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SEMNAL 1

În 27 martie a
avut loc vernisajul
expoziției de desen „Arhitect
Tibeiu Ricci” și prezentarea
cărții biografice „Amintiri.
Arhitectul Tiberiu Ricci 19132000". Expoziția va fi
deschisă până pe

3 aprilie.
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SEMNAL 2
Vă invităm să vizitați site-ul spatiulconstruit.ro unde puteți afla noutățile în arhitectură și
diverse articole sau galerii foto. Câteva din acestea le semnalăm mai jos cu imagini și linkuri.

Frumusețea ascunsă a clădirilor și a orașelor, văzute așa cum le văd păsările
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SEMNAL 2

Inovațiile Fakro au fost aplaudate pe continentul american

În interiorul spectaculosului muzeu construit de Jean Nouvel în Qatar
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INFO 1

de Ana DONȚU
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC
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INFO 1

În data de 28 februarie 2019, la Palatul
Bragadiru din București, a avut loc cea de-a
doua ediție a conferinței Leaving Grey,
Living Green - Maximize the Open Space,
organizată de către Nophadrain Romania în
parteneriat cu Sika Romania și Arta
Grădinilor. Evenimentul are ca temă
principală sustenabilitatea spațiilor verzi
urbane și își propune să promoveze
alternative neconvenționale, soluții pentru
maximizarea spațiului verde urban din
România, testate și implementate deja cu
succes în Marea Britanie, Olanda și Italia.
La eveniment au participat profesioniști
recunoscuți pentru know-how-ul și
experiența lor din România, Italia, Anglia și
Olanda.

7

INFO 1
Conferința a fost structurată în trei sesiuni de prezentări, moderate de către Eugeniu COZMA, și o sesiune
de discuții libere, moderată de către celebrul arhitect Daniel POPESCU. În cadrul fiecărei sesiuni, invitații
au prezentat studii de caz și soluții pentru dezvoltarea spațiilor verzi din România în contextul arhitectural
actual. S-a pus accentul pe importanța biodiversității, a sustenabilității urbane și pe rolul și implicarea
fiecăruia dintre specialiștii din domeniu, fie ei reprezentanți ai
autorităților, arhitecți, peisagiști sau antreprenori, în atingerea
obiectivului de a deveni locuitori fericiți în orașe mai sănătoase.

Eugeniu COZMA, actor:
„Pentru a începe, aș vrea să vă povestesc despre un prieten din
anturaj care a venit să viziteze Capitala și, când l-am întrebat
cum i se pare Bucureștiul, el a răspuns simplu - «E beton!».
Nimic mai adevărat - astăzi Bucureștiul e numai beton și nu
într-un sens bun”.
Link video: https://we.tl/t-tTLifYYOxH

SESIUNEA I
Dezvoltarea spațiilor verzi în România în contextul arhitectural actual
Cerasella CRĂCIUN, conf. dr. arh. habil. urb. în cadrul
Facultății de Urbanism, UAUIM București, arhitect și
urbanist cu experiență în proiecte de arhitectură, clădiri,
construcții, design interior, urbanism, peisagistică și design.
De la proces, la cercetare prin proiectare și
implementare în peisaj
„Mi-am propus să fac o prezentare legată de diferitele valențe
ale peisajului, pentru că de foarte multe ori considerăm
peisajul doar un spațiu de amenajat. Nu este doar atât, este
mult mai mult. Este un proces, de fapt, de continuă
transformare”.
Link video: https://we.tl/t-7LHaHFphUG
Theodor HARASIM, reprezentant al Consiliului Român
pentru Clădiri Verzi (ROGBC), organizație non-profit
acreditată oficial drept consiliu emergent de către World
Green Building Council, ce are ca scop încurajarea tuturor
condițiilor necesare pentru promovarea construcțiilor
performante.
Simbioză: Vegetație și clădiri verzi
„Voi aborda conceptul de design biofilic care se referă la
creșterea conectivității ocupanților cu mediul natural, prin
utilizarea directă și indirectă a naturii, a condițiilor de spațiu
și amplasament. Ce înseamnă acest lucru? Elementele
directe sunt, în principal, elemente naturale care pot fi
replicate în spațiul interior, de exemplu lumina naturală”.
Link video: https://we.tl/t-qyOzZVcOJ6
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Cristian VASILIU - director general ROFMA
Workplace Management - Ne agățăm de trecut
sau construim viitorul?
„Ceea ce voi prezenta acum este un început de schimbare de
paradigmă, un început de colaborare între cei care
administrează, operează, întrețin clădirile și cei care
proiectează, cei care construiesc și aici vorbim de clădiri, de
spațiu verde, de mediu, în general”.
Link video: https://we.tl/t-BigkK3j1X9

