
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018 

 
Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate 

în articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii 

acestor articole sau, după caz, redacţia. 

 

BULETINUL INFORMATIV UAR 
REDACTAT LA FILIALA SIBIU 

NOIEMBRIE 



CUPRINS

I.	SEMNAL

-	Expoziția	PRIVIRI,	de	Cristina	ȚURLEA

-	Expoziția	B:MAD	(București:	Modernism	Art	Deco)

-	Expoziția	Cartierul	Evreiesc

-	România	-	100	de	ani	în	concursuri	de	arhitectură

II.	INFO	Bienala	Națională	de	Arhitectură	2018,	de	Ana	DONȚU

INFO 1 - Conferința „Dialoguri deschise: Arhitectura se învață de mic!”, de Ana DONȚU
INFO 2 - Gala de premiere a secțiunii „DIPLOME - ARHITECȚI în AFIRMARE”, de Ana DONȚU
INFO 3 - Arhitectura.6, de Ana DONȚU
INFO 4 - Uzina Independența, de Ana DONȚU
INFO 5 - Colocviul „România în 100 de Edificii 1918 – 2018”, de Ana DONȚU
INFO 6 - Lansarea volumului aniversar „MAC 80. Emil Barbu Popescu – Contribuții la Dezvoltarea 
Arhitecturii Românești și a Invățământului de Specialitate", de Ana DONȚU

III.	CENTENAR

-	Catedrala	Națională,	de	arh.	Dorin	BOILĂ

-	O	 	necesară	îndreptare:	Cine	a	fost	cu	adevărat	 	ROBERT	FICHEUX?,	de	dr.	geogr.	Șerban	

DRAGOMIRESCU

      2    foto: arh. Mircea ȚIBULEAC



      3    

						SEMNAL	1				

CRISTINA ȚURLEA - EXPOZIȚIA PRIVIRI
Expoziţia este deschisă până în 3 decembrie, intrarea liberă. 
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Asociația Igloo Habitat și Arhitectură prezintă expoziția B:MAD (București: Modernism Art Deco), ce se 
desfășoară în perioada 24 noiembrie – 5 decembrie 2018 la Palatul Telefoanelor, pe Calea Victoriei 35. 
Proiectul surprinde patrimoniul Art Deco bucureștean și-l aduce în atenția publicului larg printr-o serie 
cuprinzătoare de activități: o expoziție de fotografie, o platformă de indexare și cartografiere, un ghid vizual 
de arhitectură și cinci conferințe pe teme conexe, susținute de specialiști din domeniu.
Vernisajul expoziției a avut loc în 27 noiembrie, ora 18.00.
Expoziția de fotografie B:MAD propune o incursiune vizuală inedită în dimensiunea amplă, mai puțin 
cunoscută și nepopularizată, a patrimoniului deco-modernist din București. Bulina galbenă B:MAD 
„Clădiri incluse în patrimoniul București: Modernism Art Deco” – elementul vizual recurent al proiectului – 
indică valoarea acestor clădiri și atrage atenția asupra necesității de a le conserva și de a le percepe drept 
spații vii ale orașului.
Locul ales pentru lansarea proiectului este o clădire emblematică pentru acest stil arhitectural. Cu un istoric 
aparte, construită de arhitecții Louis Weeks și Edmond Van Saanen-Algi și inginerii Walter Troy și D. Stan și 
inaugurată pe 23 aprilie 1934 în prezența regelui Carol al II-lea, clădirea Palatul Telefoanelor este primul 
zgârie-nori din București.
„La 100 de ani de la realizarea Marii Uniri de la 1918, B:MAD celebrează și readuce în prezent atât 
modernizarea României, cât și alinierea noastră în rândul națiunilor europene prin înscrierea în curentele 
arhitecturale ale modernismului de secol XX. Bucureștiul a cunoscut în perioada anilor 1920-1945 o 
dezvoltare culturală, artistică și economică fără precedent, definitorie pentru imaginea urbană de astăzi a 
zonelor turistice istorice ale Capitalei. Patrimoniul Modernist Art Deco, reprezentativ pentru perioada 
interbelică și datorat unei generații de arhitecți de nivel european, constituie un argument substanțial 
pentru a-i determina pe oameni să privească orașul altfel. Proiectul B:MAD este un instrument de 
cunoaștere și descoperire a Bucureștiului, mai precis a uneia dintre fațetele sale multiple, Modernismul Art 
Deco, menit să îi apropie pe locuitorii Capitalei de propriul oraș și totodată pe turiști de atmosfera locului pe 
care îl descoperă. Nu în ultimul rând, prin acest proiect, igloo continuă să stimuleze interesul publicului larg 
pentru arhitectură, pentru spațiul construit, pentru patrimoniul de lângă noi și pentru tot ce înseamnă 
cultură vizuală în general.” — arh. Adrian Ciocăzanu, Asociația Igloo Habitat și Arhitectură.
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Expoziția va prilejui lansarea platformei online B:MAD de documentare fotografică și inventariere a 

adreselor incluse în patrimoniul deco-modernist din București și publicarea volumului bilingv român-

englez București/Bucharest: Modernism Art Deco 1920-1945. Un ghid vizual de arhitectură. A Visual 

Guide to Architecture. Acest ghid prezintă selecția realizată de colectivul de proiect B:MAD, cuprinzând 

peste 100 de imobile și detalii ale acestora incluse în patrimoniul București: Modernism Art Deco. Textul 

este semnat de conf. dr. arh. Mihaela Criticos, imobilele incluse au fost documentate de dr. arh. Sidonia 

Teodorescu, iar prefața îi aparține lui Dragoș Dogaru, inițiatorul B:MAD, care a realizat o bună parte a 

materialului fotografic. Conținutul editorial al proiectului este coordonat de conf. dr. arh. Françoise 

Pamfil.
Platforma online B:MAD indexează o parte din patrimoniul Art Deco bucureștean și cuprinde o hartă cu 

aproape 300 de imobile, documentate fotografic și din punctul de vedere al limbajului deco-modernist. 

Platforma este o invitație deschisă de a explora, a privi, a fotografia și a populariza stadiul curent al 

arhitecturii Art Deco moderniste, care își pune amprenta asupra unor zone istorice ale orașului precum 

bulevardele moderne Carol I, Magheru sau Dacia și numeroase ansambluri rezidențiale. Pe viitor, 

publicul larg și cel specializat se poate implica în această platformă adăugând locații și fotografii sau 

devenind contributor-colaborator.
În programul expoziției B:MAD sunt incluse cinci conferințe tematice:
· Miercuri, 28 noiembrie, ora 18.00 – Conferința „București, secol după secol” susținută de arh. 

Dorin Ștefan 
· Joi, 29 noiembrie, ora 18.00 – Conferința „Cu bicicleta prin București” susținută de Dragoș 

Dogaru, inițiator proiect B:MAD 
· Sâmbătă, 1 decembrie, ora 12.00 – Conferința „Geometrii și spații art deco” susținută de conf. dr. 

arh. Françoise Pamfil, redactor-șef revista igloo, editor coordonator B:MAD 
· Luni, 3 decembrie, ora 18.00 – Conferința „Bucureștiul cotidian: emoție și arhitectură” susținută 

de lect. dr. arh. Vlad Eftenie 
· Marți, 4 decembrie, ora 18.00 – Conferința „Limbajul arhitecturii Art Deco” susținută de conf. dr. 

arh. Mihaela Criticos, coordonator științific ghid B:MAD
Participarea la conferințe este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere la 

contact@artdecobucharest.ro, cu subiectul „Conferințe B:MAD”.
Programul de vizitare a expoziției este de luni până vineri, în intervalul orar 12-20. Vă așteptăm!
B:MAD (București: Modernism Art Deco) este un proiect cultural Igloo,finanțat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale prin programul România Centenar.

Parteneri principali: Primăria Municipiului București, Expo Arte

Proiect susținut de: Telekom

Parteneri: BOSE, CBRE, Consola Grup, Fosta Fabrică, Forte Partners

Parteneri instituționali: Institutul Național al Patrimoniului, Ordinul Arhitecților din România – Filiala 

Teritorială București, Uniunea Arhitecților din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu”, Universitatea Națională de Arte București, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul 

Național de Artă Contemporană,

Parteneri media: RFI România, Modernism.ro, Banchiza Urbană, Feeder.ro, Dizainăr, Decât o Revistă, 

Designist, De-a arhitectura, The Institute, Arhitext, Revista Zeppelin, Fundația Calea Victoriei, 

Bucureștiul Meu Drag, Vânătoarea de comori arhitecturale, Save or Cancel, spatiulconstruit.ro, Phoenix 

Media, Romanian Boutique

Plăcut de: Radio Guerrilla
Pentru mai multe informații urmăriți:

Platforma proiectului

 & Pagina evenimentuluiFacebook Instagram
#BMADproject

#ArtDecoBucharest

https://artdecobucharest.ro/
http://bit.ly/ExpoBMAD
http://www.facebook.com/artdecobucharest
http://www.instagram.com/artdecobucharest
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Expoziția bilingvă de fotografie de arhitectură organizată de Uniunea Arhitecților din România și finanțată 

de Primăria Capitalei și ARCUB, dorește să pună în valoare identitatea culturală și istorică locală, prin 

prezentarea unor edificii cu funcțiunea de locuire, lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a 

capitalei, blockhaus-uri sau vile, realizate în București în perioada interbelică. 

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

succes în rândul tinerilor arhitecți și a coincis cu necesitatea realizării unor lucrări intense de modernizare a 

Bucureștiului, astfel că acest tip de arhitectură apare mai ales în zonele centrale ale orașului, oferind 

capitalei o imagine generală modernistă. 

Expoziţia prezintă o colecţie de imobile de locuinţe de raport cu regim mic sau mediu de înălţime, situate în 

zona centrală a oraşului. Zona studată reprezintă o mică rămăşită din ceea ce a fost cândva Cartierul 

Evreiesc care se desfăşura pe malul stâng al Dâmboviţei şi care a scăpat parţial de demolările anilor '80. În 

expoziţie sunt incluse imobile aflate pe străzile: Romulus, Remus, Filibiu, Maximilian Popper, Parfumului, 

Olteni, Calea Călăraşilor, Bd. Hristo Botev, Sfântul Ştefan, etc. 

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

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

Marcel Iancu, Jean Monda, Isak Mahler, Horia Maicu, Victor Asquini, Leon A. Hirsch, Boris Zilberman,  
Ion I. Berindey, Duiliu Marcu, etc.

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

deceniul al treilea al secolului XX, ca o expresie a modernității, preferată de societatea românească, căreia 

Stilul Internațional nu i se potrivea. 

Expoziția poate fi vizitată în perioada 13 – 20 decembrie 2018, la Centrul de Cultură Arhitecturală a Uniunii 

Arhitecților din România, str. Jean Louis Calderon nr.48.
Text. Arh. Gabriela Petrescu

EXPOZIȚIE  
13 -20 decembrie 
2018, ora 10 - 17

Centrul de Cultură 
Arhitecturală a 

Uniunii Arhitecţilor din 
România 

Str. Jean Lous 
Calderon, nr.48

          
VERNISAJ

13 decembrie 2018 
ora 17
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INFO 1

foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU

Dialoguri deschise: 
Arhitectura se învață de mic
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Duminică, 21 octombrie, a avut loc un amplu eveniment al Bienalei Naționale de Arhitectură găzduit de 
Primăria Municipiului Sibiu, care a cuprins Simpozionul „Dialoguri deschise: Arhitectura se învață de mic!” 
și Gala de premiere a secțiunii „Diplome-Arhitecți în afirmare”. 

