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Detalii aici

https://mailchi.mp/82284d97ac81/doza-de-a-arhitectura-septembrie-2018?e=c9846fb894
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						IN	MEMORIAM				

Pe data de 22 octombrie, Ordinul Arhitecților din România a trimis 
acest comunicat: „Anunțăm cu regret încetarea din viață a 
doamnei arhitect Mariana Celac, unul dintre membrii fondatori 
ai organizației. Născută la 7 august 1936 la Chișinău, arh. 
Mariana Celac, a absolvit Institutul de arhitectură „Ion Mincu” 
din București în anul 1966 și lasă în urmă o opera valoroasă, atât 
în proiectare cât și în cercetarea multilateral-artistică. Prezență 
marcantă în cultura română ante și post decembristă, arh. 
Mariana Celac a desfășurat o vastă activitate pluridisciplinară, 
în publicistică (București-ghid adnotat de arhitectură, Limbajul 
totalitar în arhitectură, Arta și arhitectura între 1920-1940, 
Tranziția la democrație, Sistemele spațiului amenajat, 
Modelarea structurală a evenimentelor cu incidența spațială, 
Arhitectul B. Ioanide. Omul și opera și multe altele) curatoriat 
(bienalele de arhitectură BAB), realizarea de expoziții 
memorabile (Câmpia Filaretului la 1906, Arhitectul Octav 
Doicescu și spiritual locului, București 2000, București, istorie și 
renaștere, Arhitectură și modernitate, Străzi vechi, arhitectura 
de mâine, Poetica meșteșugului și multe altele) și film (Orașul la 
răspântie, Construct, Neobișnuitul oaspete și altele).Breasla 

arhitecților a pierdut un membru marcant, un excepțional profesionist și un om deosebit. 
Dumnezeu să o odihnească în pace!”

arh.	MARIANA	CELAC	1936-2018

Incinerarea a avut loc miercuri 24 octombrie 2018, orele 11.50, la Crematoriul Vitan Bârzești. Imaginea 
de mai jos e surprinsă în timpul cuvântării lui Alexandru BELDIMAN după slujba religioasă, de către dl 
arh. Mircea ȚIBULEAC care, în anii 90, a făcut parte împreună cu defuncta din conducerea centrală a 
UAR. Reproducem câteva fraze din cuvântare: „În momentele grele care nu au lipsit, unele extrem de 
tensionate, inteligența și calmul, perseverența și discreția ta au făcut ca «mașina să nu se gripeze». 
Așa a fost la prima conferință a Uniunii Arhitecților, din 1992, când la sfârșit, deși storși de vlagă, 
eram învingători. M-ai invitat la un pahar de vin și mi-ai povestit conferința văzută prin ochii tăi. La 
Chicago, în 1993, la Conferința Uniunii Internaționale a Arhitecților, am făcut din nou echipă 
împreună, fiind aleși membri în Consiliul acelui for. Ai avut un rol decisiv în punerea pe picioare și 
funcționarea Editurii Simetria, alături de Șerban STURZA, Mirela DUCULESCU, Doru OCTAVIAN, 
Ioan CUCIURCĂ, Octavian CARABELA, Marius Marcu LEPĂDAT. Cu ultimii doi ai conceput și 
publicat în mai multe ediții remarcabilul Ghid Arhitectural al Bucureștiului”. 
Vădit marcat de durere și emoție Alexandru BELDIMAN a continuat enumerarea colaborărilor și 
realizărilor comune și a importantelor contribuții pe care Mariana CELAC le-a adus culturii 
arhitecturale și evidențierii valorilor breslei noastre în societatea civilă.  

Întreg discursul poate fi ascultat aici: https://we.tl/t-6P3HQflxBb

https://we.tl/t-6P3HQflxBb
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INFO 1

foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU
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Gala de deschidere a Bienalei Naționale de Arhitectură

Bienala Națională de Arhitectură, ediția a XIII-a, unul din cele mai importante evenimente ale 

arhitecților, a luat startul pe 1 octombrie, în cadrul unui eveniment desfășurat la Teatrul Național „I. L. 

Caragiale” din Capitală. Tema ediției din acest an a BNA 2018, „100 de ani de Arhitectură în România”, este 

dedicată unei aniversări cu profundă rezonanță pentru arhitectură și profesioniștii acesteia, pentru cultura 

și istoria națională. Gala de Deschidere a Bienalei Naționale de Arhitectură a fost moderată de dna arh. 

Ileana TUREANU, președintele UAR, și i-a avut drept invitați speciali pe comisarul Attila KIM și 

curatorul Romeo Cuc, care au vorbit despre proiectului „Mnemonics”, selecționat să reprezinte România la 

Bienala de Arhitectură de la Veneția, 2018.

„Bienala din acest an are o anvergură cu totul și cu 

totul specială, ea și-a triplat participarea - asta ar putea 

să fie un semn bun - și se va desfășura în șapte orașe. O 

parte a Bienalei va avea loc la București - Arhitectura 

rezidențială, Arhitectura construcțiilor publice și Design 

interior -, după care plecăm la Brăila cu Arhitectura 

verde și Energii alternative. Continuăm la Cluj cu Rural. 

Nu avem multe lucrări în materie de Rural, dar sperăm 

să încurajăm toate inițiativele care vin să reînvie satul 

românesc și care sunt inițiative de calitate. De la Cluj 

plecăm la Oradea unde facem secțiunea Restaurare. 

Consolidare. Clădiri restituite comunităților, pentru că 

spațiul public la Oradea a fost lucrat în ultimul timp și a 

devenit unul dintre cele mai spectaculoase din țară, după 

care mergem la Iași unde, în faimoasa bibliotecă a 

Universității «Gheorghe Asachi», facem concursul de 

Publicații de arhitectură, coborâm la Sibiu și în Piața Mare avem expoziția cu Diplome - Arhitecți în 

afirmare, unde am avut cea mai spectaculoasă participare - peste 160 de candidați, și la Târgu Mureș 

încheiem cu echipa care a câștigat pavilionul României la Bienala de la Veneția, cu Fotografia de 

arhitectură și Evenimentul de arhitectură sau strada ca spectacol”, a declarat arhitect Ileana Tureanu.

Un mesaj de bun venit a fost adresat publicului de către Ion 

CARAMITRU, directorul Teatrului Național București: „Aș putea să 

glumesc puțin cu dumneavoastră și să vă spun că, încă din fragedă 

tinerețe, am fost complexat de arhitecți. Ultima noastră întâlnire mai 

belicoasă, ca să spun așa, a fost în studenție, într-o vacanță de iarnă, 

când arhitecții erau cazați la Cabana Padina, iar artiștii, actori în 

special și actrițe (pentru că aici era problema), la Peștera Ialomicioarei. 

Prima mișcare care au făcut-o a fost să ne fure fetele. Noi ne-am 

supărat. Ei făcuseră în fața Padinei o sculptură - un tors de femeie nud, 

pe care l-am furat și noi. Numai că, până am ajuns și noi acasă, s-a 

topit. După aceasta ne-am împrietenit și, fără să avem alte conflicte, 

am devenit asociați în diferite proiecte. Cea mai importantă, cel puțin pentru mine, a fost faptul că 

Facultatea de Arhitectură a găzduit un spectacol studențesc interzis la ora respectivă, pe când eram eu 

profesor la Școala de teatru”.   Link video:  https://we.tl/t-ubaLQ2ASAm

https://we.tl/t-ubaLQ2ASAm
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Attila KIM: „Dacă ați vizitat expoziția care ne 
reprezintă în acest an la Veneția, deja știți, dar dacă 
nu ați vizitat-o încă, veți afla - o să vă emoționeze la 
fel de mult ca spectacolul pe care l-am urmărit. Cu 
un instrumentar foarte redus reușește să ne 
comunice și să ne actualizeze niște memorii, să ne 
aducă aminte nu numai copilăria, ci și să ne atragă 
cumva atenția asupra spațiului public în care 
trebuie să descoperim cum să trăim frumos. Modul 
în care pavilionul României, în momentul de față, 
face ca toți vizitatorii de la Veneția să plece cu un 
zâmbet ar trebui să ne inspire în meseria noastră”. 
Link video:  https://we.tl/t-SDKyFiiVkQ

Romeo CUC: „Țin să mulțumesc, în numele 
echipei, Uniunii Arhitecților pentru sprijinul 
acordat. Sper că a fost apreciat subiectul pe care 
noi l-am pus la Veneția într-o lumină mai pozitivă, 
pentru că am încercat să inițiem o dezbatere despre 
spațiile publice din cartierele socialiste și să 
atragem atenția asupra potențialului pe care 
aceste spații publice le au în formarea locuitorilor”. 
Link video:  https://we.tl/t-bM11bwvqFY

Președintele de onoare al ediției a XIII-a a Bienalei 
Naționale de Arhitectură, acad. prof. arh. Romeo 
BELEA, consideră că ediția de anul acesta 
reprezintă o mică revoluție în felul de a privi acest 
eveniment din viața arhitecților: „Pe mine m-au 
interesat foarte mult, în general, bienalele, dar, în 
special, ediția de anul acesta, care pare să facă o 
mică revoluție în felul de a privi acest eveniment din 
viața Uniunii Arhitecților și a arhitecților, în fond. 
Mi se pare absolut formidabilă  această dublă 
împrăștiere - pe teme și geografică. Pentru că ceea 
ce mă preocupă foarte mult în ultimul timp este 
lipsa totală a arhitectului din viața publică 
românească".
Link video:  https://we.tl/t-RCZ3vTvWXR