SESIUNEA II
Biodiversitatea și sustenabilitatea urbană
Gary GRANT, promotorul acoperișurilor verzi,
consultant internațional în soluții de înverzire a
orașelor și autor a numeroase cărți pe această temă.
Beneficiile înverzirii urbane: acoperișuri verzi,
grădini verticale și „rain gardens”
„Voi descrie câteva dintre avantajele care vă vor ajuta să
înțelegeți cât de utilă este infrastructura verde. Orașele sunt
din ce în ce mai calde, mai uscate și mai poluate din cauza
traficului, a zgomotului etc. Colegii noștri din mediile
academice au descoperit, în special în ultimii zece ani, că
infrastructura verde, care înseamnă sol, apă, vegetație, ajută
la reducerea acestor probleme”.
Link video: https://we.tl/t-V9C5gmlhst

Aurelian PASCALE - BDM Roofing EMEA Sika
Contribuția SIKA la dezvoltarea durabilă
a clădirilor
„Am gândit prezentarea asta ca un maraton și mă oblig să vă
spun în momentul acesta care este mesajul prezentării mele.
SIKA este un furnizor în acest context al sustenabilității, un
furnizor de încredere pentru dumneavoastră în problema
acoperișurilor verzi și își dorește să susțină mișcarea la nivel
global și în România”.
Link video: https://we.tl/t-qBZRosRWkN
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Andrei HOLOVCIUC - arhitect DSBA
Peisagistica în proiectele DSBA
„Colegii mei au vorbit mai devreme despre partea teoretică,
partea tehnică, iar mie îmi revine să vorbesc despre partea
creativă. Voi încerca să vă ofer o viziune a biroului nostru
asupra relației cu natura, sper că viziunea aceasta este
comună întregii bresle din România, că nu doar noi încercăm
să aducem natura și arhitectura pe același plan și voi face
aceasta prezentând două proiecte recente destul de diferite ca
atitudine și complexitate, cât și prin abordarea acestei
problematici”.
Link video: https://we.tl/t-E80ZHVv790

SESIUNEA III
Maximizarea spațiului verde prin utilizarea alternativelor neconvenționale

Leo KOOIJMAN, inginer horticol și specialist în
arboricultură, reprezentat al bine-cunoscutei
pepiniere Ebben din Olanda.
Importanța arborilor pentru orașe
„Pepinierele Ebben sunt cele mai vechi din Europa, este o
afacere de familie la a 5-a generație, cu o experiență de 157 de
ani. Avem peste 2.000 de specii diferite de arbori și peste 750
de specii diferite de arbori multitrunchi, peste 100 de specii
de conifere, arborii au o înălțime cuprinsă între 2 și 20 de
metri, pe o întindere de 500 de hectare în Olanda”.
Link video: https://we.tl/t-ipL9OdZ55W

Petr KAFONEK - specialist în sisteme de drenaj acoperișuri verzi Nophadrain
Cum să maximizezi spațiul
utilizând sistemele Nophadrain
„Nophadrain este o firmă specializată în sisteme de
acoperișuri: sisteme de terasă, de parcare, precum și sisteme
intensive și extensive de acoperișuri verzi. Noi producem și
dezvoltăm sistemele noastre prin mijloace proprii. În plus
față de sistemele noastre de acoperișuri, producem și Sisteme
Profesionale de Fixare GARDLINER Edge pentru pasionații
de grădinărit și cultivăm, de asemenea, o gamă largă de
plante sedum de înaltă calitate, la propria noastră pepinieră
Sedumdirect”.
Link video: https://we.tl/t-szRnB7SAEk
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Laura GATTI, peisagist și inginer agronom, partener al
binecunoscutului proiect Bosco Verticale inițiat la Milano
alături de Stefano Boeri și în curs de implementare, în
prezent, la nivel mondial.
Beneficiile spațiilor urbane proiectate după
principiile designului biofilic
„Vă voi împărtăși nu chiar toate informațiile tehnice despre
lucrările noastre, pentru că nu avem destul timp, am putea să
discutăm zile în șir despre asta. Natura este foarte importantă
pentru spațiile urbane și vrem să aducem înapoi natura în
viețile oamenilor, aceasta fiind cel mai ușor pentru a începe
un proces de transformare”.
Link video: https://we.tl/t-M3h4MF5mw4