Conferința „Dialoguri deschise: Arhitectura se învață de mic!” a fost structurată în ateliere conduse de: arh. 
Klara MATHE - Miercurea Ciuc, arh. Daniela RADU - Târgoviște, Eematico (arh. Ion NECULAI și arh. 
Adina MARIN) - București, arh. Anca COȘA - Câmpulung Muscel, arh. Iuliana GELIMAN - Bacău, arh. 
Adela TRIF - Craiova

Arh. Klára MÁTHÉ - profesor de arhitectură la 
Liceul de Arte „Nagy István”, din Miercurea Ciuc:

„Arhitectura poate fi și un joc (foarte) serios, și uneori 
devine mai puternică atunci când e practicată și învățată de 
foarte devreme. În cadrul secției de arhitectură a Liceului de 
Arte «Nagy István» din Miercurea Ciuc, s-a construit, în 
ultimii ani, un proiect pedagogic care privilegiază 
sensibilitatea și responsabilitatea - față de oraș, de 
comunitate, de natură și de patrimoniu. Elevii învață și 
lucruri tehnice, și despre modele și principii în meserie, dar 
le învață și prin exercițiu, prin crearea de obiecte și lucrul cu 
un context”.

Prezentarea ne plimbă prin acest parcurs pedagogic, dar 
vorbește și despre problemele învățământului liceal de 
arhitectură. 
Link video:   https://we.tl/t-OuE0oCT8G8
Link prezentare: https://we.tl/t-y2PBEzC8IG

https://we.tl/t-OuE0oCT8G8
https://we.tl/t-y2PBEzC8IG
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Arh. Ion NECULAI și arh. Adina MARIN - asociați la ONG EEMATICO 

Ion NECULAI: „Noi, cei din eematico, credem că 
joacă este mecanismul fundamental de învățare și 
folosim această idee pentru a crea și implementa 
cursuri practice pentru copii bazate pe joacă, 
construit, experimente și jucării educaționale. 

Arhitectura este parte integrantă din activitățile 
noastre și se regăsește în primul rând în taberele de 
construire pe care le organizăm deja de 4 ani și prin 
care au trecut mai bine de 400 de copii. Aici oferim 
copiilor oportunitatea să creeze și să construiască 
pornind de la diverse teme din lumea reală sau din 
universul fantastic.

Arhitectura este prezentă și în cursurile noastre 
unde avem module dedicate acesteia, de pildă «I Can 
Be an Architect, I Can Be a Constructor, I Will Know 
about construction sites» sau »Inginericum - Civil 
engineer». Gândirea arhitecturală este parte din 
întreaga noastră concepție, printre fondatori 
regăsindu-se cinci absolvenți ai UAUIM, unul fost 
cadru didactic - arhitect practicant al meseriei de 
ani întregi”.
Link video:   https://we.tl/t-gLz0oS9yZk
Link prezentare: https://we.tl/t-8UEp0EjPSU

https://we.tl/t-gLz0oS9yZk
https://we.tl/t-8UEp0EjPSU
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Arh. Adela TRIF - „ADELIER arhitectură”, din Craiova:

 „Asociația desfășoară o serie de activități cu copiii, 
legate de educația în arhitectură, spațiul construit cu 
accent pus pe «patrimoniu» - în ideea conștientizării 
PATRIMONIULUI sub toate aspectele lui  și 
importanța acestuia în evoluția noastră. 

Mizez cu putere pe educația pentru patrimoniu ca 
factor important în definirea clară a originilor, 
resurse decisive de identitate.”

Link video:  https://we.tl/t-xRJEFjGlZF 
Link prezentare: https://we.tl/t-969DyTqd4x

https://we.tl/t-xRJEFjGlZF
https://we.tl/t-969DyTqd4x
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Arh. Anca COȘA - Asociația CORABIA CU ARHITECTURĂ:

„Tot navigând în spațiul real sau imaginar, spiritual 
sau virtual, ne-am dat seama că avem nevoie de acte 
în regulă pentru a transporta arhitectură de 
calitate.
Asociația Corabia cu Arhitectură, persoană juridică 
d e  d r e p t  p r i v a t  c u  s c o p  n e p a t r i m o n i a l , 
independentă, care urmărește: promovarea 
arhitecturii de calitate, promovarea valorilor 
monumentelor  is torice  ș i  de  arhitectură, 
promovarea valorilor tradiționale românești, 
educația prin arhitectură, educația prin calitatea 
mediului înconjurător. 
Misiunea «Corabiei cu arhitectură» este de a 
aborda și aduce în actualitate subiecte legate de 
arhitectura de calitate, în special pentru copii, dar 
nu numai.
Asociația dorește să ofere acces la informații, 
descoperiri istorice sau cercetări științifice, să educe 
toate părțile interesate cu privire la valorile 
arhitecturii în decursul timpului, să îmbunătățească 
prin acestea, calitatea vieții. 
Asociația CORABIA CU ARHITECTURĂ dorește să 
devină o formă de organizare care să asigure 
membrilor săi o voce puternică în păstrarea acestor 
valori.”

Link video: https://we.tl/t-jbCzI5K3RI
Link prezentare: https://we.tl/t-frXsMgOpVM

https://we.tl/t-jbCzI5K3RI
https://we.tl/t-frXsMgOpVM
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Arh. Daniela RADU 
este profesor de arhitectură la Liceul de Arte „Bălașa Doamna" 

din Târgoviște începand din ianuarie 2002.

A prezentat două activități paralele:

- arhitectura de performanță - activitatea cu elevii 

de la liceul de arhitectură, modelarea lor pentru a 

înțelege și a iubi arhitectura și desfășurarea 

concursurilor anuale de arhitectură (12 ediții, 

începând din 2007)

- clubul de arhitectură - (copii cu vârste între 7-14 

ani) - activități de dezvoltare a abilităților artistice 

în domeniul arhitecturii  prin observare, 

creativitate, redactare grafică sau tridimensională 

a obiectelor.

Link video: https://we.tl/t-LBBRn3f4Ge
Link prezentare: https://we.tl/t-FMvo6KzuNt

https://we.tl/t-LBBRn3f4Ge
https://we.tl/t-FMvo6KzuNt
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Arh. Iuliana GELIMAN - 
profesor de arhitectură la Liceul de Artă „George Apostu” din Bacău

„Caracterul complex al specialității, îmbină 

elementele artistice cu cele tehnice, necesitând o 

pregătire de sinteză ce a determinat structura 

curriculară a învățământului de arhitectură, 

creând elevi capabili de a face față unei ulterioare 

pregătiri în domeniu. În conformitate cu sistemele 

pedagogiei  moderne,  am pus accentul  pe 

interacțiunea dintre profesor și elev, într-o relație 

d i n a m i c ă ,  c o n c e n t r â n d u - m ă  a s u p r a 

î n v ă ț ă m â n t u l u i  f o r m a t i v  ș i  î n c u r a j â n d 

creativitatea individuală. Atelierul de arhitectură 

are următoarele variante de activități, cu scopul de 

a lega activitatea didactică din timpul anului cu 

activitatea practică: excursii de documentare - 

workshop arhitectură - studii de locuire, desen 

proiectiv și perspectivă, istoria arhitecturii, 

participări la concursuri și olimpiade (pregătiri 

neincluse în orele de atelier). Disciplina Atelier 

Arhitectură (se predă numai la clasele a XI-a și a 

XII-a), Desenul Tehnic și Perspectiva cultivă 

creativitatea și dezvoltă intuiția la elevi, dezvoltând 

inteligența spațială, chinestezică, artistică, 

matematică și lingvistică. Noțiunile de teoria 

arhitecturii nu presupun memorarea răspunsurilor 

învățate mecanic, ci abilitatea de a pune întrebări și de a găsi creativ răspunsuri la ele. Astfel, fără 

promovarea creativității și fără încurajarea intuiției, geniul copilului se stinge. ” 
Link video: https://we.tl/t-nNAivZw0J6
Link prezentare: https://we.tl/t-hpXAAHtnhd

https://we.tl/t-nNAivZw0J6
https://we.tl/t-hpXAAHtnhd
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foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU
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Gala de premiere a secțiunii „DIPLOME - ARHITECȚI în AFIRMARE”

Vernisajul expoziției de proiecte și Gala de premiere a secțiunii „Diplome - Arhitecți în afirmare” au avut loc 
duminică, 21 octombrie, ora 18.00, la Primăria Municipiului Sibiu. 

Dna Ioana URDEA, arhitectul-șef al Sibiului, în calitate de 
gazdă, a adresat un cuvânt de bun venit participanților: „În 
această seară am onoarea să vă transmit un salut de bun venit 
din partea doamnei primar. Suntem onorați că un astfel de 
eveniment se desfășoară în Primăria Sibiu. Acest sediu este, 
de fapt, o clădire monument istoric amplasată și într-o piață 
din Centrul Istoric plin de semnificații. Este impresionant 
numărul mare atât al lucrărilor expuse, cât și al 
participanților. Sunteți tineri, sunteți la început de drum, v-
ați ales o meserie foarte frumoasă și, oricâte greutăți veți 
întâmpina pe drum, să nu abandonați. Arhitectura este și va 
fi întotdeauna o meserie prezentă în viața publică, nu va fi 
ușor, dar veți avea multe satisfacții. Felicitări organizatorilor 
și participanților”. 
Link video:   https://we.tl/t-snkagIgIpr

Octavian NECULAI, curatorul secțiunii, a fost și moderatorul 
galei de premiere: „Ideea doamnei președinte Ileana TUREANU de a 
răspândi prin țară secțiunile bienalei mi s-a părut extraordinară. Am 
rugat-o ca aici, la Sibiu, să fie această secțiune datorită 
semnificațiilor istorice ale acestui oraș, datorită minunatei lui 
arhitecturi. M-a bucurat că e secțiunea cu participarea cea mai 
numeroasă și are un caracter aparte”. 
Link video: https://we.tl/t-pCFU8WIORz

Dna arh. Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților 
din România, a explicat de unde a venit ideea acestei secțiuni: „Vreau 
să încep prin a mulțumi Primăriei Sibiu că ne-a găzduit și colegului 
nostru Mircea ȚIBULEAC care a făcut toate demersurile pentru a ne 
prezenta Primăriei și a obține acest spațiu minunat pentru Gala din 

această seară. În același timp vreau să mulțumesc sponsorilor, dar, mai ales, câtorva persoane cărora le 
datorăm această secțiune care a fost cea mai de succes a Bienalei. Este o secțiune nouă și foarte importantă. 
Am avut peste 160 de înscriși. Sigur este secțiunea cea mai grea. Noi stabilisem să dăm un singur premiu pe 
secțiune. Un singur premiu din 30 de proiecte e bine, 
dar din 160 deja este nedrept. Nu poate nimeni să se 
detașeze clar dintr-un asemenea pluton. Aici a 
început să scârțâie raționamentul nostru. Dar dacă 
am ajuns la diplome, am ajuns pentru că o colegă de-a 
mea, doamna Dorina TĂRBUJARU, m-a întrebat 
dacă nu am vrea să facem o serată de diplome la 
Uniunea Arhitecților. Suna cam desuet, dar am zis hai 
să facem și a fost o surpriză extraordinară. S-au 
prezentat două diplome și au fost peste 100 de tineri 
arhitecți dornici să vadă, să discute, să se laude. De 
atunci avem o mare cerere pentru această serată a 
diplomelor. Așa ne-am dat seama că este nevoie de 
exprimare în rândul tinerilor noștri colegi, e o nevoie 
de dialog cu cei mai experimentați. A fost realmente 
inițiativa anului și atunci a fost inclusă și ca secțiune a 
Bienalei”.
Link video:   https://we.tl/t-BzQTSOWKkF

https://we.tl/t-snkagIgIpr
https://we.tl/t-pCFU8WIORz
https://we.tl/t-BzQTSOWKkF
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Expoziția proiectelor secțiunii Diplome - Arhitecți în devenire a înregistrat un record de proiecte 
înscrise în concurs (peste 160) și a fost deschisă pentru public în perioada 21-30 octombrie 2018 la Primăria 
Municipiului Sibiu, în holul central și curtea interioară. 
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Vernisajul expoziției a fost urmat de prezentarea proiectelor premiate, iar moderatorul prezentării a fost 
arh. Constantin Gorcea, președintele juriului de la secțiunea Diplome - Arhitecți în afirmare. 
Înregistrările video de la gală pot fi descărcate aici: https://we.tl/t-qpKXzTxVzJ

