4 puncte analizate de arhitecții bucureșteni pot ghida acțiuni multi-disciplinare favorabile oricăror
centre urbane, pentru că în țara noastră, la 100 de ani de la realizarea României Mari, TOATE orașele au
nevoie de regenerare urbană prin regenerarea comunitară !!
arh. Dorin BOILĂ

Publicat de SpatiulConstruit.ro, la 09.05.2018
În parteneriat cu asociaţii şi grupuri de iniţiativă civică şi cu colaborarea specialiştilor în proiectare
urbană şi a reprezentanţilor administraţiei, Ordinul Arhitecţilor Bucureşti (OAR Bucureşti) a organizat, în
cursul lunii aprilie 2018, trei Ateliere de Intervenţie Urbană, pentru trei zone diferite ale Capitalei.
Au fost vizate Parcul Romniceanu - Cotroceni, Calea Călăraşilor şi Bucureştii Noi.
"Această iniţiativă anunţă un demers care se doreşte de lungă durată şi care îşi propune să instituie un
model de bună practică de consultare publică între administrație, specialiști și populație, care să stea la
baza intervenţiei urbane. În calitatea lui de garant al interesului public în ceea ce priveşte calitatea
mediului construit și dezvoltarea urbană, OAR creează astfel cadrul de desfășurare al unui dialog
competent iniţiat de către profesionişti din domenii conexe pe tema posibilităților de dezvoltare ale
oraşului", arata OAR București in Raportul pentru București 2018, publicat recent.
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În urma Atelierelor, OAR Bucureşti a formulat principiile redate integral mai jos, care vor fi aduse " în atenţia
administraţiei, în vederea asumării lor ca principii directoare ale politicilor publice de patrimoniu", mai spun
reprezentanţii instituţiei.
1. Oraşul istoric este cea mai credibilă formă de educaţie urbană şi de arhitectură. Zonele istorice trebuie
să beneficieze de abordare integrată şi de politici proprii, dedicate specificului lor. Regenerarea urbană
începe cu regenerarea comunitară.
În raport cu patrimoniul construit, bucureştenii reprezintă astăzi în foarte mare măsură o populaţie alogenă,
străină sau indiferentă faţă de sensul identitar al arhitecturii. Oraşul istoric este tratat fie ca un produs exclusiv
turistic, repopulat artificial şi supus astfel unei rapide eroziuni, în absenţa unei comunităţi urbane asociate lui, fie
ca un obstacol în calea dezvoltării urbane formulate în termeni de profit imobiliar şi infrastructură rutieră. De
aceea, înainte de formularea soluţiilor, se impune sprijinirea coagulării grupurilor de inițiativă civică - beneficiarul
direct al intervenţiilor urbane, singurul în măsură să fundamenteze şi să revendice utilitatea publică a acestor
demersuri. O comunitate puternică, articulată, poate şi trebuie să impună administrației teme şi direcţii de acţiune
corecte.
2. Strada și trotuarul trebuie înţelese ca un instrument esenţial al regenerării urbane „în interes public”,
ca teritoriu de drept al spaţiului public, comunitar, ca liant al relaţiilor de vecinătate şi de cartier. Astfel,
cartierele istorice devin, din canale de tranzit urban, destinaţii în sine.
Lărgirea arterelor rutiere s-a dovedit, în experienţa europeană a anilor 1950-60, un model inoportun şi nociv:
străzile mai largi au avut ca efect mai multe maşini în oraş şi amplificarea congestiei traficului. Calea Călăraşilor
nu se referă la o stradă, ci la o zonă martor a oraşului, în care au supravieţuit modele de locuire specifice
sfârşitului secolului 19, care astăzi reprezintă mult mai mult decât nişte curiozităţi tipologice arhitecturale.
Aceste case, curţi şi faţade degradate nu ar trebui să constituie un muzeu incomod pentru locuitori şi autorităţi, ci
însăşi identitatea lor urbană. A alege „în interes public” exclude categoric implementarea unui model anacronic,
care presupune desfiinţarea memoriei culturale şi comunitare a oraşului prin demolarea zidurilor istorice, pentru
falsul obiectiv al decongestionării traficului auto.