SESIUNE Q&A
Spații verzi pentru orașe mai sănătoase și locuitori mai fericiți
Sesiune moderată de Daniel POPESCU,
cu participarea tuturor speakerilor
„Am propus organizatorilor să încercăm o discuție
liberă, mai puțin planificată, între specialiști și să
expunem toate problemele noastre așa cum le vedem
astăzi, concentrându-ne pe faptul că ne-am format
aici, în România. Noi suntem foarte tineri în
domeniul acesta, fiecare dintre voi are niște
experiențe absolut senzaționale și ne-am dori foarte
mult să împărtășiți cu noi ceva nou, chiar și pentru
dumneavoastră, adică să ne ajutați, să ne dați niște
idei sau o sugestie, cum vedeți dumneavoastră
pentru noi o dezvoltare coerentă”.
Link video: https://we.tl/t-BRLUUFrhbY
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INFO 2

Concursul Național de Pian

PRIETENII MUZICII
Pro Piano-România

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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INFO 2
A VII-a ediție dedicată Sibiului a Concursului Național de Pian „PRIETENII MUZICII - PRO
PIANO ROMÂNIA” s-a desfășurat în perioada 15-17 martie 2019, și a fost găzduită de Biblioteca
Județeană ASTRA Sibiu. Evenimentul a fost organizat de Fundația Culturală „PRO PIANO ROMÂNIA”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Consiliul Județean Sibiu
și Sucursala Sibiu a Uniunii Arhitecților din România (UAR). Inițiatoarea acestui concurs la
Sibiu este profesoara de pian Enikő–Maria ORTH, distinsă cu „Meritul pentru Învățământ” Clasa I.

JURIUL FESTIVALULUI:

Președinte:
Prof. Stela AVESALON
București

Prof. Enikő Orth
Liceul de Artă
Sibiu

Prof. Sanda Mihaela VULCU
Liceul de Artă
Sibiu

Prof. Monica NOVEANU
Coleg. Sigismund Toduță
Cluj-Napoca

Prof. Kálmán Emese
Liceul de Artă
Sibiu
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INFO 2
Deschiderea oficială a concursului a avut loc în data de 15 martie - ora 9:00.

Prof. Enikő-Maria ORTH:

„În acest an s-au înscris 125 de
copii, dintre care sibieni din
Categoria A sunt 25, din Categoria
B - 23. Față de anul trecut, mai ales
sibienii s-au agitat mai mult și s-au
prezentat, sperăm cu o calitate
foarte, foarte bună. Grafoartul în
fiecare an vine la noi cu edițiile cele
mai bune de muzică. Fiecare copil
va primi un voucher de 10 lei, din
partea Casei de Editură Grafoart,
pentru cărți sau partituri”.
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Prof. Stela AVESALON:
„În fiecare an sunt tot mai mulți participanți la
acest festival care între timp a devenit concurs
național. Timp de șapte ani am avut bucuria să
desfășurăm acest concurs în Sala Festivă a
Bibliotecii ASTRA. Mulțumim conducerii
bibliotecii și, nu în ultimul rând, dnei profesoară
Enikő-Maria ORTH care este organizatoarea
principală a concursului în acest oraș împreună
cu dl arh. Mircea ȚIBULEAC, de asemenea
părinților care se îngrijesc de educația copiilor”.

Arh. Mircea ȚIBULEAC
„Am pornit acest festival într-o joacă împreună cu
Enikő. Pianul pe care îl vedeți era într-o magazie și am
chemat-o să-l vadă. De acolo ne-a venit ideea, am
donat pianul și iată-ne deja la a VII-a ediție. Poate vă
întrebați de ce Uniunea Arhitecților? Clientul nostru
cu care ne punem în practică profesia este cetățeanul.
Cu cât acest cetățean este mai polivalent, mai deschis,
mai obișnuit cu armonia, mai luminat, cu atât sarcina
noastră devine mai ușoară, în sensul în care putem
crea împreună ceva. De aici ne-a venit ideea să
finanțăm această inițiativă a lui Enikő și a doamnei
Avesalon, să deschidem o filială a festivalului. Reușim
în fiecare an să avem mai mulți copii, tot mai talentați”.