Proiecte remarcate de juriu: 
Muzeul colecțiilor regale - Spațiu complex de expunere, de Ioana Mariea

Nucleu revitalizant | Centru de arte și meserii, Centru pentru pregătire profesionala, 
Cazare Archita, Jud. Mureș, de Cătălina Mircescu

https://we.tl/t-qpKXzTxVzJ
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Proiect remarcat de juriu, Premiul sponsorului KNAUF: 

Muzeul de Ceramică, de Andra Șodolescu

Proiect remarcat de juriu: Conversie: Campus - Universitate de arte în vechiul sit 
industrial "Moara lui Assan" - București, de Alina Georgiana Ionescu
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Proiect remarcat de juriu, Premiul sponsorului ALLBIM NET:

Locuințe colective - Giurgiului, de Alexandru Dinu

Proiect remarcat de juriu, Premiul sponsorului REYNAERS ALUMINIUM:  
Spații interstițiale si regenerare urbană. Studiu de caz: Revitalizarea Galeriilor 

Blanduziei - birouri si galerii comerciale, de Alexandru Niculescu
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Proiect remarcat de juriu, Premiul sponsorului ALLBIM NET:

Dincolo de locuire - reutilizare adaptivă, fabrica de zahăr, Ljubljana, Slovenia, 
de Didier Chifan

Proiect remarcat de juriu:  
Reconversia bazei miniere Baia Sprie în centru de producție a energiei alternative 

geotermale. Centrală elecctrică geotermală și spa, de Ingrid Dragomir
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Proiect remarcat de juriu:

Construire comunitară în Bărcut, de Irina Scobiola

Proiect remarcat de juriu, Premiul sponsorului ALLBIM NET:  
Reactivarea falezei Dunării Brăila și a morii Violattos, de Sergiu Leucă
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Premiul fundației „Corabia cu arhitectură”: 
Muzeificarea unei epoci. Extinderea Muzeului Civilizatiei Dacice și Romane din Deva, 

Hunedoara. Muzeul epocii eneolitice, de Fabian Luca
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Nominalizare: Platformă de cercetare biologică pe lacul Bicaz, de Andreea Irimia

Nominalizare: Centru de reabilitare si detoxifiere a persoanelor dependente de droguri, 
de Robert Dozsa
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Premiul secțiunii (ex aequo): Casa Pionierului 2.0, de Teodora Ungureanu

Uzina de Preparare Baia Sprie, numită și Flotația, face parte din Complexul Minier Baia Sprie. În anul 2005 
activitatea minieră este oprită în întregul județ, generând o criză economică și culturală în toate orașele 
(post)miniere.
Prin alegerea sitului pentru proiectul de diplomă am vrut să-mi răspund unor întrebări care au apărut 
crescând în acest oraș și apoi urmând cursurile facultății de arhitectură: 
•cum trebuie abordate arhitectural fostele situri miniere în raport cu comunitățile locale?
•este potrivită o abordare patrimonial industrială? sau planul primăriilor de a demola complexurile miniere 
este suficient? 
În urma studiului am ajuns la concluzia că este nevoie de o strategie amplă la nivelul întregului bazin minier 
Baia Mare. Această strategie trebuie să lucreze cu moștenirea minieră ajutând regiunea și comunitățile 
locale să treacă peste criza economică, socială și culturală. Astfel intervenția asupra Flotației este 
considerată într-un context mai mare decât limitele incintei industriale: mai întâi în relație cu Mina Baia 
Sprie, apoi cu Dealul Minei și orașul, iar apoi cu bazinul Minier Baia Mare. 
Studiul diplomei a fost împărțit în două etape:
i.Masterplanul pentru Parcul Dealul Minei: relația Flotație - teritoriu. În trecut Mina crea această legătură 
printr-un flux tehnologic, acum noi actori creează noi relații și noi fluxuri prin cele 3 programe arhitecturale 
rezultate: 
1.Incubatorul de cercetare Flotația 
2.Școala de sporturi extreme
3.Casa Pionierului 2.0
ii.Casa Pionierului 2.0: școală alternativă de cercetași într-un context post-minier.
Volumetria Casei a fost generată prin strategia de camuflaj, dar nu în sensul de obiect care se ascunde 
privirii ci ca un proces de înțelegere a contextului în care clădirea de formează și se așază. Strategia 
generează relații complexe clădire-mediu: casa devine peisaj, peisajul devine casă.
asemenea din context, cu liniile structurale preluând forma dealurilor. 
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Premiul secțiunii (ex aequo): Infrastructura ca arhitectură, de Georgiana Grigore

Lanțul de lacuri din nordul Capitalei este o zonă care nu și-a atins, încă, potențialul de catalizator urban. 
Zona de interventie se află la intersecția dintre două artere de infrastructură, și anume: Șoseaua Colentina și 
Canalul Colentina. 
Infrastructura, aici, sistemul rutier și cel hidrotehnic, uita de anumite spații din jurul său, și ajunge, în mod 
ironic, să despartă spații. Proiectul visează zona de sub pod și de deasupra unei ecluze propuse. Spațiul de 
sub pod, mediu ce atrage nocivitate și spațiul de deasupra ecluzei propuse, un mecanism ingineresc, care 
permite navigația și activează lacurile, dar care crează o gaură, separă parcul în două. Ecluza este primul și 
cel mai important element din proiect. De la ea pornește schimbarea. Ecluza apare în proiect tot din rațiuni 
de conexiune. Devenind navigabile, lacurile, vor ajuta la activarea spațiilor pierdute, acum, de la malul lor, 
dar și a spațiului de sub pod. Acest element se definește ca legătura între două zone importante, parcul și o 
viitoare zonă dezvoltată, la malul apei, de-a lungul canalului. Fiind în primul rând o construcție utilitară, 
ecluza nu oferă o plăcere în a o traversa, este privită ca un pericol. Miza proiectului constă, în acest caz, în a 
elimina aceste limite psihologice din conștiința utilizatorilor și îi a le oferi spațiul din jurul ecluzei. Ecluza se 
va alătura stăvilarului existent, iar între ele va apărea o construcție care va media între teritoriile de la 
suprafață. Aceasta nu va mai fi o limită, ci va invita spre apropiere și parcurgere, spre a te opri și străbate 
suprafața de deasupra sistemului ingineresc. Odată ce vor deveni navigabile, lacurile, vor fi pregătite să 
primească noi funcțiuni publice la malul lor. Toate spațiile se raporteaza la spațiul ecluzei și fiecare primește 
câte o perspectivă unică asupra spectacolului oferit de ea. Apa trece pe lângă construcție si prin construcție. 
Pentru a profita de această oportunitate, ea poate funcționa prin intermediul ei. Pentru a-și produce curent 
electric folosește două Micro-hidrocentrale, pentru alimentarea cu apă, folosește apa din lac trecand-o 
printr-un sistem de filtrare, iar încalzirea sau răcirea (a spațiului si a apei – menajere și a bazinelor) se face 
cu ajutorul unui sistem geotermal, folosind poziția sa pe teren. Piața publică de lângă clădire are o suprafață 
in general dreaptă, care permite organizarea de târguri și expoziții și se racordează cu parterul construcției 
printr-o serie de rampe, scări și platforme. Drumul de halaj crește în înalțime în zona clădirii nou propuse, 
pentru a permite bărcilor să treacă prin ecluză, iar spațiul util ce rezultă din această ridicare găzduiește 
sisteme necesare clădirii. Malul lacului este tratat printr-o serie de elemente punctuale (debarcader, 
platforme, ecluză) care vor distribui intensitate de-a lungul întregului parc. 
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Arhitectura.6

foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU
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În perioada 12-18 octombrie 2018, la Sibiu, s-a 
desfășurat un șir de evenimente sub egida 
Arhitectura.6, printre care „Expoziția proiectelor 
înscrise în concursul Arhitectura.6” și Conferința 
domnului  conf.  dr.  arh.  Liviu GLIGOR - 
„Valorificarea patrimoniului construit”.

Arhitectura.6 este evenimentul bienal  de 
arhitectură organizat de către trei filiale teritoriale 
ale Ordinului Arhitecților din România: filiala 
Brașov - Covasna - Harghita, filiala Mureș și filiala 
Sibiu - Vâlcea.

Punctul central al Arhitecturii.6 este concursul de 
arhitectură pentru proiectele realizate în ultimii doi 
ani de arhitecții din județele Brașov, Covasna, 
Harghita, Mureș, Sibiu, Vâlcea și expunerea 
proiectelor în spațiul public. Expoziția de la Sibiu a 
fost vernisată vineri, 12 octombrie, și a putut fi 
vizitată până pe 18 octombrie, în Piața Mare. A fost 
organizată pe 7 secțiuni: 

1. Arhitectură - locuire 
2. Arhitectura dotărilor comunitare și de 
producție
3. Arhitectura spațiului public
4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe 
fondul construit
5. Amenajare de interior / scenografie
6. Design de obiect
7. Proiecte de sertar

Câteva filmări ale expoziției le puteți vedea aici:    
https://we.tl/t-YemZcwFclv
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Conferința domnului conf. dr. arh.  Liviu GLIGOR
-  - a „Valorificarea patrimoniului construit”
avut loc vineri, 12 octombrie, ora 18.30, la Centrul 
de informare turistică de la Primăria Municipiului 
Sibiu.

„Începând cu secolul al XIX-lea, lumea a început să-
și pună, în mod serios, problema a ceea ce se 
întâmplă cu clădirile vechi. Există un personaj, 
despre care aș vrea să vorbim în acest context, se 
numește William Morris - un englez care, printre 
multe preocupări artistice, a fost un om de cultură, 
și artist, și scriitor. A creat o societate, care se 
numește «Societatea pentru protecția clădirilor 
vechi», și a inițiat un document care se numește 
«Manifestul». Acesta conține ideologia autorilor și 
justifică întru totul acțiunea lor. Morris era 
contemporan cu un alt englez, mult orientat către 
istorie, către romantism și care era mult mai drastic 
în afirmații și în relația cu clădirile vechi, cu 
existentul istoric pe care îl venera efectiv și 
considera că nu trebuie atins, ci conservat ca atare.”
 
Link video: https://we.tl/t-pka6dOv0QJ

Cele câteva intervenții din sală pot fi descărcate aici: 
https://we.tl/t-uaQiqe3FTV

Arhitectura.6 continuă seria edițiilor bienale 
organizate de cele trei filiale teritoriale OAR în anii 
2012, 2014 și 2016. Expoziția proiectelor din 
concurs este integrată într-o serie de evenimente 
menite să promoveze importanța arhitecturii și să 
prezinte profesia de arhitect în comunitate. 
Arhitectura.6 se conturează ca un eveniment 
destinat publicului larg, care mobilizează membrii 
profesiunii în dialog cu societatea civilă.

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea 
arhitecturii de calitate și generarea de discuții 
critice despre arhitectura recent construită.
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UZINA	-	amenajare	și	regenerare	urbană



		37			

Unul dintre proiectele nominalizate la Bienala 

Arhitectura.6, ediția 2018, este proiectul de 

reabilitare urbanistică a zonei Independența 1 

„UZINA - amenajare și regenerare urbană”, 

avându-i ca autori pe: A-PLATZ + ATELIER 

BELLEVILLE, Mihai BUȘE, Marton TOVISSI, 

Ioan Emilian VELICIU. Următoarele materiale le-

am primit de la ATELIER BELLEVILLE care 

prezintă proiectul în cauză.

ATELIER BELLEVILLE: „Ceea ce am dorit sa 

arătăm este că se poate imagina o dezvoltare 

imobiliară în jurul unor clădiri existente cu 

potențial, indiferent dacă sunt clasate sau nu. Cred 

că un astfel de proiect merită adus în lumină pe 

toate căile posibile și dezbătut în comunitate”.

Proiectul abordează un sit de 8,65 ha situat în 

vecinătatea Sibiului istoric, printr-un proces de tip 

masterplan ce are ca scop recuperarea unui sit 

abandonat de 25 de ani și conectarea lui la oraș. În 

paralel, își propune concertarea viitoarelor 

investiții unele față de altele și față de patrimoniul 

propus pentru a fi conservat și reabilitat.