3. Extinderea Capitalei trebuie să ţină cont de principiul dezvoltării metropolitane pluricentrice şi al
abordării integrate a noilor cartiere.
Zona aflată la malul Lacului Străulești și la marginea cartierelor Bucureștii Noi și Chitila este una dintre zonele
care fac obiectul PUZ-urilor recente şi care ridică o serie de probleme specifice și reale: suprasolicitarea
infrastructurilor urbane, inclusiv a celei de circulații, riscul de blocare a accesului liber la salba de lacuri și la
vegetația malurilor, lipsa dotărilor publice și a serviciilor în zonă, dar și presiunea imobiliară care amenință
caracterul cartierelor vecine, cu precădere în parcelarea Bazilescu, monument istoric.
Pentru a fi corect implementate, PUZ-urile pentru cartiere noi au nevoie (1) de formularea şi comunicarea
transparentă a unei viziuni cu obiective strategice şi (2) de monitorizare, printr-un comitet civic și profesional
(steering commitee) alcătuit din membri ai societății civile și ai asociațiilor profesionale.
4. Concursul public de idei şi soluţii trebuie promovat ca modalitate transparentă şi democratică de
identificare şi explorare a temelor urbane cu potenţial.
Spaţiul public este prin excelenţă locul de întâlnire şi dialog între locuitori, arhitecţi şi administraţie. Amenajarea
unor spaţii publice cu puternică identitate istorică, precum Parcul Romniceanu, nu se poate face unilateral, de
către primărie, şi aborda ca o problemă tehnică. Concursul de soluţii este singurul în măsură să pună problema
din mai multe unghiuri, acordând toată atenţia cuvenită unui demers complex, cu semnificaţie culturală.
Astfel, tema fundamentată prin studiu istoric şi prin participarea comunităţii locale - în cazul Romniceanu extrem
de energică şi articulată - are şanse reale să genereze, din partea specialiştilor, soluţii pentru creşterea valorii
arhitecturale a zonei şi implicit a calităţii vieţii.
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de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Acord de parteneriat între Primăria
Sectorului 6 și Universitatea de
Urbanism și Arhitectură “Ion Mincu”
Săptămâna trecută, Primăria Sectorului 6 a semnat un acord
de parteneriat cu Universitatea de Urbanism și Arhitectură
“Ion Mincu” și cu Anuala de Arhitectură București 2018.
Scopul demersului constă în propunerea unor soluții
profesionale, creative și practice de amenajare a unor zone din
Sectorul 6, atât pentru o calitate superioară a spațiului public destinat cetățenilor din sector, dar și ca o măsură de
încurajare a arhitecților stagiari din București.
La întâlnire au participat: Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, Prof. Dr. Arh. Marian Moiceanu, Rectorul
Universității, Gheorghe Pătrașcu, fostul Arhitect-Șef al Capitalei, lector. Arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte al
Ordinului Arhitecților din România Filiala Bucuresti, cât și, din partea administrației locale a Sectorului 6, Marcel
Bera, Arhitect Șef și Adrian Vigheciu, Administrator Public.
“Văd în acest parteneriat cheia succesului pentru îmbunătățirea imaginii acestui oraș. Voi propune extinderea
parteneriatului la nivelul întregii Capitale. Îmi doresc o dezvoltare armonioasă, unitară, dar și o identitate a
fiecărui sector. Pentru Sectorul 6, poarta de intrare dinspre Vestul țării în București, ne propunem susținerea
acestor concursuri de proiecte, prin care vom da posibilitatea tinerilor, aflați la început de drum, să se exprime
creativ și să aducă plusvaloare orașului”, a declarat primarul Gabriel Mutu.
Rectorul Universității de Urbanism și Arhitectură „Ion Mincu” a reiterat nevoia acestui parteneriat, în beneficiul
tuturor părților, precum și necesitatea unei viziuni integrate, prin care să se îmbine creativitatea arhitectilor stagiari,
a studenților arhitecti și capacitatea de implementare a ideilor acestora de către administrația publică locală.