Proiectul „Mnemonics” pune în discuție funcția 
social-culturală a spațiului liber al orașelor 
românești. Conceptul „Mnemonics”, într-o 
abordare scenografică, descrie un vast teritoriu al 
libertății mai multor generații din România - 
libertatea de mișcare, libertatea intenției și a 
imaginației, libertatea reaccesării amintirilor 
copilăriei și a reaproprierii aspectelor sale ludice 
maturității. Esența „Mnemonics” constă într-o 
viziune optimistă, fără nostalgie, asupra spațiului 
dintre blocurile orașelor din România care așteaptă 
impulsul contemporan pentru viitor.
Link video:  https://we.tl/t-qldoXcDppI

https://we.tl/t-SDKyFiiVkQ
https://we.tl/t-bM11bwvqFY
https://we.tl/t-RCZ3vTvWXR
https://we.tl/t-qldoXcDppI
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Expoziția-concurs a bienalei, vernisată luni seară la TNB, în cadrul aceluiași eveniment, a cuprins 400 
de panouri și a fost deschisă până pe 15 octombrie în foaierul Sălii Media a Naționalului bucureștean. 
Aceasta a fost urmată de o expoziție a părinților arhitecturii moderne românești - Henrieta Delavrancea 
Gibory și Horia Creangă - care a fost deschisă până pe 1 noiembrie, după care în holul Facultății de 
Arhitectură va fi prezentată expoziția generală cu toate proiectele care au primit nominalizări și cele care au 
fost premiate.
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În cadrul Galei de Deschidere de la București au fost 
prezentate  și au fost oferite nominalizările
premii la trei dintre cele 11 secțiuni ale ediției 
din acest an ale Bienalei Naționale de Arhitectură: 
Arhitectura rezidențială, Arhitectura construcțiilor 
publice și Design interior.

La secțiunea  juriul, Arhitectură rezidențială
compus din Adrian Zerva - curator, Bogdan Babici, 
Călin Negoescu și Nicolae Țarc, a oferit premiul ex-
a e q u o  p r o i e c t e l o r  „Casa unifamil ială. 
Recuperarea memoriei unei case vechi”, al 
arhitectului Attila Kim, și „Imobilul de locuințe 
de pe strada Louis Blanc”, al arhitectului Radu 
Teacă.
Nominalizări au mai primit „Casa P31” - arhitect 
Constantin Șelariu, „Casa Timiș” - arhitecți Irina 
Filofi și Cătălin Zamfir, „Arcstil Residences - 
Locuințe înșiruite” - arhitecți Bogdan-Constantin 
Neagu și Iulian Oanță, „Despre… o simplă casă de la 
țară” - arhitect Sultana Creangă, „Imobil de 
apartamente pe strada Occidentului 40” - arhitecți 
Bogdan Brădățeanu, Adrian Untaru, Andrei 
Șerbescu, Valentina Țigâră, Pavel Albu și Raluca 
Răescu, și „Imobil de apartamente pe strada 
Londra” - arhitecți Andrei Șerbescu, Adrian Untaru, 
Bogdan Brădățeanu, Carmen Petrea și Alexandru 
Apostol.

Tinerii arhitecți Mihaela Rusuleț, Laurențiu Bălu, 
Radu Golumba și Luminița Pascu au fost laureații 
secțiunii , Arhitectura construcțiilor publice
juriul, compus din Vladimir Arsene - curator, Oliver 
Nemeș, Constantin Ciurea și Lilian Captari, 
oferindu-le premiul pentru proiectul „VOX 
Tehnology Park”.
Nominalizări au primit și „The Office Cluj” - arhitect 
Vlad Gaivoronschi, „Imobil de birouri pe str. 
Eșarfei” - arhitect Radu Teacă și „Imobil de birouri. 
Retro-cortina business” - arhitecți Dorin Ștefan, 
Adrian Arendt, Corina Fodor, Anda Ștefan, Marjan 
Mostavi și Alexandru Coriu.

La secțiunea  juriul, compus din Design interior
Dorina Tărbujaru - curator, Oana Jackson (Marea 
Britanie), Adrian Kunst și Alexandre Negoescu 
(Franța), i-a desemnat câștigători pe arhitecții Radu 
Teacă și Andreea Maria Marinescu cu proiectul 
„Apartament în Brașov”.
Nominalizate au mai fost și proiectele „Biroul 
notarial A.L.A.” - arhitecți Eszter Szoke, Florin-
Vasile Lazăr, Gloria Gagu, Anamaria Moldovan și 
Paul Mihai Moldovan, „Reframe” - arhitecți 
Alexandru Fleșeriu, Eszter Peter și „Restaurare casă 
tradițională” - arhitect Adriana.
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În cadrul Galei au mai fost oferite Premiul 
Președintelui UAR pentru proiectul „Restaurare și 
reabilitare colonia pictorilor Baia Mare”, al 
arhitecților Stefan Paskucz și Ildiko Mitru, Premiul 
Revistei Arhitectura - „Arhitectul B. Ioanide. Viața și 
Opera”, de Mariana Celac, și Premiul ASAR - 
proiectul „Restaurant WERK” al arhitecților Irina 
Filofi și Cătălin Trandafir.

Arhitectului Dorin Ștefan i-a fost înmânat de 
organizatorii evenimentului Premiul Opera Omnia.

Gala de premiere poate fi urmărită la linkul următor:  
https://we.tl/t-5KCYLcjBqA 

https://we.tl/t-5KCYLcjBqA
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Seara a fost marcată și de momentele artistice din program, precum spectacolul de teatru oferit de Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” și Concertul de Jazz în interpretarea Irinei SÂRBU și trupa ei formată din Puiu 
Pascu - pian, Ciprian Parghel - contrabas, Tudor Parghel - tobe.

Link Concert de Jazz: https://we.tl/t-ldoOe2UqBc

Link Spectacol: https://we.tl/t-iglcPaDUUi

https://we.tl/t-ldoOe2UqBc
https://we.tl/t-iglcPaDUUi
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Marți, 02.10.2018, a avut loc Gala Secțiunii „Arhitectura Rezidențială”, la  Camera de 
Comerț și Industrie București - Sala Carol I, str. Ion Ghica, nr. 4. 

În deschiderea dezbaterii cu tema „Premii în care locuim: 
continuitate, creație, recunoaștere”, moderată de dl dr. arh. Nicolae 
ȚARĂLUNGĂ - IHS România, a vorbit dna arh. , Ileana TUREANU
președintele Uniunii Arhitecților din România: „Bine ați venit la 
dezbaterea legată de secțiunea «Arhitectura rezidențială». Vrem să 
mulțumim, în primul rând, dlui președinte al Camerei de Comerț și 
Industrie București Sorin DIMITRIU, pentru că ne-a găzduit în sala 
aceasta minunată. Ne-ar plăcea să organizăm și alte acțiuni 
comune, încât să aducem arhitectura mai lângă business sau invers. 
Să ne gândim la câteva formule care să ne reunească și să nu ne 
pierdem în speculații arhitecturale”. 

Sorin DIMITRIU, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie: 
„Mulțumesc Uniunii Arhitecților că 

a acceptat invitația noastră, mulțumesc doamnei președinte pentru 
colaborarea deosebită, pe care sper să o continuăm. Sigur, nu pot 
aprofunda prea mult tematica «Arhitecturii rezidențiale», dar, pentru 
ca întâlnirea dumneavoastră să aibă și un caracter emoțional, vă voi 
vorbi despre istoria acestei clădiri”. 
Link video: https://we.tl/t-SGr8fpJ5nv 

 , Curator al secțiunii Adrian ZERVA
Arhitectura rezidențială, BNA 2018: 
„Ideea acestei conferințe a fost să prezentăm conceptul de construcție 
rezidențială sau activitatea legată de arhitectura rezidențială, ținând 
cont de mai multe aspecte, de aceea veți beneficia de punctul de vedere al 
juriului privind modalitatea de selecție și jurizare. Vom avea prezentarea 
și moderarea dlui Nicolae Țarălungă, vom avea o analiză de piață 
imobiliară, care cred că este un lucru interesant”. 

Nicolae ȚARĂLUNGĂ: „Subiectul 
pentru care am fost invitat de către 
doamna Tureanu, discutând despre 

locuințe, e atât de vast, dar atât de frumos, încât am acceptat și am 
introdus acest titlu «Premii în care locuim», pentru că arhitectura 
premiată sau nepremiată este un spațiu, o funcțiune în care trăim. De 
aceea m-am gândit la un concept de modelare pe aceste trei elemente: 
continuitate, creație și recunoaștere”. 