Astfel de enclave urbane sunt des întâlnite în 

orașele cu trecut industrial până la căderea 

regimului comunist. După încetarea activității, în 

primul deceniu al capitalismului, aceste situri au 

fost abandonate, fragmentate sau desființate. La 

nivel urbanistic, ele au rămas niște „buzunare”, 

devenind obstacole în calea dezvoltării coerente a 

orașului. Acest sit este cu atât mai particular cu cât 

se situează pe malul râului Cibin, la marginea 

orașului medieval, la 8 minute de mers pe jos de 

piața centrală. 

Astăzi, ambițiile orașului au crescut, politica 

urbanistică reclamă titlul de „oraș de întâlnire”, 

punând în lumină situri  noi care trebuie 

reinventate. Proiectul de amenajare pleacă de la 

următoarele ipoteze:

· Oportunitatea parcelării și achiziționării 

terenurilor;
· Nevoia constituirii unui centru de afaceri și 

activității terțiare cu facilități complexe;
· Oportunitatea unui muzeu al industriilor 

care să relateze povestea trecutului industrial al 

orașului;
· Planul de afaceri EcoSib care dorește 

investirea unor spații pentru industrii inteligente;
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· Nevoia capacității de cazare pentru Sibiu ca 
„oraș de întâlnire”;
· Nevoia de spații de parcare manifestată de 
către administrația orașului.

Situl conține 22 de clădiri dintre care 11 sunt clasate 

monument istoric de categoria B, fiind ridicate între 

1890-1940 pe baza planurilor avangardiste 

realizate de arhitecți vienezi. Proiectul susține o 

amenajare a spațiului din jurul acestor clădiri și a 

urbanismului pe care acestea îl determină: o rețea 

de străzi înguste și piațete. Din restul de 11 clădiri, 

proiectul propune păstrarea obiectelor care au o 

spațialitate sau flexibilitate deosebită și reconversia 

lor în muzeu, parcare, clădire de birouri, galerie de 

artă, cafenea etc. 

Spațiile generate prin îndepărtarea clădirilor 

nevaloroase vor fi ocupate de clădiri noi de locuințe 

colective de tip insulă. Această tipologie este 

preluată din tradiția organizării locuirii în orașul 

istoric. Considerăm că un astfel de model oferă 

calități în plus față de „bara modernistă”, făcând ca 

standardul de calitate să fie în concordanță cu 

poziția terenului. Circulațiile vor fi dirijate pe 

direcția N-S și drenate pe direcțiile E-V, abordare ce 

continuă conceptul original al amenajării 

industriale pre-comuniste. 

Etapizarea propusă pentru acest proces este 

următoarea:

· A c t i v a r e a  z o n e i  p r i n  î n l ă t u r a r e a 

împrejmuirilor și amenajarea evenimentelor 

culturale pentru reintroducerea sitului în mentalul 

colectiv;
· Reabilitarea de urgență a clădirilor 

valoroase degradate și îndepărtarea celor 

nevaloroase;
· Amenajarea traficului;
· Amenajarea echipamentelor publice în 

clădiri existente (spații pentru sport, muzeu, 

parcare);
· Construirea de locuințe colective noi de tip 

insulă;
· Construirea a două turnuri de locuințe 

pentru marcarea operațiunii la nivelul skyline-ului 

sibian. 

Mai multe informații descărcați   AICI 

https://we.tl/t-XT1kgPCCE8
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INFO 5
foto&video:		

arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU
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Pe 22 octombrie 2018, a avut loc vernisajul Expoziției „România în 100 de edificii” și colocviul 

omonim, în Foaierul Bibliotecii Academiei Române. Evenimentul s-a bucurat de prezența acad. 

prof. dr. Răzvan Theodorescu, vicepreședintele Academiei Române, și a invitaților speciali, experți 

în istoria artei și arhitecturii: prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan, prof. 

dr. arh. Marius Marcu-Lapădat și scriitorul Nicolae Iliescu.

Colocviul face parte din proiectul „ROMÂNIA ÎN 100 DE EDIFICII 1918-2018”, care continuă seria 

evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri. Manifestarea își propune să celebreze 100 de ani 

de la Marea Unire din 1918 printr-un eveniment concentrat pe arhitectura ultimului secol, în toate 

regiunile românești, dar în special în capitala țării.

Proiectul, care are o durată de 6 luni, se desfășoară în unitățile de învățământ din sectorul 6, se 

adresează atât elevilor, profesorilor și personalităților culturale ale sectorului, precum și elevilor 

români și străini aflați în vizită la București în perioada dedicată expoziției.

Panourile foto-explicative prezintă povești ale clădirilor emblematice ridicate în România în 

ultimul secol, povești prezentate de oameni de cultură și istorici ai prezentului. Elevii și profesorii 

pot descoperi, prin intermediul acestei expoziții, că zidurile clădirilor istorice, deseori ignorate în 

peisajul urban actual, au o valoare inestimabilă pentru români și pentru România, deopotrivă. 

Expoziția „ROMÂNIA ÎN 100 DE EDIFICII 1918-2018” trece în revistă etapele arhitecturii 

românești din perioada interbelică și până astăzi.

Evenimentul a fost moderat de dl academician Răzvan THEODORESCU. 
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prof. dr. arh. Augustin IOAN: „Vreau să explic felul în care a fost gândită expoziția. Când am început, 
ne-am gândit la trei perioade mari. Prima este perioada monarhiei. Întâmplarea face că se potrivesc și anii: 
1918-1948, asta înseamnă că a cuprins și timpul războiului și foarte mica renaștere de după 1945, care a fost 
repede suprimată. A doua perioadă a fost cea comunistă: 1948-1989”. Dl arh. Augustin IOAN a vorbit 
preponderent despre cea de-a doua perioadă, mai multe puteți afla aici: https://we.tl/t-xEWha7Up23

prof. dr. arh. Emil Barbu POPESCU: 
„Mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse 
despre meseria și profesia noastră. Am ținut foarte 
mult să fiu prezent, pentru că, în ciuda invitației 
care îmi părea de complezență, am simțit nevoia să 
mă bucur și eu de arhitectură. Parfumul pe care l-a 
adus acest film epocal m-a făcut să-mi schimb 
modul în care am vrut să prezint o experiență 
despre care nu mi-am dat seama ce semnificație 
avea la vremea respectivă și ce rezonanță a avut 
timp de aproape 20 de ani, cât a durat prima etapă 
de construcție. Intenția mea a fost să vă vorbesc 
despre o altfel de arhitectură, este un mic eșantion 
al unei experiențe care a început în 1970”. 
Link video: https://we.tl/t-UBFoT7BlBM

prof. dr. arh. Marius MARCU-LAPĂDAT: „Mie mi-a 
r e v e n i t  m i s i u n e a  s ă  v o r b e s c  d e s p r e  p e r i o a d a 
contemporană, sunt momente pe care încă le trăim. Înainte 
de a intra în subiectul propriu-zis, voi adăuga câteva detalii 
despre felul în care am gândit expoziția. Ea este, pe de o 
parte, o expoziție comemorativă, pentru că vorbim despre 
100 de ani în 100 de clădiri și sigur că sunt clădirile cele mai 
reprezentative, dar nu este doar atât, mai are o componentă 
de cercetare autentică și textele substanțiale scrise de dl 
Augustin sunt dovadă că este o analiză, de multe ori, critică, 
mai  a les  cu  re fer ire  la  per ioada  comunistă  ș i 
contemporană”. 
Link video: https://we.tl/t-8oqwCr8674

https://we.tl/t-xEWha7Up23
https://we.tl/t-UBFoT7BlBM
https://we.tl/t-8oqwCr8674
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Nicolae ILIESCU, scriitor: „Despre arhitectură, 
această artă deosebită, aș putea spune următorul 
lucru: este vorba despre o întâmplare cu un prieten, 
Călin DAN, care actualmente este șeful Muzeului de 
Artă Contemporană. Văzusem împreună filmul 
«Solaris» și, când am discutat după proiecție, mi-am 
dat seama că am văzut două filme diferite. Eu am 
văzut povestea, iar el a văzut culorile, simbolurile, 
elemente de Rembrandt și Caravaggio. Așa este și în 
arhitectură: este un limbaj frumos prin care ne 
plimbăm, nu-l folosim decât parcurgându-l. Este un 
fel de marcare simbolică a teritoriului, prin 
frumusețe”. 
Link video: https://we.tl/t-vx0OXgbYfV

Gabriel MUTU, primarul sectorului 6: „Sectorul 6 a început să 
facă niște schimbări mici. Am început cu parcurile: Parcul Fabricii, 
dacă vă spune ceva, astăzi se numește «Tudor Vladimirescu», Parcul 
Giulești - astăzi Parcul «Marin Preda» și Parcul Moghioroș, cel mai de 
suflet pentru sectorul 6, astăzi se numește Parcul «Sergiu 
Celibidache»”. 
Link video: https://we.tl/t-lVrZjtExKH

https://we.tl/t-vx0OXgbYfV
https://we.tl/t-lVrZjtExKH
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INFO 6

foto&video:		
L.	MIHĂESCU
R.	HATEA

de	Ana	DONȚU

Lansarea volumului aniversar  
„MAC 80. Emil Barbu Popescu” 
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„MAC 80. Emil Barbu Popescu - Contribuții la Dezvoltarea Arhitecturii 
Românești și a Învățământului de Specialitate”

Pe 5 noiembrie 2018, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. J. L. Calderon, nr. 48, a avut loc 
lansarea volumului aniversar bilingv „MAC 80. Emil Barbu Popescu - Contribuții la Dezvoltarea 
Arhitecturii Românești și a Învățământului de Specialitate”, în prezența lui Emil Barbu POPESCU și a 
numeroși prieteni ai săi, care au luat cuvântul cu acest prilej.

Dna arh. Ileana TUREANU, președintele 
UAR: „Mă gândeam oare ce am putea să mai 
spunem noi de bine despre Mac, el se 
rușinează, pentru că este mult prea timid și nu 
suportă să fie lăudat. De aceea mă gândeam să 
facem un alt exercițiu în astă-seară, dacă nu 
știm cu ce să-l mai lăudăm pe Mac, să vedem 
ce ne-am fi făcut dacă nu ar fi fost Mac. Ce ne-
am fi făcut, înainte de '89, fără el? Ce ne-am fi 
făcut, înainte de '89, fără Club A? Ce ne-am fi 
făcut fără reviste, fără casele tineretului, 
pentru că Mac a fost și în spatele acestor 
programe pentru tineret. Mac a fost și în 
spatele măsurilor care s-au luat la un moment 
dat ca studenții să fie prezenți în consiliile 
profesorale…”. 

Prof. dr. arh. Gabriela TABACU, 
coordonatorul volumului: „Misiunea mea 
din această seară este de a vă spune 
povestea acestei cărți. Noi ne adunăm 
întotdeauna pe 15 septembrie în bufetul 
Școlii de Arhitectură, unde îl aniversăm pe 
Mac. E un prilej nu doar să-l sărbătorim 
pe Mac, dar și să ne revedem după vacanță 
și să reintrăm în ritmul școlii. Prin 
februarie 2018, ne-am dat seama că anul 

acesta, pe 15 septembrie, Mac împlinește o vârstă rotundă - 80 de 
ani - și că ar trebui să-i facem un cadou mai special, mai deosebit. 
Așa am ajuns la ideea de a face o carte aniversară”.