Arhitectul Emil Ivănescu, vicepreședintele OAR Bucuresti, a explicat oportunitatea deschisă de această colaborare
atât pentru îmbunătățirea spațiului public al orașului, cât și pentru realizarea unei bune relaționări între arhitect, ca
profesionist, administrație, ca reprezentant al urbei, și cetățenii orașului, care sunt adevărații beneficiari ai tuturor
acestor demersuri pozitive.
La propunerea administratorului public al Sectorului 6, reprezentanții arhitecților au acceptat și o dezbatere mai
amplă pe acest subiect, care se va desfășura în prima jumătate a lunii mai 2018, la sediul Primăriei Sectorului 6.
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Premiul de excelenţă pentru dezvoltare urbană, decernat Primăriei
Municipiului Timişoara
Primăria Municipiului Timişoara a primit Premiul de excelenţă pentru contribuţia la dezvoltarea urbană acordat la
cea de-a XVIII-ea ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, care a avut loc în perioada 10-12 mai, la Poiana
Braşov.
“Timișoara, orașul atât de hulit de unii trăitori în el, iată că el este apreciat la superlativ la un capitol extremextrem de important, dezvoltarea urbană, și nu de oricine, ci de (…) toate forurile care contează în domeniu, în
România”, a spus Primarul Nicolae Robu.
Aceste foruri sunt, potrivit lui Robu, Asociaţia Arhitecţilor-Şefi de Judeţe din România, Registrul Urbaniştilor din
România, Uniunea Arhitecţilor din România, Ordinul Arhitecţilor din România, Oameni şi Companii.
Nicolae Robu susţine că au fost astfel apreciate marile lucrări care au avut loc în Timişoara în mai puţin de şase
ani, între care construcţia a trei pasaje rutiere, lărgirea unui număr mare de străzi, introducerea managementul
computerizat, inteligent al traficului auto.
“S-a creat cea mai extinsă și frumoasă zonă de promenadă din țară, cuprinzând, compact, cu trecere din unul în
altul: malurile Begăi, cu 10 km de alei pe fiecare mal, Parcul Stonehenge, Parcul Copiilor, Parcul Rozelor, Parcul
Catedralei, Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Țarcului, 20 de străzi
conexe acestor piețe, Parcul Botanic, s-au făcut o mulțime de mari investiții private, de ordinul sutelor de
milioane euro fiecare, unele în plină derulare, precum Shopping City (circa 100 milioane euro), Open Ville (circa
230 milioane euro), Vox Texhnology (circa 100 milioane euro), ISHO (aproximativ 100 milioane euro) etc.”,
exemplifică edilul.
Printre lucrările care au adus acest Premiu de excelenţă Primăriei Timişoara, Nicolae Robu mai aminteşte
proiectele de construcţie a patru noi poduri şi şase pasaje, care sunt în diverse stadii de proiectare, amenajarea
unui mare număr de spaţii dintre blocuri, creându-se parcaje, trotuare şi spaţii verzi civilizate, în armonie, dar şi
faptul că “primarul personal se implică pentru a conferi celeritate tratării birocratice a marilor proiecte
investiţionale”.

Raport al Ordinului Arhitecţilor: Deşi Bucureştiul creşte, nu se
dezvoltă pe baza unui plan urbanistic general actual
Deşi Bucureştiul creşte, nu se dezvoltă pe baza unui plan urbanistic general actual şi flexibil – se arată într-un raport
lansat pe 8 mai de Ordinul Arhitecţilor din România – filiala Bucureşti.
“Planul de acum este realizat în anul 2000. Deși se știa termenul său de valabilitate (10 ani), timp în care
primăria ar fi putut să pregătească următorul PUG, demersurile pentru noul plan urbanistic au început în 2012.
(…) Cel mai recent termen până la care a fost prelungit PUG 2000 este 30 decembrie 2018. Amânarea și lipsa
consultărilor publice demonstrează că, de fapt, nu există interes pentru planul urbanistic general și că e mai
convenabil să nu se facă nimic. În acest timp, creșterea urbană neplanificată continuă prin investiții private
necontrolate și fără viziune”, relevă 'Raportul pentru Bucureşti 2018'.
În opinia OAR – Bucureşti, printre soluţiile la această problemă se numără accelerarea finalizării primei etape de
PUG şi realizarea de consultări şi analiză publice a PUZ-urilor de sector şi a direcţiilor prevăzute de acestea.