Christine Manta KLEMENS
vicepreședinte al Consiliului Județean
„Cred că aceasta este important pentru Sibiu –
că reușim să atragem muzicienii de peste tot și
aceasta ar trebui să facem în continuare. De
aceea îi rog pe organizatori, atât Sucursala UAR
Sibiu, cât și Fundația Pro Piano, să continue
acest demers, pentru că este o îmbogățire a
tuturor: și a celor care sunt musafiri, dar și a
noastră care suntem gazde. Vă doresc succes, să
performați nu doar aici în Sibiu, ci peste tot, și să
vă faceți un viitor din asta”.
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La concurs au participat și șapte copii din Basarabia, având drept profesor pe doamna Inesa CIOLPAN,
la inițiativa dlui Marin CIJ, preot paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din mun. Chișinău și
președinte al Sectorului Sinodal Asistență Spirituală în Instituțiile Medicale.

17

INFO 2

18

INFO 2

19

INFO 2

În cadrul Concursului Național s-au acordat Diplome pentru Premiile I, II, III și Mențiuni, Premii
Speciale, Premiile Sponsorilor (din partea Sucursalei Județene Sibiu a Uniunii Arhitecților din
România, prin intermediul președintelui arh. Mircea ȚIBULEAC, și din partea Clubului Rotary Sibiu
Cibinium, prin dna Ana Maria GÎNDILĂ EASTMAN), Marele Premiu pentru fiecare categorie și
Marele Premiu al Concursului.
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Câștigătorii premiilor Sucursalei UAR Sibiu

PREMIUL SPECIAL
MARIA-DIANA NEAGOE, DANIEL EMILIAN NEAGOE

PREMIUL SPECIAL
SOLOMON-BOB DAVID-RAUL
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PREMIUL SPECIAL
LELUȚIU OANA-ALEXANDRA

PREMIUL SPECIAL
MORDĂȘAN RAUL-IOAN
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PREMIUL SPECIAL
ISTRATE ANGELA

PREMIUL SPECIAL
MEZEI THEODORE-MIHAI
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PREMIUL SPECIAL
MĂCIUCĂ MIRUNA

PREMIUL PREȘEDINTELUI UAR
SUCURSALA JUDEȚEANĂ SIBIU
ANTAL ANNA-ANDREEA
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Concursul „Prietenii Muzicii” este un proiect „PRO PIANO - ROMÂNIA” inițiat în anul
2003. El a fost gândit ca o modalitate de stimulare a copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse
între 5-18 ani, care studiază pianul atât în învățământul de stat, cât și în cel particular.
Manifestarea a fost divizată în trei secțiuni: A - tineri care studiază pianul ca instrument
principal, în școli și licee de muzică; B - tineri care studiază pianul fie ca instrument
opțional, fie la Palatele Copiilor, Case de Cultură sau în sistem particular și C - ansamblu la 4
mâini (pe un pian).
Despre Fundația Culturală „PRO PIANO - ROMÂNIA”
Fundația Culturală „PRO PIANO - ROMÂNIA” a fost înființată în anul 1996, în București.
Din anul 2004 are Statutul de Utilitate Publică. Președintele ei este Stela Avesalon,
profesoară de pian gradul I, cu Gradație de Merit și Diplomă de Excelență conferite de
Ministerul Învățământului pentru întreaga activitate.
Potrivit statutului său, fundația are ca scop principal depistarea, educarea, selecționarea și
subvenționarea elitei artistice, culturale, muzicale, prin școlarizarea în învățământ
autorizat a persoanelor fizice de orice vârstă, precum și prin sprijinirea și promovarea
tinerilor supradotați, a talentelor reprezentative pentru muzica vocală și instrumentală
laică și religioasă, pe plan național și internațional.
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Link video: https://we.tl/t-fAH5ckF7L4
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IN MEMORIAM