Prof. dr. arh. Ana Maria ZAHARIADE: „Cartea este un alt fel 
de istorie, este o mică istorie a unui om, a școlii, a perioadei din anii 
'50-'60. Volumul e conceput în trei părți. Prima parte e o poveste 
reconstituită după un interviu de circa 10 ore cu personajul 
principal. Este o poveste a epocilor străbătute, a întâmplărilor, a 
viselor, a determinărilor și a acțiunilor. Nu este un interviu cu doar 
două voci, în el mai intervin și alți martori ai diverselor momente. E 
un fel de jurnal retrospectiv. E plin de culoare și de poze”. 
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Prof. dr. arh. Mariana EFTENIE: „Eu cred că 
Mac, dincolo de aprecierile mult-meritate ale 
acestui efort pe care îl reprezintă cartea, este o 
personalitate extrem de vie în prezența căruia încă 
mai avem șansa să ne aflăm. Personajul acestei 
cărți este Mac, pe care îl identificăm, de fapt, cu 
școala. Dacă am o oarecare tristețe, este pentru că 
nu știu dacă toți înțeleg care este, cu adevărat, rolul 
lui în școală”.

Dl arh. Călin IRIMESCU: „Ceva lipsește din 
carte. Sunt prezentate unele dintre cele mai 
importante lucrări care s-au realizat, dar lipsește 
capitolul cu case care nu s-au realizat, dar care au 

fost desenate. Iar eu reprezint aici câțiva colegi, Viorel 
SIMION, Alexandru ANDRIEȘ și cu mine, conduși de 
Mac - și vă spun câteva titluri. Mă macină aceasta, 
pentru că l-am văzut aici pe domnul Stoica, director la 
baza studențească de la tehnic pe vremea aceea, și Mac a 
venit cu o lucrare care se numea «Amfiteatru în aer 
liber», de 1.600 de locuri, o bijuterie care avea scena pe 
lac. Am lucrat la ea 2 ani de zile, cu toate detaliile, și în 
ultimii patru ani până la revoluție, tot cu acest colectiv 
condus de Mac, am lucrat pentru Botoșani”. 

Dl arh. Alexandru PANAITESCU: „Eu nu am fost în 
echipa dlui profesor, n-am fost decât de vreo două ori la 

Club A, partea publică a activității lui m-a onorat prin reflecția pe care a avut-o asupra statutului de student 
la Arhitectură. După ce am terminat facultatea și am intrat în moara institutelor de proiectare, chinuitoare 
și distrugătoare de talente, am început să 
privesc cu invidie admirativă ce se întâmpla în 
școală”. 

Dl Iacob DIMITRU: „Am fost colegi de clasă în Constanța. 
El, cu părinții, se tot mutau dintr-un oraș în altul. Când eram 
în clasa a VIII-a, a apărut Emil, noi așa îi spuneam atunci. Mai 
aveam un coleg pe care îl chema la fel și, pentru a face 
deosebirea, i s-a spus Mac”. 
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 Prof. dr. arh. Marian MOICEANU: „Dl profesor Mac 
POPESCU este o personalitate evidentă care a marcat viața 
școlii și continuă să o facă. Sunt oameni care fac ca școala să 
funcționeze, dar impactul dânsului este că a marcat-o. Se 
discută despre ce a fost înainte de Mac, ce a fost pe timpul lui 
Mac, ce este astăzi. Epoca în care Mac a făcut lucruri 
memorabile continuă, dar, din păcate, e pe cale de dispariție”.

„Dincolo de ce a lăsat în școală, dincolo de ce a lăsat în arhitectura românească, fiecare dintre cei care au avut 
onoarea de a lucra împreună cu Domnia Sa au lăsat ordine, un drag de a face și o mentalitate de a-i lăsa pe 
ceilalți în pace și de a ajuta atunci când e cazul, atunci când au nevoie de sprijin. Eu asta am învățat de la 
dânsul”. 

Mac POPESCU: „După atâtea laude, prea multe nu am de spus despre mine. Nu știu dacă meritam asta, 
nici dacă meritam să fiu eu în prim-plan și nu publicația în sine. Când am împlinit 60 de ani, am văzut că 
într-un ziar se exagera cu Mac POPESCU. Totuși, e de bine, am zis eu. Acum am făcut 80 de ani și văd în 
același ziar: «Octogenarul Mac POPESCU», iar asta nu-i a bună. Eu mă simt ca un puști, adică am dat în 
mintea copiilor. Între anii aceștia 60 și 80, am pierdut o parte din simțul umorului”.

Volumul monografic a fost realizat la Editura Universitară „Ion Mincu” în urma unui parteneriat încheiat 
între Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Uniunea Arhitecților din România și 
Fundația Arhitext, are 272 de pagini bogat ilustrate și numeroase texte și comentarii prin care sunt puse în 
evidență anumite trasee de evoluție ale arhitecturii românești din ultimii 50 de ani. 
Înregistrările de la eveniment le puteți vizualiza aici: https://we.tl/t-6za5O3cr6j

https://we.tl/t-6za5O3cr6j
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CENTENARUL	ROMÂNIEI	MARI	*1918	–	2018

***	CATEDRALA	NAȚIONALĂ	***
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de arh. Dorin BOILĂ
foto: Lucian MIHĂESCU



													Iată	că	a	sosit	momentul	aniversării	a	o	sută	de	ani	de	la	Reın̂tregirea	națiunii	ın̂tr-un	stat	care	să	

acopere	majoritatea	ținuturilor	locuite	de	etnici	români	!
	 Și	să	marcăm	acest	moment	cu	o	singură	izbândă	arhitectonică,	din	atâtea	câte	ar	fi	putut	fi	construite	

și	inaugurate	ın̂tr-un	asemenea	an...	Desigur,	nu	este	ın̂tâmplător	că	acest	fapt	arhitectural	ın̂seamnă	

ım̂plinirea	unui	vis	și	a	unei	necesități	mai	mult	decât	centenare	–	o	Catedrală	Națională	și-a	făurit	fiecare	

națiune	ın̂	momentul	coagulării	statului	ei	de	drept,	cel	puțin	ın̂	toată	Europa	!			 	 	 	
													De	la	ın̂ceputul	sec.	XIX,	fiecare	popor,	prin	biserica	lui	dominantă,	a	ținut	să	aibă	o	Biserică	creștină-

Simbol,	un	loc	unde	să	se	comemoreze	eroii	și	binefăcătorii	acelui	neam,	spre	a	se	face	astfel	o	comuniune	a	

generațiilor	trecute	cu	cele	viitoare,	prin	generația	prezentului,	ca	o	formă	de	sacrificiu	prin	tot	efortul	uman	

și	resursele	utilizate,	inclusiv	financiare.
	 Cum	ar	fi	spus	la	inaugurare	Regii	noștrii:	„	La	toți	cei	de	față	și	viitori	–	sănătate	!”	Tocmai	de	aici	se	

poate	porni	la	evaluarea	unor	aspecte	de	ordin	spiritual,	care	se	leagă	de	voința/decizia	de	a	construi	

anumite	monumente,	de	logica	socială	de	a	statua,	prin	spații	con-sacrate,	Locul	de	comemorare	a	

evenimentelor	fondatoare	ale	unei	națiuni	!	Probabil	că	ın̂	vâltoarea	unei	lumi	ce	a	ajuns	să	se	ın̂chine	la	noi	

idoli,	deloc	creștini,	mulți	din	breasla	noastră	au	căpătat	ın̂	ultimii	ani	convingeri	profesionale	mai	puțin	

legate	de	necesarele	conexiuni	spirituale,	atunci	când	e	vorba	de	construcții	de	cult...
	 Am	urmărit	ın̂treaga	dezbatere	profesională	legată	de	posibilele	amplasări	ın̂	țesutul	urban	al	

Bucureștiului,	de	concursurile,	cedările	și	revenirile	de	parcurs...	Astăzi	ın̂să	se	poate	evalua	un	fapt	mai	rar	

petrecut	ın̂	demersul	unei	proiectări	și	realizări	de	monument-unicat	–	prezența	Catedralei,	simbolul	ei	ca	

singur	edificiu	al	Centenarului	României	Mari,	a	ajuns	să	depășească	importanța/relevanța	volumetriei,	

stilului	sau	decorațiilor	aferente	!	
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							Probabil	că	stilistic,	și	ca	

pecete	a	epocii	șantierului,	

propunerea	colectivului	arh.	

Augustin	Ioan	(așezată	ın̂să	ın̂	

mijlocul	unui	bulevard...)	ar	fi	

fost	„corectă	profesional”...	după	

cum	„corect	consfințit”	ar	fi	fost	

situl	de	la	poalele	Dealului	

Patriarhiei,	unde	ın̂	1927	primul	

Patriarh	al	Regatului	Român,	

Miron	Cristea,	a	sfințit	locul	de	

construcție	a	proiectului	

interbelic	de	Catedrală	

Națională,	foarte	aproape	de	

locul	sfințit	ın̂	1999	de	

Patriarhul	Teoctist	ım̂preună	cu	

Papa	Ioan	Paul	al	II-lea	!!
	 Din	fericire,	până	la	urmă	s-a	ales	un	spațiu	mai	ofertant	–	unde	Catedrala	se	inserează	urbanistic	mai	

ușor	de	accesat,	poate	să	primească	tot	acel	complex	de	spații	sociale,	culturale,	de	cazare	și	ın̂vățământ	

adecvate	acestui	program.	Și	despre	acest	sit	au	fost	multe	critici,	mai	ales	legate	de	vecinătatea	cu	giganticul	

sediu	al	parlamentului,	simbolul	celei	mai	stupide	epoci	comuniste...	Dar,	ın̂	aceeași	idee	a	unei	incomplete	

evaluări	făcute	de	profesioniști	grăbiți,	trebuie	să	ne	gândim	și	la	aspectul	redemptoriu,	pe	care	orice	

Catedrală	națională	ıl̂	poartă	generic,	tocmai	spre	salvarea,	mântuirea	actualelor	și	viitoarelor	generații,	

după	sacrificiul	de	sânge	și	de	spirit	al	celor	trecuți	!!	Nu	uităm	nicicum	că	pe	locul	actualului	ansamblu	al	

Catedralei	Naționale	a	avut	loc,	ın̂	1999,	acea	liturghie-unicat,	concelebrată	de	un	Patriarh	ortodox	și	un	

Papă	...		 	 	 	 	
														Poate	că	mulți	dintre	noi	am	vizitat	Catedrala	„Sagrada	Familia”	din	Barcelona,	uitând	că	ın̂	numele	ei	

complet	există	această	noțiune	de	„Templu	expiator”-	pentru	orașul	respectiv	și	pentru	ın̂treg	poporul	

catalan	!
	 Dumnezeu	să	Binecuvânteze	neamul	românesc,	la	mulți,	mulți	ani	!!

Arh.	Dorin	Boilă	/	nov.	2018
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										O		NECESARĂ	ÎNDREPTARE:	CINE	A	FOST	CU	ADEVĂRAT		ROBERT	FICHEUX	?

dr.	geogr.	Șerban	Dragomirescu	–	București,	sept.	2018.

Preluarea	de	pe	internet,	ın̂	numărul	98	al	revistei	Memoria,	 	a	unor	informații	vădit	greșite,	larg	difuzate	prin	

mediul	virtual,	privind	numele	geografului	francez	care	a	contribuit	hotărâtor	la	trasarea	frontierelor	României	

Mari,	ın̂	cadrul	Conferinței	de	pace	de	la	Paris,	de	la	sfârșitul	Primului	Război	Mondial,	 	prin	cunoștințele	sale	

aprofundate	asupra	pământului	și	poporului	român,	ne	obligă	să	condamnăm	eroarea.
	 I�n	realitate,	este	 indiscutabil	vorba,	prin	această	sintagmă	de	„trasator	de	frontiere”,	de	eminentul	geograf	

francez	 Emmanuel	 de	 Martonne	 (1873-1955),	 ale	 cărui	 merite	 la	 acest	 moment	 istoric	 sunt	 atribuite	

discipolului	său,	Robert	Ficheux	(1898-2005).	Amândoi	au	primit	recunoașterea	forului	științific	suprem	al	țării	

noastre,	Academia	Română,	care	le-a	confirmat,	pentru	meritele	lor	științifice	distincte,	titlul	de	membru	de	

onoare	ın̂	1919,	respectiv	1991.	