“Plinta urbană este o resursă economică şi de socializare neutilizată la potenţialul său maxim în Bucureşti.
Trotuarul şi plinta urbană formează spaţiul public liniar al oraşului. Conceptul de 'plintă urbană' a apărut recent în
studiile de specialitate legate de experienţa locuitorului ca pieton şi se bazează pe prioritizarea primului nivel al
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profilului stradal: parterul clă dirilor. (…) In centrul istoric, modifică rile legislative ș i transformă rile economice ș i
urbanistice au ın
̂ chis multe dintre spațiile comerciale de la parter, ultima coerciție fiind exercitată asupra spațiilor
comerciale din clă dirile cu 'bulină roș ie'”, se arată ın
̂ raport.
Printre soluțiile prevă zute ın
̂ document la această problemă se numă ră cartarea plintei urbane, permeabilizarea plintei
urbane, prin mă rirea accesibilită ții ș i legă turilor ın
̂ tre trotuar ș i spațiul interior.
“În rândul comunității din București există un mic sector al inițiativelor de regenerare urbană, care reutilizează clădiri
neutilizate sau subutilizate pentru a le adapta la nevoile actuale. 'Refolosirea' unei clădiri, odată ce aceasta și-a pierdut
scopul inițial pentru care a fost construită, nu este o practică recentă, dar a luat amploare odată cu identificarea
oportunității de a utiliza spații în mod neconvențional, în condiții mai avantajoase economic în intervalul de timp în care
nu sunt folosite. Din punct de vedere al dezvoltării durabile, aceste acțiuni sunt sustenabile pentru oraș”, menționează
raportul.
Conform Institutului Național de Statistică , prin recensă mâ ntul populației ș i locuințelor din 2011, ın
̂ Bucureș ti existau
132.171 imobile de locuit, cuprinzâ nd 844.541 de locuințe. Dintre acestea, 86.662 de imobile de locuit (65,2% dintre
imobilele din Bucureș ti) sunt construite ın
̂ ainte de anul 1980, iar 31.511 imobile de locuit (23,7%) au fost ridicate
ın
̂ ainte de 1945. Nu există informații publice privind numă rul de persoane care locuiesc ın
̂ fiecare dintre aceste tipuri
de imobile, respectiv ın
̂ clă dirile construite ın
̂ diferite perioade, menționează raportul OAR.
De asemenea, printre soluțiile propuse ın
̂ raport se numă ră refacerea ș i completarea OG 20/1994 pentru a asigura
cooperarea ın
̂ tre proprietari, locuințe temporare, proceduri de intervenție diversificate, proiecte integrate.
“Dezvoltarea urbană neplanificată, urbanismul derogatoriu, lipsa de întreținere a spațiului public și a fondului construit,
precum și întârzierea finalizării unui plan urbanistic general operațional sunt câteva din efectele incapacității
administrației publice de a asigura o bună guvernanță”, se arată ın
̂ raport, o soluție evidențiată la acest capitol fiind
introducerea obligatorie ın
̂ lege a unei instituții de planificare urbană , de interes public.
Potrivit raportului, ın
̂ Bucureș ti, concursurile de arhitectură au fost sporadice, organizate cu mari dificultă ți ș i, de
regulă , “fă ră consecințe”. “Dezvoltarea urbană durabilă presupune crearea ș i promovarea unor modele de bună
practică , care să acționeze ca exemple pentru comunitate”, relevă sursa citată .
La capitolul “Zona metropolitană , fă ră susținere politică ” se precizează că lipsa de cooperare ın
̂ tre municipiul Bucureș ti
ș i comunele din jur se ră sfrâ nge asupra locuitorilor, ın
̂ condițiile ın
̂ care dezvoltă rile imobiliare aglomerează ieș irile din
oraș . “Lipsa de corelare administrativă ın
̂ tre politicile celor ș apte administrații – una generală ș i ș ase de sectoare –
ın
̂ greunează gestiunea unitară a Bucureș tiului ș i atribuirea unei identită ți urbane puternice”, arată raportul.