Călin NEGOESCU, Membru în juriul 
secțiunii Arhitectura rezidențială, BNA 
2018: „Criteriile noastre de jurizare nu 
sunt complexe, își au locul în mintea fiecăruia dintre noi. Am parcurs 
lucrările de trei ori timp de trei nopți, după care am trimis notele fără să 
știu notele celorlalți membri ai juriului. Recunosc că am fost extrem de 
bucuros când am văzut că ordinea primelor 15 lucrări a fost exact aceeași la 
toți cei trei membri”. 

Mai multe urmăriți aici:  https://we.tl/t-XCEYs9HZer

Gala Secțiunii „Arhitectura Rezidențială”

https://we.tl/t-SGr8fpJ5nv
https://we.tl/t-SGr8fpJ5nv
https://we.tl/t-XCEYs9HZer
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A urmat , moderator - curatorul secțiunii prezentarea proiectelor premianților și nominalizaților
„Arhitectura Rezidențială”, arh. Adrian Zerva. 

Premiul secțiunii (ex aequo): Imobil de locuințe pe str. Louis Blanc, de Radu Teacă

Imobilul situat pe strada Louis Blanc, stradă destul de bine definită cu case având cam aceeași înălțime, 
datând de la sfârșitul secolului XIX și început de secol XX, interbelice, dar și intervenții recente, este, ca 
imagine, subordonat sitului. Atât prin înălțime, cât și prin alternarea plinurilor și golurilor, s-a încercat o 
integrare cât mai firească, ritmului străzii. S-a căutat o simplitate generată de căutările noastre de a spune 
cât mai direct (ceea ce presupune încercarea permanentă de rafinare) ceea ce ne-am propus, prin urmare 
imobilul este rodul unei interacțiuni consistente cu situl. Clădirea cuprinde câte un apartament pe nivel, 
având suprafața utilă de aproximativ 200 mp.
Având în vedere că apartamentele au un grad de confort ridicat, și fațadele au fost tratate corespunzător, cu 
pereți ventilați și plăci de eternit alb, material rezistent și care îmbătrânește bine. Culoarea albă a fațadei a 
fost aleasă tocmai pentru o încadrare cât mai firească în sit, pentru a rezona bine cu fațadele caselor din 
vecinătate.
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Premiul secțiunii (ex aequo): Casă unifamilială / Recuperarea memoriei unei case vechi, 
de Attila Kim

În contextul temei BNA 2018, proiectul de față prezintă o situație și provocare profesională unică, fiind 
emblematică pentru ilustrarea legăturii între vechi și nou, între moștenire și creație contemporană.
Casa aflată în inima Brașovului, pe un sit pitoresc cu o panoramă a centrului medieval, a fost concepută 
ținând cont de memoria unei construcții care data de la inceputul secolului 20, aflată până nu demult în acel 
loc și pierdută în urma unei renovări eșuate. Un proiect de reconstrucție, cu caracter preponderent imitativ, 
era deja în proces de execuție și primul nivel parțial finalizat, când a avut loc prima noastră întâlnire cu 
beneficiarii. Solicitarea lor a fost reproiectarea radicală a intervenției mai degrabă decorative, dar în măsura 
posibilităților, prin păstrarea elementelor deja construite și definirea unei interpretări contemporane a 
casei pierdute. Proiectele de arhitectură de reconstrucție, inclusiv cele care își propun, la inițiativa clientului 
sau a arhitectului, reinterpretarea contemporană a unei construcții vechi sau a unei construcții pierdute, 
ridică foarte multe aspecte delicate. Un asemenea demers conduce inevitabil la explorarea unui teren 
subiectiv, marcat de negocierea între trecut – reprezentat atât de memoria legată de construcția originală, 
cât și de constrângerile specifice care au dus la nașterea formei inițiale -, prezent – definit de dorința de a 
readuce la viață, conform necesităților actuale, o valoare pierdută, indiferent dacă este vorba doar de forma 
inițială sau de valoarea sa simbolică– și un viitor, în care noua construcție ar duce mai departe moștenirea 
simbolică a casei vechi într-o formă nouă. Proiectul final înglobează elementele construcției executate în 
momentul preluării proiectului și păstrează toate investițiile deja realizate. Punctul de plecare a fost atât 
forma construcției originale, cât și poziția izolată a casei deasupra liniei acoperișurilor, fiind parte 
integrantă a peisajului urban și vizibilă din zona centrală a orașului. Proiectul propune o reconfigurare 
funcțională, o nouă abordare volumetrică și de expresie arhitecturală. Memoria casei vechi se transmite 
printr-o formă simplificată a siluetei acesteia, transformând-o aproape într-o machetă, prin folosirea 
ardeziei ca singurul material de finisaj pentru pereți și acoperiș. Reconfigurarea funcțională, pentru a oferi o 
perspectivă de 360 de grade, a mutat intrarea principală și zona de zi la nivelul etajului. Zonele private sunt 
amplasate la nivelul parterului cu legătură intimă cu grădina protejată de vegetația înaltă. 
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Nominalizare: Casa P31, de Constantin Șelariu

Nominalizare: Casa Timiș, de Irina Filofi și Cătălin Trandafir
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Nominalizare: Arcstil Residences - Locuinte înșiruite, 
de Bogdan - Constantin Neagu, Iulian Oanță

Nominalizare: Imobil de apartamente pe strada Occidentului 40, de Bogdan Brădăţeanu, 
Adrian Untaru, Andrei Şerbescu, Valentina Ţigâră, Pavel Albu, Raluca Răescu
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Nominalizare: Imobil de apartamente pe strada Londra, de Andrei Şerbescu, Adrian 
Untaru, Bogdan Brădăţeanu, Carmen Petrea, Alexandru Apostol

Nominalizare: despre... o simplă casă de la țară, de Sultana Creanga
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Premiul sponsorului Reynaers: Locuință în Ștefănești, județul Argeș, 
de Catalin-Paul Cozma, Mihaela-Eliza Buzila

1. Conformare volumetrică. Pe lîngă cerinţele obişnuite care generează volumul unei locuinţe -- cele care ţin 
de orientare spre perspectivele favorabile, de separarea funcţională a activităţilor în activităţi de zi/de 
noapte, activităţi dominante/dominate -- am conformat spaţial clădirea, astfel: i. În vederea acumulării de 
căldură în anotimpul rece, am propus o dezvoltare longitudinală a volumului construit, cu suprafeţe vitrate 
maxime spre Sud. ii. În vederea evitării supraîncălzirii în anotimpul cald, am propus ca suprafeţele vitrate 
să fie retrase din planul faţadei sau să primească cîte o "caschetă" care să le umbrească. iii. Am redus la 
minim deschiderile către Nord şi Vest; toate deschiderile beneficiază de rulouri termoizolante automate. 
2. Conformare structurală. Energia acumulată este conservată prin proiectarea anvelopantei astfel încît, pe 
lîngă o rezistenţă termică cresută, eventualele schimbări bruşte de temperatură de la exterior să fie 
compensate printr-o inerţie termică crescută. Pereţii exteriori sînt realizaţi din zidărie dublă, cu 
termoizolaţia de 10 cm între cele două straturi de zidărie, obţinîndu-se o rezistenţă termică în dreptul 
lamelelor structurale de beton armat (situaţia cea mai defavorabilă) de cel puţin 5,20 m2K/W. Terasele sunt 
termoizolate cu polistiren în grosime de 20 de cm, avînd rezistenţa termică de 6,25 m2K/W. Anvelopanta 
inferioară este termoizolată cu un strat de 10cm de polistiren, aşezat sub placa de beton slab armat. O 
atenţie deosebită a fost acordată etanşeizării anvelopantei, atît la îmbinarea tîmplăriei cu zidăria, cît şi la 
traseele instalaţiilor care pătrund/ies prin anvelopantă. Pentru eficienţa absobţiei de radiaţie solară am 
ales, la pardoseli, un finisaj de beton în culoare închisă.
3. HVAC. Încălzirea este realizată prin pardoseală. Apa caldă menajeră este furnizată de 8 mp de panouri 
termosolare ultraperformante Hoval şi depozitată într-un puffer de 1200 de litri, sistemul de back-up fiind 
pe gaze naturale. Răcirea se realizează prin panouri radiante în tavane Uponor, agentul termic fiind produs 
de o pompă de căldură. Ventilaţia se realizează printr-un sistem dublu-flux: aerul viciat se extrage din băi şi 
din bucătărie, trece printr-un schimbător de căldură aer-aer cu randament de 98% şi se reintroduce, după 
ce a fost tratat şi umidificat/dezumidificat şi mixat cu aer exterior, în zonele de zi şi dormitoare. Toti 
consumatorii sunt legati la o centrala de control inteligent – rulouri ferestre, lumini, incalzire, racire, 
colectare apa pluviala, sistem de irigaţii.
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În cadrul evenimentului au evoluat și reprezentanții companiilor Equitone și Siniat cu o conferință pe 

tema „Invenții ale arhitecților pentru arhitecții”. 