Regretabila	 informație	 greșită	 este	 atribuită	 	 lui	 Radu	 Anton	 Roman,	

recomandat	 ca	 etnolog,	 maestru	 in	 arta	 culinară	 și	 prolific	 publicist,		

informație	pe		care	a		distribuit-o,	nechibzuit,	pe	internet	.

I�n	nota	de	față	ın̂cercăm	să	refacem	itinerarul	de	viață	al	profesorului	Robert	

Ficheux,	care	a	străbătut,	iată,	trei	secole,	propunându-ne	astfel	să	urmărim	

legăturile	profunde	ale	magistrului	 	său	cu	ținuturile	populate	de	români.		

Emmanuel	 de	 Martonne	 este	 categoric	 	 cel	 care	 este	 considerat	 de	

istoriografi,	geografi		și		politologi	drept	adevăratul	“trasator	de	frontiere”	la	

Conferința	de	Pace	de	la	Paris,	ın̂	urma	Primului	Război	Mondial.	Evident	că	

specialiștii	geografi	români,	dojeniți,	ın̂	ignoranța	sa,	de	cel	care	a	confundat	

personajul	Robert	 	Ficheux	cu	cel	care	a	 trasat	 frontierele,	Emmanuel	de	

Martonne,	 trebuie	 	să	 	evidențieze	meritele	acestor	două	personalități	 ın̂	

rândurile	publicului	larg.

Și	totuși	cine	a	fost	Robert	Ficheux,	un	mare	prieten	al	României?	

S-a		născut	la	12	august	1898,	ın̂tr-	o	familie	de	intelectuali,	ın̂	nord-vestul	Franței,	la	Saint-Omer,	departamentul	

Pas-de-Calais,	unde	cunoaște	de	tânăr	vitregiile	Primului	Război	Mondial,	fiind	obligat	să-și		ın̂trerupă	cursurile	

liceale,	cu	titlul	de	‘	prizonier	civil’.	Bacalaureatul	ıl̂	va	trece	la	reputatul	liceu	Louis-le-Grand	din	Paris.	I�n	1920,	la	

22	de	ani,	Robert	Ficheux	este	licențiat	ın̂	istorie	și	geografie	al	Universității	Sorbona.	Este	greu	de	admis,de	

orice	mânuitor	al	condeiului,	că	un	tânăr	de	21	de	ani	ar	fi	putut	fi		promovat,	ın̂	1919,la	masa		tratativelor	chiar	

dacă	 fusese	remarcat	 ın̂	 timpul	studiilor	de	mentorul	său,	Emmanuel	de	Martonne,	cel	 	 	care	 	desfășurase	

repetate	campanii	de	teren	ın̂	provinciile	locuite	de	români,	ın̂cepând	cu	anul	1897.	Astfel	că	ın̂	primul	deceniu	al	

secolului	al	XX-lea,	de	Martonne		susținuse	și	două	teze	de	doctorat		cu	teme	din	România,	și	anume	in	litere	(	,	

1902}	 și	 ı̂n	 științe	 (Recherches	 sur	 l΄évolution	 morphologique	 des	 Alpes	 de	 Transylvanie	 (Karpates	

Mėridionales),	 1907),	 ambele	 de	 referință	 și	 astăzi.	Magistrul	 ıl̂	 ancorează	 pe	 tânărul	 său	 discipol	 Robert	

Ficheux	ın̂	spațiul	românesc,	ın̂	perioada	admiterii	la	doctorat,	ın̂credințându-i	ın̂tocmirea	unui	memoriu	(La	

partie	orientale	des	Monts	de	Bihor	–	Essai	de	monographie)	(250	pagini!),	notat	cu	foarte	bine	și	a	unui	studiu,	

ın̂	limba	latină,	privind	chesiunea	agrară	ın̂	timpul	domniei	lui	Al.	I.	Cuza.	I�n	1921,	ın̂tre	aprilie	și	octombrie,	

Ficheux		ın̂soțește	ın̂	România	prima	oară			pe		Emm.de	Martonne,	cu	alți	cinci	tineri	geografi	francezi,	ın̂demnați	

să-și	aleaga,	 ın̂	România,	 	 subiectele	unor	teze	de	doctorat	 ın̂	geomorfologie	(Geneviève	Vergez-Tricom	 ,	 ın̂	

Banatul	Montan,	Andre	Nordon,	ın̂	Carpații	Orientali,	 	Odette	Girard,	André	Lequeux,	Pierre	Fromont),	dintre	

care	numai	primii	doi	au	fost	reținuți		ın̂	bibliografia	geografică	românească),	cel	de	al	doilea,	decedat	prematur,	

ın̂tocmind	chiar	o	teză	de	doctorat,	rămasă,	din	păcate,	ın̂	manuscris.	
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I�ncă	din	perioada	studiilor	pariziene,	Robert	Ficheux	s-a	bucurat	de	prietenia	geografului	român	George	Vâlsan	

(1885-1935),	 pe	 când	 se	 afla	 la	 studii	 de	 perfecționare	 postdoctorale	 la	 Emm.	 de	 Martonne,	 trimis	 de	

prof.S.Mehedimți.		I�n	1917,	G.Vâlsan.	revenit		ın̂	țară	și		aflat	ın̂	refugiu	ın̂	fața	ocupației	germane	a	Bucureștilor,	

se	ın̂drepta	cu	trenul	spre	Iași,	pentru	a-și	lua	ın̂	primire	catedra	pe	care	o	câștigase	prin	concurs	la	Universitatea	

Mihăileană.	I�ntre	victimele	tragicului	accident	feroviar	de	la	Ciurea	(1917	)	s-a	aflat	și	G.Vâlsan,	grav	vătămat.	

R.Ficheux,	la	ın̂demnul	profesorului	său,	l-a	asistat	mereu	frățește	pe	colegul	român	ın̂	ın̂cercările	de	recuperare	

medicală	ulterioară	din	Franța.	
I�n	1919,	George	Vâlsan,	devenit	membru	 titular	al	Academiei	Române,	 este	 chemat	de	Sextil	Pușcariu	 	 să	

organizeze	ın̂vățământul	geografic	universitar	românesc	la	Cluj,	unde	 	ın̂ființează	Institutul	de	Geografie	al	

Universității	 Daciei	 Superioare.	 Profesorul	 Emil	 Racoviță,	 revenit	 ın̂	 țară	 din	 Franța,	 ıl̂	 invită	 pe	 Emm.	 de	

Martonne	să	ın̂treprindă,	ım̂preună	ci	G.Vâlsan,	o	acțune,	inedită	nu	numai	 	pentru	geografia	românească,	o	

campanie	de	excursii	documentare	pe	teritoriul	României	reın̂tregite.	 	S-a	stabilit	astfel	ca	 	la	aceste	excursii,	

alături	 	de	geografii	francezi	mai	sus	amintiți,	să	participe	și	mai	mulți	tineri	 	geografi	 	români,	printre	care	

Vintilă	Mihăilescu	de	la	București,	V.Meruțiu,	Romulus	Vuia,	Sabin	Opreanu,	 ioachim	Rodeanu	de	la	Cluj	si,	

episodic,	Constantin	Brătescu	de	la	Constanța,	 	Mihai	David	de	la	Iași,	dar	și	geologul	G.Munteanu-Murgoci.	

Excursiile,	o	adevărată	expediție,	desfășurate	pe	trei	rute	diferite,	cu	deosebire	ın̂	ținuturile	reın̂tregite,	au	fost	

precedate	la	Cluj	 	de	un	semestru	de	 	 	activitate	didactică	intensă,	organizată,	cu	cursuri,	seminarii	 	și	lucrări	

practice,	alternate	cu	mici	deplasări	ın̂	orizontul	geografic	apropiat	al	Clujului,	cu	precădere	ın̂	Munții	Apuseni,	

considerat	un	adevărat	laborator	natural,	geologic	și	geografic.	
I�ntr-un	articol	publicat	de	Emm.	de	Martonne	ın̂	1922			acestor	rânduri,	după	50	de	ani,	la	sesiunea	omagială	a	

Universitățıî	Babeș-Bolyai		din	Cluj,		dedicată	marelui	savant,	la	ım̂plinirea,ın̂	1973,	a	100	de	ani	de	la	nașterea	

lui,	ın̂	prezența	fiicei	sale	cadete,	doamna	Hélène	Leconte,	a	profesorului	Vintiilă	Mihăilescu	și	a	soților	Ficheux,	

sunt	relevante	aprecierile	magistrului	la	ceea	ce	se	consideră	a	fi		o	experiență	unică	ın̂	practica	ın̂vățământului	

geografic	 	universitar	francez.	Rezultatele	științifice	ale	acestor	excursii	din	1921	au	fost	publicate	la	Cluj	ın̂	

1924,	ın̂	primul	număr	al	periodicului		Institutului	clujean	de	geografie,	constituind	adevărate	puncte	cardinale	

ın̂	cunoașterea	geografică,	 ın̂	special	geomorfologică,	a	unităților	respective	 	Trebuie	să	continuăm	să	dăm	

cinstire	 acestei	 doamne,	 fiica	 lui	 Emmanuel	 de	Martonne,	 căci	 la	 cererea	 noastră,	 a	 renunțat,	 generos,	 la	

drepturile	legale	de	autor,	ca	urmașă	directă.	Astfel,	au	putut	apărea		ın̂	deceniul	următor,	ın̂	Editura	Academiei		

Române,	ın̂	traducere,	ın̂	limba	română,	cele	două	volume	(1981	și	1985),	sub	titlul	Emm.de	Martonne,	Lucrări	

geografice	despre	România,	cuprinzând	unele	din	lucrările	mai	importante	ale	lui	Emm.	de	Martonne	despre	

țara	noastră,	ın̂găduite	a	se	publica	atunci.	Prin	schimbul	internațional	de	publicații	 științifice,	volumele	au	

cunioscut	o	largă	difuzare	externă,	din	care	peste	40	de	exemplare	au	ajuns	ın̂	bibliotecile	marilor	universități	și	

centre	de	cercetare	geografică	din	Franța.		
Revenind	la	firul	vieții	lui	Robert	Ficheux,		urmărim	perioadele	legate	de	România		și	vom	reține	că,	ın̂tre	1924	și	

1927,	el	este	unul	dintre	primii	bursieri	ai	Institutului	Francez	de	I�nalte	Studii,	de	curand	ın̂ființat	la	București,	

fiind	desemnat	secretar	al	acestuia.	I	se	 	facilitează,	astfel,	cercetările	pe	teren	ın̂	Munții	Apuseni,	ın̂	vederea	

redactării	tezei	de	doctorat.	I�ntre	1927	și	1932	este	nevoit	să	se	achite	și	de	obligațiile	didactice	din	Franța.	I�n	

următorii	trei	ani	(1932-1935)	este	din	nou	 	prezent	la	Institutul	 	Francez	din	București,	de	sub	conducerea	

autoritară	 a	 lui	Alphonse	Dupront,	 fiind	desemnat	 	 secretar	 general	 al	Misiunii	Universitare	Franceze	din	

România.		Este	o	perioadă	benefică	pentru	relațiile	culturale	franco-române,	după	cum	constată	André	Godin,	ın̂	

lucrarea	sa,	apărută	la	Editura	Harmattan,	la	Paris,	ın̂	1998,	Une	passion	roumaine:	Histoire	de	l'Institut	français	

de	hautes	études	en	Roumanie	(1924-1948).
Amenințarea	izbucnirii	ın̂	1938	a	războiului	ıl̂	obligă	pe	Robert	Ficheux,		să	se	ın̂toarcă	ın̂	țara	sa.	Ducea	cu	sine	

manuscrisul	preliminar	al	tezei	 	sale	privind	geomorfologia	Munților	Apuseni	 	(de	peste	1.000	de	pagini),	o	

bogată	zestre	de	hărți,	fișe,	schițe,	blocdiagrame,fotografii,	dintre	care	850		clișee	de	sticlă,	ce	i-au	fost	prădate	

apoi	de	ocupanții	naziști	ai	Franței,	ın̂	timpul	celui	de	Al	Doilea	Război	Mondial.	Străbătuse	pe	jos,	ın̂	Munții	