Documentul mai relevă că rețeaua feroviară constituie un potențial ın
̂ că neutilizat pentru dezvoltarea Bucureș tiului ș i a
relațiilor sale cu lumea ș i că ın
̂ zonele istorice valoroase ale Capitalei se manifestă un comportament “ilogic” – pe de o
parte se afirmă valoarea patrimoniului, pe de altă parte acțiunile reale ın
̂ teren conduc la “demolă ri abuzive ș i
distrugeri nejustificate”.

Reabilitarea Castelului Corvinilor și investiții în infrastructura urbană,
proiecte cu finanțare nerambursabilă ale Primăriei Hunedoara
Castelului Corvinilor, creș terea eficienței energetice a spitalului municipal sau renovarea unor ș coli ș i licee din oraș , a
anunțat primarul localită ții, Dan Bobouțanu.
Potrivit acestuia, valoarea proiectelor pentru care a fost solicitată finanţare din fonduri europene nerambursabile se
ridică la circa 66 de milioane de euro, alte 8,4 milioane de euro urmâ nd să fie atraşi prin investiţii derulate din fonduri
guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2.
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“Încercăm să recuperăm din decalajul înregistrat față de alte localități, în ultimii ani, iar acest lucru îl facem cu
ajutorul fondurilor europene și guvernamentale”, a declarat primarul municipiului Hunedoara.
Unul dintre proiectele importante câştigate pe fonduri europene se referă la reabilitarea Castelului Corvinilor,
valoarea finanţării fiind de circa 5 milioane de euro. Proiectul are ca termen de implementare 28 de luni. De
asemenea, pe linia investiţiilor finanţate din fonduri europene se înscriu creşterea eficienţei energetice a spitalului
municipal din Hunedoara, reabilitarea clădirii vechi a primăriei, a unor licee, dar şi a unui număr de 14 blocuri turn
din localitate.
Primăria Hunedoara a mai câştigat finanţări nerambursabile din fonduri guvernamentale prin PNDL 2 pentru 35 de
proiecte de reabilitare stradală, modernizări ale unor clădiri de la două licee sau pentru achiziţia unui computer
tomograf la spitalul din localitate. Autorităţile locale mai au în pregătire proiecte de modernizare a transportului
public, reabilitarea Centrului Vechi sau modernizarea iluminatului public din oraş.

Încep lucrările de reparare şi restaurare a Mănăstirii Frumoasa,
construită în anul 1587
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunţat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor la Mănăstirea
Frumoasa, un monument istoric datând din secolul XVI. Potrivit sursei citate, lucrările vor fi efectuate cu fonduri
europene prin intermediul proiectului “Reabilitarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului
Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iaşi”.
Proiectul va fi finanţat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a
lucrărilor care vor fi finalizate în august 2021 este de 21 de milioane de lei, din care 20 milioane de lei reprezintă
finanţarea nerambursabilă.
“Finanțarea acestui proiect a fost aprobată în prima sesiune de depunere a proiectelor. Săptămâna aceasta
demarăm începerea lucrărilor. Pentru constructori mesajul meu este clar: avem un contract, avem drepturi, dar
și obligații. Firma are obligația de a-și face treaba, iar noi obligația de a plăti. Obligația de a respecta contractul
este mutuală. Abordarea vreau să fie un pic mai atentă decât într-un spațiu public laic, ținând cont că este și o
mănăstire de maici. Sunt convins că firma va respecta atât sacralitatea locului în care își desfășoară lucrările,
dar și liniștea de care au nevoie măicuțele. Speranța noastră este să terminăm lucrările în anul 2020”, a declarat
primarul Mihai Chirica.
Reprezentantul firmei care a câştigat licitaţia a declarat că îşi doreşte să finalizeze lucrările înainte de termenul
impus prin contract – august 2021. “Mănăstirea este şi monument istoric care este şi va fi în funcţiune. Sunt
activităţi deosebite în ceea ce priveşte restaurarea şi consolidarea. Am preluat amplasamentul şi am avut primele
discuţii în şantier”, a declarat Irinel Tofan, director general al firmei care a câştigat licitaţia pentru efectuarea
lucrărilor.