Siniat: „ Siniat produce plăci din gips carton, oferind sisteme 

pentru compartimentări, tavane, placări ale pereților interiori 

și soluții pentru placări exterioare. De expertiza noastră tehnică 

beneficiază proiectanți, arhitecți, firme de construcții de mici 

dimensiuni sau mari antreprenori din toata Europa. Gips 

cartonul, gletul sau tencuiala de interior sunt doar câteva din 

produsele pe care le producem. Furnizăm profile metalice, 

accesorii și tot ce e necesar pentru sistemele noastre testate și 

agrementate: pereți din gips carton (pereți falși), orice tip de 

plafon (tavane false) etc. Sistemele Siniat îți fac proiectele 

rezistente la foc, la umezeală și cu izolație fonică mai bună. 

Pentru asta, te ajutăm în fiecare etapă a construcției, prin 

Departamentul Tehnic Siniat”.

Link video:   https://we.tl/t-JnxAhWNCbz

D o r e l  N I Ț Ă ,  H e a d  o f  D a t a  a n d  R e s e a r c h , 

Imobiliare.ro, Project Manager, AnalizeImobiliare.ro a 

avut o intervenție pe tema pieței imobiliare rezidențiale: 

„În condițiile înăspririi condițiilor de creditare și 

diminuării veniturilor reale ale populației, în marile 

orașe a fost consemnată, pentru prima dată în ultimii 

trei ani, o scădere a cererii pentru proprietăți 

rezidențiale. În comparație cu anul trecut, datele 

Analize Imobiliare relevă că în piață au fost cu 5% mai 

puțini potențiali cumpărători. Cel mai mare declin din 

acest punct de vedere, respectiv 15%, a avut loc în 

Constanța, aceasta fiind urmată de București, cu -8%. 

În Cluj-Napoca, însă, cererea este cu 21% mai mare față 

de anul anterior. Ca volum, Capitala are în continuare 

cel mai mare apetit pentru achiziția de locuințe, 

aceasta ajungând, în al doilea trimestru al anului, la 

aproximativ 77.000 de persoane care au căutat activ 

apartamente și case de vânzare.

Începând din a doua jumătate a anului trecut, ritmul de creștere a prețurilor proprietăților rezidențiale a 

încetinit din cauza volatilității cererii pe segmentul Prima Casă, din cauza scăderii ofertei de proprietăți 

existente, precum și numărului insuficient de locuințe nou-construite. Ritmul anual de creștere a 

prețurilor locuințelor (atât apartamente, cât și case) s-a situat, în al doilea trimestru din 2018, la 4,7%, 

față de 6,4% în trimestrul anterior. Raportat la primele trei luni ale anului, proprietățile rezidențiale au 

fost, în medie, cu 1,4% mai scumpe”.

Link video:  https://we.tl/t-vlNy00n3ao 

https://we.tl/t-JnxAhWNCbz
https://we.tl/t-vlNy00n3ao
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Gala Secțiunii „Arhitectura Construcțiilor Publice”
Conferința: „Vladimir ARSENE - Unbuilt”

Miercuri, pe 03.10.2018, ora 18.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, str. Jean Louis Calderon, nr. 
48, a avut loc Gala Secțiunii „Arhitectura Construcțiilor Publice”. Evenimentul a debutat cu o conferință 
susținută de Vladimir ARSENE, curatorul secțiunii. Conferința „Unbuilt” a tratat subiectul proiectelor 
arhitecturale neconstruite: 

„Într-un interviu la CNN, Kellyanne 
Conway, care este un reprezentant al 
administrației Trump, s-a referit la o 
realitate alternativă. Bineînțeles că 
realitatea alternativă era o figură 
stilistică menită să camufleze anumite 
acțiuni ale lui Trump, însă, pe fundalul 
acestei discuții, a început o dezbatere 
asupra a ceea ce este și ceea ce nu este 
realitatea. În seara asta aș vrea să 
vorbesc despre o realitate care se referă 
la arhitectură, pentru că de multe ori mi 
se spune: «Poate aceste desene vor 
deveni realitate». Este vorba de o 
producție de arhitectură care este 
înainte de realitate. În artă, realitatea 

devine identică cu produsul artistic. O pictură, în momentul în care ai terminat-o, se vinde și se expune în 
saloane, deci este o realitate a actului de creație. În arhitectură e mai complicat. Pentru că, în momentul în 
care spui «orice creez eu este realitate», înseamnă că există două realități: realitatea proiectului devenit 
construcție și realitatea unui proiect care nu devine nimic. Care este relația noastră cu această realitate? 
Ceea ce vreau să arăt în seara aceasta este tocmai o parte a acestei creații de arhitectură care nu s-a 
transformat în realitate, a rămas o realitate numai pentru noi și, din acest punct de vedere, este interesant 
care este valoarea acestei realități pentru noi înșine. Din anumite perspective, toate aceste proiecte sunt 
mai intime. Proiectele care se construiesc sunt alterate de constructori-manageri, pe când celelalte rămân 
numai ale noastre așa cum le-am conceput. Acum mă întreb ce e mai real pentru noi - ce-am construit sau 
ce n-am construit? Din 250 de proiecte, pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani, am construit 35. Prin 
urmare, noi construim în jur de 15% din ce proiectăm. Majoritatea creației noastre arhitecturale nu se 
construiește”.

Mai multe detalii despre aceste proiecte neimplementate puteți afla aici:  https://we.tl/t-Ap6nH5N1f6

https://we.tl/t-Ap6nH5N1f6
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Premiul secțiunii: VOX Technology Park, de Mihaela Rusuleț, Laurențiu Bălu, Radu 
Golumba, Luminița Pascu

Vladimir ARSENE: „Acest proiect a câștigat nu neapărat pentru că ar fi fost mai bun decât următoarele 
trei care au fost nominalizate, ci pentru că e la fel de interesant ca și celelalte. Aparține unei echipe de 
arhitecți tineri din Timișoara, pe care am încercat să-I promovăm. Celelalte erau făcute de Vlad 
Gaivoronschi, Dorin Ștefan și Radu Teacă, arhitecți care nu au nevoie de nicio promovare. E un proiect 
foarte interesant și ce este de admirat la el e un fel de reținere, de sobrietate care e foarte greu de obținut, și 
aceasta le dovedește maturitatea. Nouă ne-a plăcut foarte mult proiectul, inclusiv din punct de vedere al 
compoziției.”

În continuare, dl arh. Vladimir ARSENE a prezentat proiectele premianților și nominalizaților la 
secțiunea „Arhitectura Construcțiilor Publice”.
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Nominalizare: The Office Cluj, de Vlad Gaivoronschi

Vladimir ARSENE: „Cred că e una dintre cele mai mari clădiri care s-au făcut vreodată în România - 
are 65 de mii de metri pătrați de birouri. Vlad GAIVORONSCHI a reușit să țină în mână acest monstru de 
clădire, foarte bine susținută. Panourile sunt de slabă calitate față de cum arată clădirea în realitate. E o 
imensă provocare să construiești așa o clădire.”

Nominalizare: „Imobil de birouri de pe str. Eșarfei”, de arhitect Radu Teacă

Vladimir ARSENE: „Această clădire e o performanță a lui Radu TEACĂ foarte specială, pentru că stă în 
aer susținută de un nucleu. Nu este foarte mare, dar are o performanța structurală deosebită combinată 
cu arhitectura care se bazează pe tehnologie. Le spuneam studenților mei că nu există, de fapt, 
performanțe structurale, pentru că o structură extrem de performantă devine arhitectură. Pe acest 
panou, când te uiți, nu vezi nimic special, dar datorită nucleului de circulație verticală toată casa este 
atârnată și stă în aer.” 
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Nominalizare: „Imobil de birouri. Retro-cortina business” - arhitecți Dorin Ștefan, 
Adrian Arendt, Corina Fodor, Anda Ștefan, Marjan Mostavi și Alexandru Coriu

Vladimir ARSENE: „Este un proiect de mare performanță tehnologică. Mă întreb cum a reușit el să 
convingă un client, oricare ar fi el, să facă printre cele mai scumpe geamuri din Europa. Sunt geamuri 
curbate pe două direcții, pe dimensiuni imense. Are un aspect mai european, mai aproape de producția 
occidentală.”

Premiul președintelui UAR: „Restaurare și reabilitare Colonia Pictorilor, Baia Mare”, 
de Ștefan Paskucz, Ildiko Mitru

Ileana TUREANU: „Este proiectul care m-a fascinat în Bienala aceasta, pentru că adună tot ce am vrut 
să promovăm. Este un sit extraordinar cu 10-12 clădiri, abandonat, creat acum 120 de ani pentru Școala 
de pictură din Baia Mare. Avea ateliere de pictură și săli de expoziție. A fost primul atelier care, la 
începutul secolului, reunea pictori de toate etniile și toate credințele, format din dorința de a crea o pictură 
antiacademică”. 
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Premiul ASAR: „Restaurant WERK”, de Irina Filofi, Cătălin Trandafir

Ileana TUREANU: „Este unul dintre atelierele de la uzinele din Hunedoara. Un atelier care îi plăcuse 
mult domnului Arsene. Se află la intrarea în castelul Huniazilor, unde totul este în părăsire. Iar niște tineri 
din Cluj au construit aici un restaurant”. 
Vlad ARSENE: „Este un proiect de mare sensibilitate și are un anumit nivel de aprofundare a detaliilor și 
de grijă pentru mediul construit. E ceva de excepție, unul dintre cele mai interesante proiecte din Bienală”. 