Apuseni,	 ın̂	vederea	redactării	tezei	 	de	doctorat,	peste	1.100	de	cătune,	peste	100	de	văi,	ceea	ce	l-a	făcut	

cunoscut,	printre	localnici,	peste	ani,	sub	numele	de	“moțul	francez”.	Mai	ducea	cu	sine	și	pe	fiica	,	Marie-Claude,	

numită	astfel	 ın̂	amintirea	 timpului	petrecut	 ın̂	 	orașul	Cluj,	cunoscut	 ın̂	cartografia	 	veche	sub	numele	de	

Claudiopolis.
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Academia	Română	a	recunoscut	de	timpuriu	meritele	prof.	Robert	Ficheux,	alegându-l,	la	1	iunie	1948,	membru	

corespondent	 străin,	 la	 Secțiunea	 Istorică,	 pe	 baza	 referatului	 elogios	 de	 recomandare	 al	 acad.Simion	

Mehedinți,	 	pontiful	geografilor	români.	Propunerea	a	ın̂trunit	33	de	voturi	din	cele	35	exprimate.	Profesorul	

Vintilă	Mihăilescu	(1890-1978)	,	vechiul	său	companion	din	excursiile	ın̂treprinse	ın̂	1921,	caracteriza	astfel	

contribuțiile	 lui	 Robert	 Ficheux,	 ın̂tr-un	 articol	 omagial	 din	 1973	 (la	 ım̂plinirea	 vârstei	 de	 75	 de	 ani),	 ın̂	

așteptarea	definitivării	textului	tezei	de	doctorat:	“Putem	 	ın̂că	de	pe	acum	să	ne	dăm	seama	de	interesul	pe	

care-l	prezintă	acest	studiu	capital,	căci	geograful	francez	a	publicat	unele	comunicări	scurte	și	două	studiii	

amănunțite	 asupra	 rețelei	 hidrografice	 (1929	 șIi	 1971)	 	 șI	 un	 studiu	mai	 amplu	 de	 sinteză	 geografică,	 ın̂	

volumul	jubiliar	Transilvania,	Banatul,	Crișana,	Maramureșul	(1929),	cel	mai	documentat	și	mai	substanțial	

studiu	până	acum	asupra	acestei	regiuni”.
Evident,	cel	de-Al	Doilea	Război	Mondial	și	mai	ales	urmările	sale		tragice	au	intrerupt	relațiile	profesionale,	dar	

și	 pe	 cele	 umane,	 ın̂cât,	 la	 sfârșitul	 anilor	 ΄60,	 profesorul	 Ficheux,	 invitat	 de	 Societatea	 de	 Geografie	 din		

România,	ıl̂	redescoperă	emoționat	pe	vechiul	companion	Vintilă	Mihăilescu,	aflat	acum	la	cârma	Societății.	De	

atunci,	 vizitele	 au	 fost	 mai	 frecvente,	 instituindu-se,	 periodic,	 colocvii	 bilaterale	 de	 geografie,	 ı̂n	 baza	

acordurilor	culturale	și	științifice	de	colaborare	dintre	Franța	și	România	.	Colocviile	erau	ın̂totdeauna	ın̂cheiate	

cu	 	 aplicații	 de	 teren,	 ce	 au	 deschis	 și	 unor	 generații	 mai	 tinere	 căile	 cunoașterii	 reciproce.	 I�n	 baza	

documentației	științifice	mai	recente	dobândite,ın̂	special	hărți	geologice	și	a	unor	recunoașteri	de	teren	ın̂	

Munții	Apuseni,	ın̂tre	1976	și	1986,	prof.	Ficheux	purcede	la	revizuirea	 	manuscrisului.	Profesorul	Marcian	

Bleahu,	un	distins	geolog,	excelent	cunoscător	al	Munților	Apuseni,	ın̂	trecere	prin	Paris,	i-a	oferit	consultații,	ın̂	

apartamentul	 ospitalier	 din	 rue	du	Banquier,	 pe	masa	din	 sufragerie,	 neın̂căpătoare	 pentru	 extinsele	 sale	

profile		geomorfologice	transversale	dar	și	longitudinale	pe	văile	majore	ale	Munților	Apuseni,	pentru	a	putea	

pune	ın̂	evidență	nivelele	de	eroziune,	ın̂	raport	cu	nivelul	de	bază	panonic.	S-a	bucurat	un	timp	și	de	sprijinul	

unei	cartografe	românce	emigrante,	care	 l-a	ajutat	 la	 ın̂tocmirea	hărților.	Pereții	 sufrageriei	erau	ornați	cu	

diferite	obiecte	artizanale,	textile	și	din	lemn	din	munții	ın̂drăgiți,	ın̂tre	care	atârna	falnic	și	un	bucium	autentic,	

din	 Vidra.	 Contactele	 se	 multiplică.	 I�n	 1970	 este	 o	 prezență	 animatoare	 la	 Simpozionul	 internațional	 de	

geografie	fizică	a	Carpaților,	urcând	sprinten,	cu	prof.		V.Mihăilescu,	până	la	peste	2.000	m,	ın̂	căldările	glaciare	

din	 	Munții	Retezat,	pentru	a	recunoaște	ın̂că	odată,	la	ea	acasă,	celebra	platformă	 	Borăscu,	identificată	de	

Emm.de	Martonne;	ın̂	aprilie	1979	inițiază	o	excursie	itinerantă	ın̂	România	cu	profesori	și	elevi	de	la	liceul	

Janson	de	Saully;		ın̂	1980	este	un	participant	activ	la	un	colocviu	româno-francez	de	geografie	ın̂	România,	iar	ın̂	

1981	participă,	 la	Cluj	Napoca,la	un	simpozion	de	carstologie,	ce	a	presupus	 și	unele	escalade	prin	regiuni	

accidentate,	evident,	unde,	decât	ın̂		Munții	Apuseni.
I�ntre	1986	și	1993	asigură,	cu	proverbială	 	acribie,o	nouă	revizuire	a	manuscrisului	definitiv	al	tezei	sale	de	

doctorat,	ce	luase	proporții	(circa	1200	de	pagini	numai	textul).	I�n	același	scop,	ın̂	1992,	la	vărsta	de	94	de	ani,		

nu	pregetă	să	se	alăture,	cu	același	elan,	unui	grup	de	geologi-vulcanologi	francezi,	veniți	ın̂tr-o	călătorie	de	

documentare,	ın̂	compania	colegilor	români.	Am	reținut	atunci	surpriza	acad.	Mircea	Săndulescu,	conducătorul	

grupului	român	ın̂soțitor,	de	a-l	recunoaște	pe	profesorul	geograf	Robert	Ficheux	ın̂	grupul	geologilor	francezi,	

al	cărui	decan	de	vârstă	era.
I�n	1991,	Academia	Română	l-a	invitat	pe	profesorul	Robert	Ficheux	ca	oaspete,	 	reconfirmându-i	calitatea	de	

membru	de	onoare	al	Academiei	Române,	cu	prilejul	manifestărilor	de	cinstire	a	125	de	ani	de	la	ın̂ființarea	

instituției.	A	rămas	memorabil	cuvăntul	 	său,	rostit	atunci	ın̂	fața	plenului	academic	al	României,	“țară	ce	a	

devenit	ın̂trucâtva	șI	a	mea”.	I�și	ın̂cheia	 	atunci	rostirea,	ın̂	limba	română,	printr-o	vibranță	urare:	“Domnilor,		

rogu-vă,	ın̂găduiți	acestui	moț	francez	să	vă	mulțumească	călduros	pentru	această	primire	amicală	și	să	vă	ureze	

viață	ın̂delungată,	activă	și	rodnică.	Urez	scumpei	noastre	Românii,	pe	care	o	iubim	cu	toții,	un	viitor	pașnic	și	

demn	de	trecutul	ei	 ,	dese	ori,	tragic,	dar	mereu	glorios.”	I�n	acelașI	an,	Societatea	de	Științe	Geografice	din	

România	i-a	conferit	discret		titlul	de	membru	de	onoare.
I�n	toată	această	perioadă	de	trei	decenii,	scurse		de	la	regăsirea	din	1969,	prof.Ficheux	a	oferit	spre	publicare	ın̂	

revistele	geografice	din	țară	 	mai	multe	texte	științifice,	fie	din	teză,	fie	memorialistică	sau	evocări	alle	unor	

personalități,	române	sau	străine:	Emil	Racoviță,	Emm.de	Martonne,	George	Vâlsan,	Vintilă	Mihăilescu,	George	

Oprescu,	Tiberiu	Morariu.	Sunt	evocări	prețioase	ale	unei	ființe	sensibile.	
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Aceeași	 sensibilitate,	 de	 astă	 dată	 critic,	 o	 exprima	 	 profesorul	 și	 ın̂	 atitudinea	 sa	 civică.	Nu	pregeta	 să	 ia	

atitudine	publică,	ın̂	presa	franceză,	față	de	exprimările	tendențioase	sau	de	manifestările	de	ignoranță,	mai	ales	

ın̂	ceea	ce	privește	identitatea	poporului	roman.	I�n	același	timp	a	menținut	trează	conștiința	românilor	din	

regiunea	pariziană,	prin	conferințele	ținute	la	Fundația	Culturală	Regele	Carol	I	și	la	Casa	Română	din	Paris.	O	

atitudiune	demnă,	ce	contrasta	profund	cu	 	atitudinea	regimului	democrat-popular,	care	a	ın̂depărtat	brutal,	

prin	transformarea,	ın̂	1948,	a	 	Academiei	 	Române	ın̂	Academia	R.P.Române,	a	peste	150	de	personalități,	

români	și	străini,	printre	care	și	pe	prof.Ficheux.	Trecuseră	doar	trei	luni	de	la	alegerea		sa	,	iar	prof.Ficheux,	spre	

demnitatea	sa,	și-a	păstrat	fidel	atașamentul	său	față	de	pământul	și	poporul	roman,	după	cum	am	arătat	mai	

sus.
I�n	preajma	ım̂plinirii	vârstei	de	100	de	ani,	prof.Ficheux	a	dorit,	firesc,	să-și	vadă	publicată	lucrarea.	I�n	1995,	

ultima	versiune,	verificată	scrupulos	de	autor,	a	văzut	lumina	tiparului,	ın̂	Franța,	prin	grija	familiei,	ın̂tr-o	ediție	

limitată.	 I�n	 anul	 imediat	 următor,	 ı̂n	 1996,	 prin	 conjugarea	 	 exemplară	 a	 eforturilor	 părții	 franceze	

(ambasadorul	ın̂	post	atunci	la	București,	E.S.	dl.Bernard	Boyer	și	serviciile	culturale	ale	ambasadei,	care	au	

subvenționat	 tipărirea	voluminosului	manuscris,)	 cu	cele	ale	părții	 române	 (acad.Virgiliu	Constanttinescu,	

președintele	 ın̂	exercițiu	al	Academiei	Române,	care	 și-a	asumat	misiunea	de	a	publica	 lucrarea	 ın̂	Editura	

Academiei	Române,	dar	și		Institutul	de	Geografie	al	Academiei,	fără	a	uita	neprețuitul	sprijin	dat	de	diligentul	

consilier	cultural		al	Ambasadei	Românie	de	la	Paris,	dl.	Andrei	Magheru).	Au	trebuit	să	fie	depășite	atunci,	 	ın̂	

contratimp,	dificultăți	tehnice	de	preluare	și	adaptare	a	bogatului	material	cartografic,	ın̂	particular	aplicarea	

toponimiei	oficiale,	actualizate,	a	Munților	Apuseni,	cu	sprijinul	avizat		al	cercetătorilor	Gh.	Niculescu		și	Șerban	

Dragomirescu	din	Institutul	de	profil.
Lucrarea	a	apărut	ın̂	Editura	Academiei	Române,	ın̂	1996,	sub	titlul	„Les	Monts	Apuseni	(Bihor)	–	Vallėes	et	

aplanissements”,	2	volume	–	I:		535	p	text,	112	fig.,3	tab	+	note;	II	:	24	planșe	și	hărți	hors	text.	Un	prim	exemplar	

al	llucrării		proaspăt	apărute,	a	fost	ın̂mânat,	atunci,președintelui	Franței,	Jacques	Chirac,	aflat	ın̂	vizită	oficială	