Primarul Chirica a mai declarat că pe lângă lucrările la imobilele din cadrul Mănăstirii Frumoasa, proiectul vizează
realizarea sau refacerea trotuarelor, aleilor pietonale şi scărilor exterioare în zona de circulaţie pietonală, alei
carosabile în incinta cu pavele de piatră, platformă PG, PSI şi grup electrogen, spaţii verzi şi mobilier urban.
Mănăstirea Frumoasa a fost construită în anul 1587 şi refăcută în 1726-1733. Lăcaşul de cult cuprinde cinci
corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru
femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a
mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi.
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Conform proiectului tehnic, în urma cutremurelor severe suportate, clădirile mănăstirii prezintă zone în ruină,
demolări parţiale, fisuri, crăpături şi alte degradări. Biserica prezintă infiltraţii în zona de nord, afectând pictura
interioară. Nici turnul clopotniţă nu se prezintă într-o stare bună, având deteriorate elementele de structură,
decoraţia faţadei şi învelitoarea pe suprafeţe mari, iar zidul de incintă prezintă deteriorări ale materialelor structurii.
AGERPRES

Şerban Sturdza (OAR Bucureşti): Parcul de locuinţe creşte în
Capitală, însă calitatea locuirii scade
Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România (OAR) – filiala Bucureşti, Şerban Sturdza, a declaratcă parcul de
locuinţe creşte în Bucureşti, însă calitatea locuirii scade.
“Bucureștiul este un București al cartierelor și e preferat în felul acesta de cetățeni decât un București
monocentric. (…) Locuitorii se regăsesc în formule convenabile mai ales în cartiere. Dacă nu ținem cont de acest
lucru, Bucureștiul devine o problemă socială serioasă. (…) Parcul de locuințe crește, însă calitatea locuirii scade”,
a spus Sturdza, cu prilejul lansării Raportului pentru Bucureşti 2018, realizat de Ordinul Arhitecţilor din România –
filiala Bucureşti. Sturdza crede că Bucureştiul trebuie privit ca un oraş policentric, format din cartiere.
El a spus că dialogul între instituţiile de stat implicate în dezvoltarea oraşului este “inexistent” în prezent.
“Administraţia e sub capacitată şi deprofesionalizată la ora aceasta. (…) Lumea pleacă şi din Bucureşti şi din
instituţiile de stat, lumea părăseşte şi România. Administrarea foloseşte un dublu limbaj, pentru că nu face faţă
realităţii. Dublul limbaj înseamnă că afirmaţiile care sunt făcute nu se regăsesc în rezultatele reale. (…) Acest lucru
fragilizează administraţia şi încrederea. Din acest punct de vedere, soluţiile pe care le propunem sunt de a
dimensiona corect şi profesionist administraţia şi de a face bugete corespunzătoare, prin angajarea de specialişti
cu înalt nivel de pregătire”, a spus Şerban Sturdza.
În opinia sa, în prezent comunitatea este “ignorată” în actul administrativ decizional. “Administrația nu a reușit să
găsească un limbaj inteligibil și un proces transparent de consultare a populației. Lucrurile se fac formal (…) din
acest motiv, reacția populației se manifestă după ce evenimentul urban e consumat”, consideră Sturdza. El este
de părere că administraţia ar trebui să aibă un partener în gestiunea oraşului – comunităţile locale.
Potrivit unui comunicat al Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Bucureşti, în aprilie, această instituţie, în
parteneriat cu asociaţii şi grupuri de iniţiativă civică şi cu colaborarea specialiştilor în proiectare urbană şi a
reprezentanţilor administraţiei, a organizat trei ateliere de intervenţie urbană pentru trei zone diferite ale Capitalei:
Parcul Romniceanu-Cotroceni, Calea Călăraşilor şi Bucureştii Noi.
În urma atelierelor, OAR Bucureşti a formulat mai multe principii, pe care le va aduce în atenţia administraţiei, în
vederea asumării lor ca principii directoare ale politicilor publice de patrimoniu, relevă comunicatul.
Unul dintre principii prevede că oraşul istoric este cea mai credibilă formă de educaţie urbană şi de arhitectură, că
zonele istorice trebuie să beneficieze de abordare integrată şi de politici proprii, dedicate specificului lor.