Premiul sponsorului Knauf: „Hermes Business Campus”, 
de Adrian Cristescu, Liviu Sârb, Adrian-Mihai Ignat, Ștefan Niculiță

Vlad ARSENE: „Acum câțiva ani era greu să faci clădiri destul de mari, din cauza dificultăților inerente 
infrastructurii, economiei, industriei etc. Încetul cu încetul, iată că astfel de clădiri apar și dau dovadă de 
o anumită ținută, o anumită calitate”. 
Mai multe aflați aici:   https://we.tl/t-kD6JHy15OJ

https://we.tl/t-kD6JHy15OJ
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Seara s-a încheiat cu o : „Suntem producători de materiale din prezentare de produse EQUITONE
fibrociment pentru fațadele ventilate. Avem în spate un brand mai cunoscut, care se numește ETERNIT și 
se ocupă de producția de fibrociment. La EQUITONE avem panelurile din fibrociment de înaltă densitate. 
EQUITONE este un material pentru fațade de culoare autentică proiectat de arhitecți și pentru arhitecți. 
Compania noastră produce aceste paneluri pentru fațade încă din anii 1950 sub numele de «ETERNIT». 
Fiecare panel este unic, subliniind textura naturală, netratată a materialului de bază din fibrociment. 
Fibrocimentul este compus din ciment, celuloză și materiale minerale. Nimic mai mult. Materialul 
EQUITONE este disponibil sub formă de paneluri de până la 3,10 m x 1,25 m și poate fi transformat în 
orice dimensiune sau formă, folosind echipamente standard atât în atelier, cât și pe șantier. Materialul 
poate fi perforat sau gravat. Metodele de fixare sunt de două tipuri: vizibilă, prin nituire, și invizibilă, prin 
fixare mecanică Tergo sau lipire cu adeziv special. Structura de sprijin poate fi din oțel galvanizat, 
aluminiu sau lemn. Oricare ar fi opțiunile de design de fațadă care se doresc a fi explorate, prin natura 
culorii sale autentice, EQUITONE garantează detalii clare și un aspect monolitic”.

Link video:   https://we.tl/t-OREzhhhILW

https://we.tl/t-OREzhhhILW
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Gala Secțiunii „Design Interior”

Miercuri, 03.10.2018, la ora 19.00, a avut loc Gala Secțiunii „Design Interior”, în Showroom ClassIn, Bd. 
Aviatorilor, nr. 47, unde au fost prezentate proiectele premianților și nominalizaților, eveniment moderat 

de curatorul secțiunii „Design Interior” arh. Dorina TĂRBUJARU.

Arh. Dorina TĂRBUJARU: „A fost o onoare pentru mine să fiu numită 
curatorul acestei secțiuni, mai ales pentru că a fost o secțiune foarte 
solicitată anul acesta, am avut aproape o sută de proiecte înscrise”. 

Design internațional - „Studii de caz  
«Cabinetul Negoesco»: de la apartamentul 
Carolinei de Monaco la iahtul lui Dinu 
Patriciu“ -  arh. Alexandre NEGOESCO
(Franța): „Ceea ce se întâmplă în mediul 
arhitectural din București este ceva mai 
mult decât încurajator. Este o generație de 

arhitecți tineri sau mai puțin tineri care se afirmă foarte puternic și nu 
are nimic de invidiat în arhitectura din străinătate. Aceasta dă speranță 
întregii societăți, odată ce arhitecții ajung să performeze oriunde la fel de 
bine. De aceea cred că România e pe un drum bun, cel puțin așa se vede de 
la distanță. Cât privește biroul nostru, sigur că a fost o cale începută 
printr-o desprindere, o rupere de locul în care ai primit o educație, în care 
ai crescut, ai învățat, dar, în pofida faptului că pare un proces nenatural, 
desprinderea aceasta a fost cât se poate de firească”. 

Link video:  https://we.tl/t-9pE0RxdiOT 

Dialog profesional: „Direcții actuale în arhitectura de 
interior la Milano Design Week 2018” - arh. Oana Belea-Jackson 
(Marea Britanie)  și  dna. Camelia Șucu:

Camelia ȘUCU: „Târgul de la Milano în ultimii ani nu mai e destinat 
exclusiv profesioniștilor, ci s-a deschis mult publicului larg, crezi că 
acesta ar putea să educe publicul și în ce măsură?”

Oana BELEA-JACKSON: 
„Inițial târgul a fost deschis 
p e n t r u  d e s i g n ,  p e n t r u 
a r h i t e c ț i ,  d a r  a  a t r a s 
dintotdeauna foarte multă 
lume care căuta mobilă 

bună, preț bun, inspirație. Nu știu dacă poate să educe publicul 
într-o mare măsură, pentru că sunt paviloane care oferă 
mobilă kitsch sau mobilă artizanală, deci depinde ce cauți. Cred 
că înclinația asta spre design a Italiei, faptul că sunt experiențe 
la tot pasul, expoziții, într-un mod foarte subtil reușește să 
educe publicul, dar trebuie să ai și această deschidere să dorești 
să fii educat, să ai această sete de noutate”. 

Link video:  https://we.tl/t-GzAilv6KUP 

https://we.tl/t-9pE0RxdiOT
https://we.tl/t-GzAilv6KUP
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Premiul secțiunii: Apartament în Brașov, de Radu Teacă, Andreea Maria Marinescu

Comentariul autorului:

Pornirea acestui proiect a fost circumscrisă ideii de a transforma un spațiu existent, situat într-un important 
ansamblu rezidențial al Brașovului, cu toate tarele sale, stâlpi ieșiți din planurile pereților, ghene, grinzi, 
ferestre și uși în abundență și aleatoriu poziționate, într-un apartament care să emane intenția unui act 
volitiv (unde „necesitatea” din punct de vedere structural sau al instalațiilor să fie pe cât posibil diluată) în 
ceea ce privește fluiditatea spațiilor, suprafețelor și a materialelor.
Toate „accidentele” de care vorbeam mai sus au fost escamotate prin intervenția cu placaje și mobilier 
încastrat astfel ca încăperile să fie în final definite de forme rectangulare simple, forme care au contribuit și 
ele la punerea în valoare a mobilierului, a instalației audio-video, compusă ea însăși din obiecte care au în 
sine o valoare estetică. 
Tot în slujba obținerii acestui cadru „curat”, neutru, capabil să evidențieze obiectele conținute, am optat 
pentru culoarea albă. În același timp, întru recuperarea unei atmosfere domestice am considerat potrivită 
prezența în spațiile importante (living, dining și scara de acces) a lemnului, sub forma unor scânduri din 
lemn lamelar, în care am inserat și corpurile de iluminat, și care elimină necesitatea grilelor de ventilație. 
Plafonul din lemn urmărește forma acoperișului în două ape, dându-i cursivitate, acoperind instalațiile, 
grinzile și ferestrele Velux existente. Eliberat de astfel de „accidente”, plafonul iese din living sub cortina 
generoasă ce adăpostește locul de luat masa de pe terasa ce permite contemplarea întregului oraș. Prin acest 
gest, cred că am reușit să creăm o comuniune cu livingul, astfel că diningul exterior devine o extensie a 
spațiului interior.

Prezentarea proiectelor premianților și nominalizaților 

link video: https://we.tl/t-hQGd4DqZZN 

https://we.tl/t-hQGd4DqZZN
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Nominalizare: Biroul notarial A.L.A., de Eszter Szoke, Florin-Vasile Lazăr, Gloria Gagu, 
Anamaria Moldovan, Paul Mihai Moldovan

Comentariul autorului: Proiectul de arhitectură de interior pentru Biroul notarial ALA își propune o 
abordare diferită de opulența tipic voită/dorită a interioarelor birourilor notariale și de avocatură. Spațiul, 
dominat de liniile simple și elegante ale mobilierului realizat pe comandă,gravitează în jurul peretelui vitrat 
care separă cele două spații principale ale programului: biroul notarului și sala de așteptare. Peretele este 
străpuns de cutii de depozitare și de biroul secretarei care, la nevoie, se extinde în biroul notarului pentru a 
face loc dactilografului.

Nominalizare: Reframe, de Alexandru Fleșeriu, Eszter Péter

Proiectul Reframe pune bazele noului Centru de Meșteșuguri care va funcționa timp de cinci ani în 
interiorul clădirii principale a Castelului Bánffy din Bonțida, județul Cluj. Intervențiile urmăresc să pună în 
evidență spațiul interior în starea lui actuală degradată pentru păstrarea atmosferei de ruină. În același 
timp proiectul își propune să funcționalizeze spațiul, fără a interveni asupra structurii istorice, folosind 
instalații de iluminat și mobilier multifuncțional. 
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Nominalizare: Restaurare casă tradițională, de Adriana Beca

Situl se afla la limita de sud a satului Bedeciu, la limita dintre intravilan si extravilan. Restaurarea casei a 
avut ca tema principala aducerea gospodariei la starea initiala, prin inlaturarea aditiilor realizate de-a 
lungul timpului, dar si o abordare contemporana a spatiului interior. Gospodaria este alcatuita din casa 
mare (care a facut obiectul primei etape) si de anexa batraneasca care a suferit doar interventii minore si va 
face obiectul etapei urmatoare. 