ın̂	țara	noatră,	de	către	vicepreședintele	Academiei	Române,	acad.Dan	Rădulescu.	Ministrul	francez	al	Educației,	

Claude	Allègre,ce-l	 ın̂soțea	pe	președintele	Chirac,	a	 luat	notă	 și	efectul	 	 s-a	 	produs	doi	ani	mai	 târziu,	 la	

sărbătorirea	centenarului	nașterii	profesorului.	Prin	purtarea	de	grijă	a	Academiei	Române,	lucrarea	a	fost	

difuzată,	ın̂	cadrul	schimbului	internațional	de	publicații,	la	300	de	parteneri	din	ın̂treaga	lume,	din	care	peste	

40	numai	din	Franța.
Prof.Robert	ficheux	a	fost	sărbătorit,	ın̂tro	manifestare	de	aleasă	prețuire,	prin	efortul	conjugat		al	Societății	de	

Geografie	din	Paris	(cea	mai	veche	din	lume,	care	ın̂	2021	va	sărbători	200	de	ani	de	la	ın̂ființare)	și	al	Ambasadei	

Române	din	Franța.	I�n	jurul	sărbătoritului	s-au	reunit,	pe	parcursul	ın̂tregii	zile,	la	sediul	Societății,	dimineața,	și	

ın̂	somptuosul	Palat	Bėhague,	sediul	Ambasadei		României	la	Paris,	după	amiază,	numeroase	personalități,	foști	

colegi	,colaboratori,	prieteni	și,	evident,numeroși	membri	ai	familiei.	
Au	rostit	atunci	alocuțiuni	de	salut	prof.Jean	Bastiė,	președintele	societății	organzatoare,	prof.Dan	Hăulică,	

ambasadorul	României	la	UNESCO	și	președintele	Grupului	de	ambasadori	ai	țărilor	francofone	acreditate	la	

UNESCO,	care	a	dat	citire	 și	mesajului	directorului	general	al	UNESCO,	E.S.	Federico	Mayor,	formulând	“	un	

călduros	omagiu	unei	vieți	bine	ım̂ plinite,	demonstrând	virtuțile	și	forța	pașnică	a	unei	discipline,	care	știe	să	

construiască	 punți	 indestructibile	 ın̂tre	 popoare”.	 Au	 rostit,	 ın̂	 continuare,alocuțuni	 omagiale	 prof.Bruno	

Messerli,		de	la	Universitatea	din	Berna,	președintele	Uniunii	Geografice	Internaționale	(UGI),	prof.	Jean-Robert	

Pitte,	 președintele	 Comitetului	 Național	 Francez	 de	 Geografie,	 prof.	 Alain	 Metton,	 președintele	 Asociației	

Geografilor	Francezi,	vicepreședinte	al	UGI,	prof.Jean	Nicod	de	la	Unversitatea	din	Aix-en-Provence,	reputat	

geomorfolog,	participant	ın̂	România	la	unul	din	colocviile	româno-franceze	de	geografie	ce	l-a	pus	ın̂	contact	cu	

carstul	Munților	Apuseni	și	care	a	oferit	și	o		analiză	pertinentă			a	contribuției	științifice	originale	a	lucrării.	Din	

partea	română	au	rostit	mesaje:	acad.Eugen	Simion,	președintele	Academiei	Române,	acad.MIrcea	Săndulescu,	

președintele	Secției	de	Științe	Geonomice	a	Academiei,	care	a	dat	citire	și	mesajului	adresat	de	E.S.prof.	Emil	

Constantinescu,	președintele	României,	membru	de	onoare	al	Societății	de	Geografie	din	Paris,	care	a	văzut	ın̂	

această	 	manifestare	“	o	expresie	a	fraternității	spiritelor	luminate	ale	Franței	șI	României”,	E.S.	acad.Virgiliu	

Constantinescu,	 ambasadorul	 României	 la	 Bruxelles,	 fost	 președinte	 al	 Academiei,	 E.S.	 Dumitru	 Ciaușu,
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ambasadorul	României	la	Paris,	care	s-a	declarat	onorat	de	“a	cinsti	un	erudit,	un	martor	șI	apoi	un	participant	

activ,	ın̂	câmpul	științei	și	culturii,	al	dezvoltării	relațiilor	româno-franceze	pe	parcursul	secolului	al	XX-lea,	

sosind	ın̂	România	 ın̂tregită,	curând	după	prezența	misiunii	militare	 franceze	condusă	 	de	generalul	Henri	

Mathias	Berthelot,	glorificată	prin	victoriile	ostașilor	români	pe	câmpurile	de	luptă		de	la	Curbura	Carpaților”.	

Ultimul	vorbitor	a	fost		autorul	acestor	rânduri,	pe	atunci	secretarul	Comitetului	Național		Român	de	Geografie,	

care	a	evidențiat	locul	privilegiat	al	relațiilor	româno-franceze	ın̂	domeniul	geografiei,	datorită	contribuțiilor	

lui	Emm.de	Martonne	și	ale	discipolilor	săi,	ın̂tre	care	un	loc	de	aleasă	cinstire	revine	prof.Robert	Ficheux.
Cu	acest	prilej,	 ın̂tr-un	moment	 emoționant,	 i-au	 fost	 remise	 ilustrului	 sărbătorit	 ın̂semnele	ordinului	Les	

Palmes	Acadėmiques,	 cu	 gradul	 de	Comandor,	 cea	mai	 ın̂altă	 distincție	 acordată	 ın̂	 Franța	 unui	 slujitor	 al	

ın̂vățământului	public.	Remiterea	a	fost	făcută	de	doamna	Alice	Saunier-Sėitė,	membru	al	Institutului	Franței,	

fost	ministru,	care	a	rostit	o	vibrantă	 	alocuțiune	omagială,	subliniind	viața	și	activitatea	exemplare	ale	unui	

martor	al	epopeii	geografice	a	secolului	al	XX-lea,	ın̂	preajma	unor	magiștri	incontestabili,	precum	Emm.de	

Martonne.	 I�ncercând	 să-și	 explice	 de	 ce	 sărbătoritul,	 imediat	 după	 Primul	 Război	 Mondial,	 și-a	 cantonat	

cercetările	ın̂	România,	a	mărturisit:	”Pentru	că	dintre	surorile	noastre	latine,	ea	ne	este	cea	mai	dragă,	din	

pricina	tristului	său	destin	ın̂	mijocul	națiunilor	slave,	maghiară	și	otomană,	ce		au	ın̂cercuit-o,	au	ım̂bucătățit-o	

și	dominat-o	 fără	milă.”	 	 I�ncheind,	a	declarat	cu	emoție:	 ”	Domnule	Robert	Ficheux,	 	 fără	 ın̂doială,	această	

distincție	Vă	revenea	de	mult.	Dar	această	ın̂târziere	are		o	latură	fericită	prntru	dumneavoastră	dar	și	pentru	

noi	deopotrivă,	căci,	ın̂	fapt,	ordinul	Les	Palmes	Academiques,	pentru	prima	dată,	ın̂	istoria	sa	de	190	de	ani,	

onorează	astfel	pe	un	geograf	cu	prilejul	centenarului	său”.	Societatea	de	Geografie	din	Paris,	al	cărei	 	fidel	

societar	era	din	1942,	a	editat	cu	acest	prilej	un	număr	special	al	revistei	sale	Acta	Geographica	(117	bis,	1999),	

cuprinzând	 un	 ın̂treg	 dosar	 privind	 pe	 prof.Robert	 Ficheux,	 inclusiv	 cuvântările	 si	 mesajele	 	 numeroase,	

adresate	 Societății	 organizatoare,	 din	 Franța	 și	 străinătate.	 Din	 păcate,	 o	 distincție	 românească,	 Serviciul	

Credincios,ın̂ 	gradul	de	Mare	Ofițer,	i-a	fost	remisă	ulterior,	din	motive	birocratice,	când	condiția	sa	fizică	nu	i-a	

mai	ingăduit	să	se	bucure	deplin.
La	1	 august	2005,	 la	patriarhala	 vârstă	 de	107	ani,	 profesorul	Robert	Ficheux,	decan	absolut	de	vârstă	 al	

Academiei	Române	ın̂	istoria	sa	de	139	de		ani,	s-a	stins	din	viață'	ın̂	localitatea	Aubagne,	ın̂	sudul	Franței,	la	nord	

de	Marsilia,	veghiat	de	fiica	sa	,	ing.Marie-Claude	Bonin.	Locul	de	veci	al	familiei,	unde	se	afla	si	soția	sa,	decedată	

in	1974,	se	află	ın̂	cimitirul	Montparnasse	din	Paris,	ın̂	preajma	celui	al	magistrului	sau,	Emm.de	Martonne	șI	al	

socrului	 acestuia,	 profesorul	 Paul	 Vidal	 de	 la	 Blache,	 cel	 care	 a	 instituționalizat	 ın̂vățământul	 geografic	

universitar	ın̂	Franța.
In	anul	2006,	Societatea	de	Geografie	din	Paris,	prin	energicul	sau	președinte,	prof.Jean	Bastiė,	cu	sprijinul		

familiei,	a	initiat	o	manifestare	omagială	comemorativă,	mai	restransa,	la	care	au	vorbit	și	doi	geografi	români,		

prof.Pompei	 Cocean	 de	 la	 Universitatea	 “Babeș-Bolyai”,	 Cluj	 Napoca	 șI	 prof.	 Șerban	 Dragomirescu	 de	 la	

Institutul	de	Geografie	al	Academiei	Române	din	București,	cu	evocări	din	peregrinările	de	suflet	din	România,	

din	ultimele	decenii,	ale	profesorului	mult	stimat.
I�n	anul	2015,	la	6o	de	ani	de	la	săvârșirea	din	viață	a	prof.Emm.	de	Martonne	și	a	10	ani	de	la	cea	a	prof.R.Ficheux,	

Institutul	 de	 Geografie	 al	 Academiei	 Române	 a	 inițiat,	 	 la	 București,	 ın̂	 amfiteatrul	 Bibliotecii	 Academiei	

Române,	 o	 ședință	 omagială.	 I�n	 cuvântul	 său	 introductiv,	 directorul	 Institutului	 de	 Geografie,	 acad.Dan	

Bălteanu,	a	subliniat	de	ce	ın̂	anii	aceștia	premergatorii	Marii	Uniri	din	1918	trebuie	cinstiți	acești	apostoli	ai	

românismului,	care	au	pătruns,	prin	cercetările	lor,		ın̂	ființa	lăuntrică	a	poporului	român.	A	fost	rostit	și	mesajul	

de	comuniune	al	doamnei	prof.Violette	Rey,	de	la	 	Școala	Normală	Superioară	din	Lyon,	membru	de	onoare	al	

Academiei	Române,	care	a	preluat,	ın̂	ultimele	decenii,	misiunea	de	a	duce	relațiile	franco-române	ın̂	domeniul	

geografiei,	 la	noi	realizări,	promovând	o	nouă	generație	de	tineri	geografi	 francezi,	cu	teze	de	doctorat	din	

spațiul	românesc	(vezi,	ın̂	acest	sens,	ATLASUL	ROMANIEI,	Edit.RAO,	București,	2002).
Activitatea	dedicată	a	unor	astfel	de	personalități	geografice,	precum	cea	a	profesorului	Robert	Ficheux,	aici	

evocat	ın̂	linii	mari,		nu	trebuie	să	fie	nici	de	cum		ın̂cărcată	cu	alte	merite,	pe	care	nu	le	ın̂dreptățea.	Asemenea	

erori,	voite	sau	nevoite,	știrbesc	din	meritele	reale	ale	ambilor,	care	au,	după	cum	am	văzut,	o	operă	ım̂plinită,	

recunoscută	și	apreciată.
dr.	geogr.	Șerban	Dragomirescu	–	București,	sept.	2018.
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