Un alt principiu stipulează că strada şi trotuarul trebuie înţelese ca un instrument esenţial al regenerării urbane “în
interes public”, ca teritoriu de drept al spaţiului public, comunitar, ca liant al relaţiilor de vecinătate şi de cartier.
Astfel, cartierele istorice devin, din canale de tranzit urban, destinaţii în sine.
Alte principii formulate sunt acelea conform cărora extinderea Capitalei trebuie să ţină cont de principiul dezvoltării
metropolitane pluricentrice şi al abordării integrate a noilor cartiere, respectiv concursul public de idei şi soluţii
trebuie promovat ca “modalitate transparentă şi democratică” de identificare şi explorare a temelor urbane cu
potenţial.
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Timişoara a aderat la campania “Cities4Europe-Europe for citizens”,
lansată la Bruxelles
Municipiul Timişoara a aderat la campania “Cities4Europe – Europe for citizens”, care a fost lansat pe 7 mai, la
Bruxelles şi la care participă alte peste 80 de oraşe mari din Europa.
“A venit timpul schimbării politicii – orașele se pot implica, inspira, pot avea impact. Peste 80 de orașe
importante din Europa s-au întâlnit astăzi pentru a lansa o campanie care explorează și promovează noi forme
de democrație”, se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Timişoara.
“Cities4Europe – Europa pentru cetăţeni” îşi propune implicarea cetăţenilor într-un dialog despre viitorul european
comun, inspiră toate nivelurile de guvernare pentru a pune oamenii pe primul loc şi urmăreşte impactul modului în
care deciziile sunt luate în Europa. În această lună, Cities4Europe prezintă iniţiative locale de succes care să-i
implice pe cetăţeni, menţionează sursa citată.
“Este timpul să schimbăm modul în care facem politică în Europa. UE trebuie să asculte mai mult şi să se implice
mai mult în relaţia cu cetăţenii săi. În calitate de lideri locali şi membri ai Eurocities ne angajăm să-i includem pe
cetăţenii noştri într-un dialog despre viitorul nostru”, spune preşedinte al Eurocities şi primarul oraşului Gent,
Daniel Termont, într-un mesaj citat de municipalitatea timişoreană.
Primarul Barcelonei, Ada Colau, a afirmat, potrivit aceleiaşi surse, că astăzi “cetăţenii sunt cei care iau tot mai
multe măsuri colective la nivel local pentru a aborda provocările pe care le experimentează. În calitate de autorităţi
locale, lucrăm îndeaproape pentru a include cetăţenii în procesul decizional şi putem împărtăşi această experienţă
cu alte niveluri de guvernare”.
“Oraşele au experienţă în a face lucrurile diferit. Prin crearea de politici publice împreună cu cetăţenii noştri,
atingem un potenţial inovator care se potriveşte adesea nevoilor urbane şi europene”, spune primarul oraşului
Bruxelles, Philippe Close, citat în comunicat.
Cities4Europe va prezenta aceste idei la Edinburgh în noiembrie, la Conferinţa anuală Eurocities. Înaintea
alegerilor europene de anul viitor, summitul primarilor din martie 2019 va fi o oportunitate pentru edili de a
împărtăşi, cu liderii naţionali şi europeni,
recomandările cele mai importante colectate de la cetăţeni.
“Oraşele noastre au nevoie în egală măsură atât de imobilitate plăcută, cât şi de mobilitate durabilă. Spaţiile
publice trebuie să fie recucerite şi să devină din nou locuri pentru plimbare şi întâlnire. Este nevoie de curaj pentru
a ajunge acolo. În toată Europa, cetăţenii pot şi trebuie să ajute autorităţile să-l găsească”, a remarcat filosoful şi
economistul Philippe Van Parijs, care a vorbit la evenimentul de lansare al campaniei.
Cities4Europe se va derula pe durata unui an.
AGERPRES

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu, abordată la întâlnirea
preşedintelui Comisiei parlamentare UNESCO cu specialişti din
Ordinul Arhitecţilor
Reabilitarea faţadelor clădirilor istorice şi iniţiativa de modificare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcţii au constituit temele întâlnirii dintre preşedintele Comisiei parlamentare permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, deputatul PNL Ionel Palăr, cu specialişti din Ordinul
Arhitecţilor.