Premiul sponsorului COS: Amenajare birouri Mega Image, de Bogdan - Constantin 
Neagu, Dana Stanciucu, Iulian Oanță

Rezumatul temei concursului de concept lansata de Mega Image pentru amenajarea noului sediu central : 
Suntem o companie “altfel” cu idei proaspete si avangardiste …. Elementul central al conceptului e corpul 
rosu multifatetat al receptiei care delimiteaza zona publica cu salile de intalniri de restul spatiului de birouri 
. Tema volumelor fatetate a fost extinsa , insa finisarea a fost schimbata pentru a contura specificul zonelor 
functionale . Astfel in zona salilor de intalniri pentru public s-a preferat utilizarea finisajului de lemn iar in 
zona spatiului de birouri fatetele au fost realizate din diverse culori.



PORTUGALIA PENTRU ARHITECTI

tehnoredactare: Ana DONȚU
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text&foto:
arh. Dorin BOILĂ

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ



 Am fost timp de 8 zile, în vara anului 2018, în 

țara de la capătul de apus al Europei, țara al cărei 

popor este un bastion al romanității în extremitatea 

sud-vestică a continentului nostru, așa cum noi, 

românii, suntem cel mai depărtat bastion al 

romanității în sud-estul Europei. Este important să 

parcurgi această țară cu conștiința extremelor 

geografice-istorice care se pot atinge – mai ales 

spiritual, pentru că nimic nu ne apropie mai mult 

decât cele ce par atât de diferite, după cum atâtea ne 

despart dintre cele pe care stupida „corectitudine 

politică” ni le prezintă ca fiind identice...

 Dacă ești atent, cu toată goana turistic-

profesională, și la aspectele mai profunde ale unei 

societăți în care imersezi pentru prima oară, poți să 

realizezi că portughezii ne sunt foarte apropiați prin:

- Cultura creștină, trăită firesc pe coordonatele 

catolicismului popular, aceea care a modelat 

spiritual un popor - altfel bulversat de tribulațiile 

războaielor civile europene, ale celor invazive 

iberice (islamiste) și ale celor coloniale...

- Modul în care au traversat accelerat de la 

paradigme societale de tip medieval la cele modern-

contemporane.

- Utilizarea echilibrată a turismului (de massă-

internațional), fără a creea dependență economică 

de aceste intrări.

- Atenția acordată identității etnice-naționale, 

normalității în legătură cu viața familială și 

comunitară, separației politice dintre dreapta și 

stânga, cu accent mereu proaspăt și pe opțiunea 

monarhică (în Portugalia, mișcarea pro-monarhică 

este printre cele mai active din republicile europene 

de azi).
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 Pentru a acoperi și resursa patrimonială 

specifică, între estuarul fluviului Tejo (Tagus) la sud și 

valea râului Lima la nord, am parcurs aproape toată 

salba de monumente și situri aflate pe Lista 

Patrimoniului Mondial a UNESCO.   

 Trebuie spus, iar și iar, că ar fi nevoie de multe 

săptămâni pentru a vizita și cunoaște toate peisajele 

culturale, toate locurile importante în care s-a 

segregat istoria socială și culturală a unui popor, fie 

cât de mic !

 La început, câteva considerații generale 

asupra unor aspecte de ocupare/utilizare a 

teritoriului, care, deși prezente în orice areal cu 

habitat uman, capătă în Portugalia accente 

deosebite, marcând sinergia mai reușită dintre 

geografie și habitat – urmare a unei preocupări poate 

mai corect instituționalizate, în condițiile creșterii 

populației pe un teritoriu național limitat ! Toate 

acestea marcate și de o expansiune demografică 

pre-modernă, care a alimentat și colonizarea unor 

teritorii foarte îndepărtate... Țara și-a stabilizat 

granițele în 1242, după alungarea invadatorilor 

arabi-islamiști.

PEISAJUL CULTURAL SPECIFIC

- Constatarea ce se impune încă din primele zile de 

parcurgere, cu automobilul, a teritoriului lusitan, este 

densitatea de locuire. Din orice punct de observație 

mai ridicat se poate vedea densitatea rețelei de 

așezări și, foarte important, coerența acesteia în 

zona rurală ! Pare că într-adevăr s-a ajuns la un 

optim, la o utilizare sustenabilă a teritoriului, prin sate 

și orășele care își acordă reciproc spațiu vital – 

inclusiv spațiu de producție agro-zootehnică, pentru 

a nu depinde de hrana adusă de prea departe! Asta 

și pentru că lucrurile s-au dezvoltat organic, în acea 

continuitate fără hiatusuri istorice, atât de propice 

sistematizării cu pași mici a teritoriului.
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- Întreaga țară este așezată pe un relief 

frământat – dealuri, podișuri, munți, văile fiind de 

obicei înguste, chiar și pe fluvii. Orașele mari sunt 

situate pe estuarele fluviilor la Atlantic. Aceasta a 

produs un peisaj cultural foarte variat, cu zone 

construite urcate pe cele mai neașteptate culmi, 

ceea ce a dus și la dezvoltarea meseriilor legate de 

construcții.

- Varietatea reliefului duce și la o diversitate de 

poziționări ale căilor de circulație terestră, și care s-a 

constituit în secolul tehnologiei într-o componentă 

organică a peisajului cultural – viaductele, podurile și 

tunelurile autostrăzilor, liniilor ferate și cremalierelor-

funiculare leagă volumele reliefului prin linii de forță 

perfect integrate !

- În același context trebuie menționată 

densitatea remarcabilă a autostrăzilor portugheze, 

multe cu trei benzi pe sens, și care au fost realizate 

cu o legătură organică la rețeaua străzilor principale 

ale orașelor și a ocolitoarelor acestora. Unele 

intersecții între autostrăzi și/sau cu alte șosele sunt 

absolut uimitoare, realizate fiind și pe zone de relief 

foarte accidentat.

- Cel mai interesant este să observi cum satele 

de interior și de pe coastă sunt sensibil diferite de 

cele din același tip de situri din Spania sau Grecia ! 

 În drumul nostru prin orașele și satele 

portugheze am avut mereu în minte și o profundă 

observație a unui coleg arhitect din Portugalia - dr. 

arh. PEDRO MENDES - Inst. Univ. de Lisboa, 

Depart. de Arquitectura e Urbanismo (ISTA) – în 

lucrarea sa „Parcurgând locuri, dorințe, fascinații” 

(prezentată și la București):

 „ Unul dintre aspectele pe care începi să le 

realizezi cu timpul este că ceea ce te interesează cu 

adevărat sunt lucrurile care îți arată unde ai fost și 

spre ce te îndrepți ”.
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De aici realizăm, - ca un fapt de antropologie, și a 

proiecției spațiului trăit și a proiectării viitoarelor 

spații, - că mintea trăitorului arhitect, cu mai multe 

decenii petrecute în habitatul rural sau urban și atent 

la conexiunile intra-comunitare, tinde sa se apropie 

de starea de „prezent continuu”, specifică trăirii 

transcendente! Îți mulțumesc, Pedro, pentru această 

fulgurație a gândului !

LISABONA

 Capitala portugheză prezintă o rară 

caracteristică – este în același timp un oraș suficient 

de mare și de complex ca să-și susțină funcția de 

primă metropolă a țării, dar este și o structură 

plastică, în sensul unei plieri pe foarte multe cerințe 

de ordin social-mental, ceea ce duce la instaurarea 

multor zone de confort urban, unde amenitățile de 

oraș mare sunt echilibrate prin cele specifice 

orașelor mici; de aici și un pregnant sentiment de 

bunăstare psihică, prezent într-o serie de centre 

polarizatoare ale diferitelor cartiere !

 Cele mai vechi urme ale începuturilor 

capitalei lusitane se pot percepe în zona Alfama, 

singura ce a mai păstrat mărturii ale perioadei 

maure, după giganticul cutremur din noiembrie 

1755, urmat de incendii și un devastator țunami. Din 

cele două principale puncte de belvedere aflate în 

cartier se poate percepe lumina picturală, stranie, 

specifică estuarului Tejo și poți integra specificul 

populației locale, pentru care cina cu pește prăjit, în 

curțile înguste, este un ritual ce începe exact înainte 

de apusul soarelui, învăluit astfel într-un fum 

albăstrui condimentat...

 Mai la vest se află cartierul Baixa, comercial, 

refăcut după cutremur, apoi Chiado, refăcut recent, 

după marele incendiu din 1988, sub îndrumarea de 

maestru a arhitectului Alvaro de Siza Vieira. 
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La est de Alfama se află cea mai mare intervenție 

urbanistică din Lisabona contemporană – „Parque 

das Naçoes”. De fapt, capitala a avut două momente 

de excepție la finele secolului XX, marcate urbanistic 

cu realizări benefice orașului: 1994 – când a fost 

Capitală Europeană a Culturii, și 1998 – când a 

găzduit, în „Parcul Națiunilor”, Expoziția Mondială.

 Această expoziție este o demonstrație de 

regenerare urbană a unor vechi zone industriale și a 

unei serii de cheiuri la Atlantic. Se pot vizita cu folos 

Pavilionul Portugaliei (arh. Alvaro de Siza), 

„Oceanario” – un complex de acvarii și instalații-situri 

zoologice (arh. Peter Chermayeff), Gara „do 

Oriente” (arh. Santiago Calatrava), și tot ansamblul 

de spații pentru birouri, locuințe, restaurante, 

comerț, arene multi-funcționale, muzee, parcuri și 

promenade, inclusiv o tele-gondolă.    

Dintre monumentele UNESCO, cu totul remarcabilă 

este Mănăstirea „dos Jeronimos”, capodoperă a 

stilului manuelin, finalizată în 1580, ca un act de 

mulțumire pentru găsirea drumului pe mare spre 

India (exploratorul Vasco da Gama) ! Este cartierului 

Turnului Belem și al celebrului pod metalic „25 

Aprilie”, realizat în stilul lui „Golden Gate” din San 

Francisco.

ÎN JURUL CAPITALEI

- Pe lângă atracțiile geografic-ecologice ( cel 

mai vestic punct al Europei, rezervațiile naturale, 

etc.), zona metropolitană lărgită a Lisabonei 

cuprinde câteva dintre cele mai originale așezări 

portugheze – este o istorie ilustrată urbanistic a 

dezvoltării culturale a unui centru de imperiu maritim 

mondial, un centru care a expandat organic spre 

litoralul atlantic: sunt așezări crescute în jurul 

reședințelor nobiliare, inclusiv ale Familiei Regale, 

cu zone verzi dirijate (parcuri și păduri) sau lăsate 

sălbatice, așezări de coastă specifice loisirului „de 

plajă” dezvoltat în ultimele două secole, până la 

comunitățile internaționale „de vacanță”, apărute ca 

urmare a noilor rețele de transport public și a noilor 

rețete imobiliare...
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- Orașul Sintra este o așezare în pădure, cu 

centrul pe costele unui munte înnobilate de reședința 

regală, construită în mai multe etape și foarte turistic 

reabilitată ! Palatul este un cumul de stiluri și de spații 

imag inat ive ,  care  demonst rează ab i l i tă ț i 

constructive absolut remarcabile și dovezi cu zecile 

că nu dimensiunile încăperilor contează ci scara și 

euritmiile atent dozate ! Parcul dendrologic, 

amenajat timp de sute de ani în corpul pădurii 

originare, merită ore de plimbare și studiu.

- Orașul Estoril îmbrățișează mai multe volute 

ale coastei sudice a Atlanticului, constituind o 

stațiune de lux neostentativ, organic așezată și 

dezvoltată, reușind să nu ajungă un spațiu urban 

sufocant. Stațiunea invită la parcurgere, fie per-

pedes, fie cu automobilul, și posedă zeci de puncte 

de interes, de la construcții militare amenajate pentru 

turism, la muzee, parcuri, porturi turistice și plaje.

 

CENTRE PATRIMONIALE DIN INTERIOR

- SANTAREM – oraș vechi de 2200 ani, unde 

Regele Afonso Henriques a obținut o strălucită 

victorie asupra arabilor, hotărâtoare pentru 

Reconquista iberică (1147), după care așezarea a 

devenit una dintre cele mai mari și bogate din țară. 

Numeroase biserici și mănăstiri gotice, unele 

restaurate în epoca manuelină, demonstrează 

energ ia impresionantă acordată păstrăr i i 

patrimoniului național ! În impresionanta biserică 

„Santa Maria da Graça” se află mormântul 

descoperitorului Brazi l iei ,  Pedro Cabral – 

descoperire care este și una dintre sursele 

numeroaselor monumente și artefacte, realizate de 

acest popor relativ mic în câteva secole.

- ALCOBAҪA – abație cisterciană fondată în 

1153 tot de Regele Afonso Henriques, a fost sute de 

ani printre cele mai bogate și influente mănăstiri din 

Portugalia.

-  BATALHA – chiar și astăzi, ansamblul mănăstiresc 

domină orășelul. Stilul gotic târziu este presărat cu 

elemente manueline, după mai multe reabilitări. 

C o n s t r u c ț i a  c o m e m o r e a z ă  c â ș t i g a r e a 

independenței față de Spania, în 1385.
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- OBIDOS – este un fost sat de pescari, care 

până în sec. XV. a avut acces la ocean. Drept care s-

a și fortificat, fiind adesea ținta piraților arabi ! Prin 

colmatarea lagunei, a devenit un orășel agricol, dar 

și-a păstrat centrul istoric înconjurat complet de 

zidurile medievale. Aici se pot vizita două librării 

amenajate în foste spații religioase și un luxos hotel 

(„pousada”) amenajat într-o aripă a Castelului ce 

păstrează urme din epocile romană, maură și 

portugheză timpurie.

- AVEIRO – unul dintre vechile porturi romane 

la o lagună atlantică, care s-a dezvoltat în timp 

construindu-și mai multe canale navigabile; deși o 

mare furtună a deviat cursul principal al râului, 

locuitorii au muncit o jumătate de secol spre a reface 

vechiul curs și port ! Atmosfera se apropie de cea a 

orașelor lagunare italiene, dar cu numeroase fronturi 

de clădiri din epoca „Art nouveau”, și splendidul 

ansamblu Convento de Jesus.

ORAȘE ISTORICE

- BRAGA – orașul a fost fondat de romani pe 

timpul vieții lui Hristos, iar peste 1000 de ani a fost 

recucerit de creștini din mâinile islamicilor. Devine în 

scurt timp sediu arhiepiscopal și își întărește mereu 

poziția de capitală religioasă a poporului portughez. 

Astăzi se mai păstrează 35 de mănăstiri și biserici de 

mare valoare, iar festivalurile religioase din 

Săptămâna Mare și de ziua Sf. Ioan Botezătorul au 

tradiție milenară ! Pe lângă acestea, orașul posedă 

foarte interesante palate și conace nobiliare, muzee 

și o mare universitate, ce animă întreaga 

comunitate.                                                                                           

- COIMBRA – al treilea oraș al Portugaliei se 

mândrește cu cea mai veche și prestigioasă 

Universitate din țară, fondată în 1290 la Lisabona și 

transferată în Coimbra la 1537. Nucleul este o veche 

reședință regală, care s-a dezvoltat în secole, 

animând Cidade Alta (orașul de sus) cu miile de 

studenți. Așezarea cartierelor vechi pe dealurile ce 

bordează râul Mondego este încă un exemplu de 

construire organică pe relief, ce dă specific peisajului 

cultural cu atâtea rezonanțe spirituale!
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- O dotare excepțională este vechea Bibliotecă 

„Joanina” (1717), unde barocul și abundența de 

materiale scumpe demonstrează valoarea acordată 

acestui „depozit de înțelepciune” al universității. Între 

multele atracții arhitecturale și muzeale din oraș, se 

remarcă „Igreja de Santa Cruz”(sec. XII), loc de veci 

pentru primii doi regi portughezi, amplu refăcută de 

Manuel I în sec. XVI.

- GUIMARẤES – un oraș având aceeași 

populaț ie ca Mediașul ,  iar  în toată zona 

metropolitană cât populația Sibiului, devine în 2012 

Capitală Culturală Europeană (împreună cu Maribor 

din Slovenia) – având mai multe atuuri istorice și 

spirituale: loc de naștere al primului Rege portughez, 

Afonso Henriques și prima capitală a regatului, numit 

de aceea „leagănul națiunii”, păstrarea unui nucleu 

urban medieval excepțional, un palat al Ducilor de 

Bragança construit în sec. XV. și refăcut în anii 1930 

la comanda președintelui Antonio Salazar (utilizat 

pentru președinție și astăzi), Universitatea Minho, 

plus o întreagă gamă de serbări religioase și 

festivaluri care aduc în contempo-raneitate tradiții 

multiseculare.

PORTO (+ VILA NOVA DE GAIA)

 Administrativ, Porto este al doilea oraș al țării, 

deși industrial este pe primul loc, iar populația 

zonelor metropolitane Lisabona și Porto este cam 

egală. Față de capitală, Porto este așezat pe un relief 

și mai accidentat și prezintă, în consecință, o 

varietate mai mare de peisaj urban, colonizând 

malurile abrupte ale fluviului Douro. Această situare 

a dus la apariț ia unei amfi lade de poduri 

spectaculoase, începând cu cele metalice din 

„epoca Eiffel” – podul feroviar Dona Maria și podul cu 

două platforme Dom Luis I – până la cele 

contemporane, care pot fi vizionate împreună într-o 

croazieră pe fluviu. Cel mai vechi cartier al orașului 

este Ribeira, clasat pe lista UNESCO, centru 

comercial și manufacturier medieval, cu zone 

remodelate în sec. XVIII și transformate azi în spații 

pentru turismul debordant. 
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Porto posedă o serie ilustră de biserici și mănăstiri 

creștine, începând cu marea catedrală datată la 

începutul sec. XIII și terminând cu lucrările baroce 

ale arh. Niccolo Nasoni, care aici și-a dat măsura 

talentului său. O altă epocă bine reprezentată în oraș 

este Arta 1900, prin numeroase case de raport dar, 

mai ales, prin Estação de São Bento – gara decorată 

cu peste 20 000 de plăci „azulejos” și care a devenit 

în ultimele decenii un comutor perfect funcțional între 

trenul clasic, metroul ușor specific în Porto, 

autobuze, tramvaie și stații Uber!     