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“Inițiativa de modificare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, care dezincriminează
penal intervenția asupra monumentelor istorice, este un atac la istoria noastră, fiind un aspect ce trebuie
discutat serios, împreună cu specialiști în domeniu și luând în considerare toate fațetele problemei. Ca președinte
al Comisiei, (…) am avut inițiativa unei întâlniri, în data de 3 mai 2018, cu reprezentanți ai Ordinului
Arhitecților din România, pentru a vedea împreună cu aceștia ce se întâmplă de fapt în teren, cum pot fi lucrurile
abordate, astfel încât să salvăm clădirile de patrimoniu, dar și să dăm o mână de ajutor proprietarilor care își
doresc să le reabiliteze. Din consultările avute, a reieșit că modificările la Legea 50/1991, în forma propusă în
acest moment, nu sunt fezabile”, se arată într-un comunicat transmis presei.
Potrivit sursei citate, din discuţii s-a desprins ideea că ”există o lipsă de personal de specialitate la Ministerul
Culturii, care să avizeze dosarele depuse, ceea ce întârzie nepermis soluţionarea acestora”. “Autorizațiile trebuie
să fie date într-un ritm mai rapid, nu după ani de zile, timp în care clădirile se degradează. Necunoașterea Legii
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice de către cei ce solicită avizele pentru construcții reprezintă
un alt aspect ce duce la întârzieri, aspect ce trebuie remediat. Pentru a veni în sprijinul proprietarilor de clădiri,
care sunt împovărați de tot felul de taxe și impozite, se impune crearea unui program național pentru obiective
de patrimoniu, care să-i ajute pe proprietari să investească în refacerea fațadelor, prin împrumuturi cu regim
special, scutiri de taxe, de TVA”, se menţionează în comunicat.
Ideile principale care au fost desprinse în urma discuţiilor sunt că proprietarii de clădiri trebuie încurajaţi să-şi
întreţină clădirile de patrimoniu prin facilităţi fiscale, corelate cu respectarea unor reguli clare, sancţionarea
nerespectării acestora reprezentând un element ce trebuie să rămână în lege; simplificarea procedurilor în
favoarea patrimoniului şi nu invers, precizează sursa citată.
“Toate aspectele prezentate mai sus vor fi luate în considerare de grupul de lucru, format din membri ai comisiei
și specialiști, ce se va înființa la nivelul comisiei. Comisia pentru relația cu UNESCO se va implica activ în
găsirea unor soluții legislative pentru protejarea monumentelor istorice, bazate pe opiniile experților în domeniu
și ne gândim inclusiv la un program național, ca o taxă de solidaritate, pentru reabilitarea fațadelor clădirilor
istorice, mai ales într-un an ca acesta, în care încercăm să recuperăm tot ce se poate din identitatea națională”,
se mai arată în comunicat.

Chestionar pentru cetăţeni privind evenimentele culturale, sportive şi
comunitare finanţate de Primăria Sibiu
Primăria Sibiu vrea să consulte cetăţenii oraşului cu privire la Agenda Culturală, Sportivă şi Comunitară, care, în
prezent, cuprinde peste 200 de evenimente, cofinanţate de municipalitate, potrivit unui comunicat de presă.
“După atâția ani, în care agendele au prins viață și s-au dezvoltat, dorim să cunoaștem părerea sibienilor cu
privire la acestea. Îi invităm să completeze un chestionar de evaluare online sau tipărit pentru a ne transmite
așteptările lor cu privire la dezvoltarea viitoare a acestor agende”, a declarat primarul municipiului Sibiu, Astrid
Fodor.
Cetăţenii pot completa chestionarul, până în data de 30 septembrie, în format electronic sau în scris, la sediul
Primăriei, oferirea răspunsurilor nedurând mai mult de 15 minute, a menţionat sursa citată.
Răspunsurile vor fi utilizate de Primăria Sibiu pentru a îmbunătăţi agendele menţionate şi pentru a creşte gradul
de satisfacţie a sibienilor în ceea ce priveşte evenimentele organizate în spaţiile publice şi cofinanţate de
municipalitate, a mai precizat sursa citată.
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