Vis-a-vis de zona Ribeira se află orașul Vila Nova de 

Gaia, cu un nucleu istoric celebru prin cramele și 

cheiur i le f luviale care servesc comerțului 

multisecular cu vinul de Porto. De fapt este vorba de 

patru varietăți de vin, din strugurii adunați de pe toată 

valea Douro, care se maturează în cramele vechi 

(unele săpate în malul înalt) și se prepară apoi cu 

rachiul de struguri care îi dau tăria și rezistența în 

timp. Aici este zona de interferență a intereselor 

militare dintre Portugalia și Mare Britanie, care au 

sublimat apoi în interese bahic-comerciale... Tot așa 

cum marile ateliere navale de pe coastă, care 

furnizau vasele de război, au contribuit la atâtea 

descoperiri geografice, pentru a-și transfera apoi 

secretele dulgherești către sfera construcțiilor, 

îndeosebi a șarpantelor zise „maritime” !

 Prin această prismă a complexității istoriei, se 

poate lesne sesiza, în toate așezările țării, o 

amprentă aparte a tradiției colonial-imperiale, -- 

transgresată în viața politică premodernă și modernă 

prin turbulențe periodice cu tempo scurt (vezi analiza 

lui Mircea Eliade – „Jurnal portughez”), trecând prin 

uzura socială cauzată de uriașa desfășurare 

geografică a imperiului, și până la quasi-dictatura de 

dreapta a doctorului Antonio de Oliveira Salazar – 

care a urcat în contemporaneitate o națiune prea 

obosită pentru cadența occidentală a secolului XX !!

Arh. Dorin Boilă

Iulie 2018.
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Încă un oraș din Ardeal vrea să intre în ,,Alianța Vestului". 

 
Dupa ce  autoritatile locale din Cluj, Arad, Oradea si Timisoara au decis sa puna bazele unei colaborari 

specialepentru a atrage fonduri europene direct de la Bruxelles, primarul unui alt oras din Ardeal a 

anuntat ca vrea sa se alature acestui patrulater. Primarul orasului Campia Turzii, Dorin Lojigan, face 

primele demersuri pentru ca orasul aflat la 40 de kilometri de Cluj sa fie acceptat in ,,alianta Vestului". 

Astfel, spera Lojigan, Campia Turzii va beneficia in primul rand de investitii substantiale in infrastructura 

- printre care o linie ferata speciala pe care sa circule un tren de mare viteza si autostrada, ceea ce ar 

atrage noi investitori in zona.

,,In conformitate cu spusele primarului Timisoarei, Nicolae Robu, Patrulaterala Vestului isi propune sa 

obtina finantari pentru proiectele gandite, direct de la Bruxelles, fara imixtiunea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si al Administratiei Publice. Ca urmare a acestui demers unic in istoria Romaniei, 

administratia locala a Municipiului Campia Turzii, oras emergent, care in doar doi ani a solicitat finantari 

in valoare de peste 30 de milioane de euro, din fonduri europene, si-a propus aderarea la Patrulaterala 

Vestului", este mesajul edilului. Dorin Lojigan se declara optimist si spune ca si Campia Turzii si-ar 

putea contribui la dezvoltarea acestui proiect de cooperare inter-regionala.

Municipiul nostru dispune de o serie de avantaje unice, in contextul dezvoltarii economico-

administrative, in regiunea de Vest a Transilvaniei, fiind atat un nod rutier, cat si unul feroviar. De 

asemenea, traditia fortei de munca din Campia Turzii, face din orasul nostru un partener viabil, pe 

proiecte de dezvoltare a infrastructurii, indiferent de natura acesteia" - Dorin Lojigan - primar Campia 

Turzii.  ,,Am vazut in Patrulaterala Vestului un demers inovativ, din punct de vedere administrativ, dar si 

oportunitate pentru municipiul nostru de a se dezvolta rapid, gratie colaborarii cu omologii nostri. 
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Prin prisma apropierii geografice, administrative si politice de capitala judetului, am putea contribui la 

dezvoltarea acestui proiect de cooperare inter-regionala. Sunt foarte increzator in raspunsul omologilor 

mei si astept cu nerabdare momentul in care le vom putea transmite cetatenilor nostri ca municipiul lor 

gandeste, acceseaza si implementeaza proiecte comune cu Oradea, Arad, Timisoara si Cluj Napoca", a 

adaugat Lojigan.

Acesta a mentionat ca se afla in relatii foarte bune cu primarii oraselor amintite si ca Aradul si Campia 

Turzii au mai colaborat de-a lungul timpului la proiectul cu finantare Vest-Nord-Vest. ,,Trebuie sa ne 

grabim" Dan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, spune ca si alte orase sunt binevenite in 

cadrul acestei aliante. Acesta a adaugat ca principalele proiecte avute in vedere de administratiile celor 

patru orase din cadrul ,,Patrulateralei Vestului" tin de infrastructura. Astfel, Clujul, Aradul, Timisoara si 

Oradea vor depune proiecte comune la Bruxelles, pentru a obtine finantare directa, fara a mai fi nevoie 

de intermedierea Bucurestiului. Dan Tarcea sustine ca astfel de practici sunt des intalnite in alte tari ale 

Uniunii Europene. ,,Nu exista o concurenta intre noi, in principiu orice alt oras poate sa ni se alature, dar 

inca nu am discutat despre asta cu alti primari. Noi dorim sa realizam aceasta alianta regionala pentru a 

putea sa accesam direct fondurile europene de la Bruxelles, fara a mai depinde de Bucuresti. Va trebui 

insa sa ne miscam repede, pentru ca sunt niste proceduri care trebuie urmate si trebuie sa fim organizati 

in asa fel incat sa putem deja accesa fonduri comunitare in exercitiul 2021-2027. Nu mai putem pierde 

timp, bani exista, dar trebuie sa ne grabim pentru ca avem semnale ca dupa 2027 s-ar putea reduce 

fondurile puse la dispozitia noastra, asta ca si ca urmare a Brexitului", a declarat Tarcea, pentru 

,,Adevarul". 

,,Noi am avut deja probleme din cauza faptului ca nu putem accesa in mod direct fonduri europene. 

Proiectul Centurii Metropolitane a Clujului a fost cuprins in Masterplanul trimis la Bruxelles inca din 

2015. Uniunea Europeana a prevazut 150 de milioane de euro pentru acest proiect, dar totul bate pasul 

pe loc. Am facut nenumarate cereri la Bucuresti pentru a putea sa lansam studiul de fezabilitate si abia 

anul trecut am primit un raspuns pozitiv. Facem acest studiu din fondurile noastre, dar daca Ministerul 

se va misca la fel de lent, riscam ca pana in 2024 sa nu reusim sa construim centura, iar atunci pierdem 

finantarea" Dan Tarcea - viceprimar Cluj.  Anuntul infiintarii ,,Patrulateralei Vestului" a fost facut de 

primarul Timisoarei Nicolae Robu, Emil Boc, Ilie Bolojan si Gheorghe Falca, primarii municipiilor 

Timisoara, Cluj-Napoca, Oradea si Arad, au constituit in urma cu circa doua saptamani ,,Patrulaterala 

Vestului", o structura informala al carui scop este de initiere a unor proiecte majore de infrastructura. S-a 

vorbit despre legarea celor patru orase cu drumuri exprese si cai ferate de mare viteza.

,,Impreuna cu colegii Ilie Bolojan, Gheorghe Falca si Nelu Popa, primari de Oradea, Arad, respectiv 

Resita. Cu aceasta ocazie, am anuntat constituirea de catre subsemnatul, Emil Boc, Ilie Bolojan si 

Gheorghe Falca a unei structuri informale, pe care am convenit sa o numim "Patrulaterala Vestului". Ne 

propunem ca aceasta structura sa fie cadru pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, dar si 

cadru de initiere impreuna de proiecte infrastructurale majore, mai ales pe linia imbunatatirii 

conectivitatii intre cele patru orase - cale ferata de mare viteza, autostrada sau drum expres, rapid etc.- 

si de cooperare in domeniile cultura, educatie, sanatate, turism, sport, securitate etc. Sa fie intr-un ceas 

bun!", a scris primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, dupa ce a participat, 

vinerea trecuta, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara, la dezbaterea Hub Urban Talks 

,,Let's Shape The Future Of Cities Together". Robu a pus accent pe necesitatea colaborarii in ceea ce 

priveste fondurile euroepene. ,,Nu ai cum sa obtii o sursa de finantare daca vii cu o bucatica dintr-un 

astfel de proiect mare, trebuie sa vii cu intregul. Or, se stie ca Uniunea Europeana are si proiecte 

majore, pentru care se pot obtine bani direct de la Bruxelles. Sunt mai multe surse de finantare si vrem 

sa ajungem sa accedem la ele si vom incepe sa lucram efectiv in cadrul acestei patrulaterale a vestului", 

a precizat edilul-sef al Timisoarei.
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