EMANOIL MIHĂILESCU
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In Memoriam
Am participat la înmormântarea fostului deținut
politic, colegul nostru arh. Milucă Mihăilescu, pe 1
martie, la Cimitirul Sf.Vineri din București. La
înmormântare au participat peste 50 de persoane
printre care dl. Octav Djoza, președintele Asociației
foștilor deținuți politici (cu discurs omagial), dl. ing.
Nicolae Noica exministrul Lucrărilor Publice, colegi
de facultate, membrii ai UAR. Printre doamnele
arhitecte s-au numărat: Ileana Solon, Sanda Grosu și
alte colege arhitecte din promoții anterioare (a se
vedea fotografia).
Dl. arh, Miluca Mihăilescu ne-a fost drag tuturor.
Era permanent vesel, optimist, un coleg formidabil.
Nu
a purtat ură și ranchiună călăilor săi din detenție.
Octav Bjoza, președintele A.F.D.P.R.
A fost un bun creștin. Dumnezeu să-l ierte!
Dumnezeu cred că-i va ierta repede păcatele,
acestea fiind probabil puține. Societatea noastră, din cauza amestecului politicului în viața privată , i-a
rămas datoare cu faptul de ai fi rapit anii frumoși ai tinereții. A fost un VIP, o personalitate de neuitat. Am
fost cu toții binecuvântați prin simplul fapt, acela de a-l fi cunoscut.
În fotografia care i-a stat la căpătâi, în capela cimitirului Sf. Vineri, într-o zi de Vineri 1 Martie 2019,
Miluca ne face cu mâna spre aduceri aminte și pentru întâlniri viitoare. Luăm cu noi zâmbetul său, de
neegalat.
Alin NEGOESCU

Arhitectul Emanoil Mihăilescu s-a născut pe 16 decembrie 1935, la București, într-o familie de mici meseriași.
Absolvent al Liceului „Titu Maiorescu”, urmează cursurile Facultății de Arhitectură între 1953-1958. Este arestat,
pe 18 septembrie 1958, ca fiind membru al „organizației Rugul Aprins”. Timp de 5 ani face detenție politică la
Jilava, Periprava, Salcia, Stoenești, Gherla.
Din 1963 lucrează ca proiectant la Institulul Proiect București, iar trei ani mai târziu primește dreptul de a-și relua
studiile la Facultatea de Arhitectură, absolvind în 1968.
În același an este repartizat la IPCM, unde participă la elaborarea unor studii și oferte pentru Iran, Egipt și URSS și
realizează proiecte de hale industriale și construcții auxiliare tehnico-administrative, cum ar fi: Întreprinderea
Mecanică Bistrița, Întreprinderea Mașini Agregate Iași, Întreprinderea Unirea Cluj, Întreprinderea de Orologie
Arad, Întreprinderea Mașini Agregat Sf. Gheorghe, Întreprinderea Steaua Roșie București, Întreprinderea de
Rulmenți Bârlad. În 1987 este detașat la Institutul Carpați, pentru realizarea proiectului Casa Republicii. Arhitectșef al sectorului 4 din București în 1992, lucrează din 1993 până la pensionare pentru Inspecția de Stat în
Construcții din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Din 2000 până în prezent, este secretarul Asociației Foștilor
Deținuți Politici din România – Filiala București.

Susținători ai Foștilor deținuți politici – dr. ing.
Nicolae Noica și dr. istoric Marius Oprea
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

Sesiune academică la Institutul de Cercetări
Socio-Umane al Academiei Române din Sibiu

În 11 martie 2019, la I.C.S.U.S. - al doilea pol
academic al Sibiului, alături de Universitatea
„Lucian Blaga” - a avut loc o sesiune
organizată de Fundația sibiană „LobbyArt” și
Filiala Sibiu a U.A.R., pentru a marca alegerea
domnului dr. arh. Paul Helmut Niedermaier ca
membru titular al Academiei Române și a fi
prezentate acțiuni recente din arealul nostru,
destinate nobilului scop de salvgardare și
bună utilizare a patrimoniului arhitectural
românesc.

text:
arh. Dorin BOILĂ

,

tehnoredactare:
Ana DONȚU
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Artist plastic ș i ziarist, Adrian Popescu (LobbyArt Sibiu) a introdus tema sesiunii ș i a remarcat personalită țile
de azi ale Sibiului - un tezaur uman consacrat de că tre Academia Româ nă : membrii titulari prof. dr. Mircea
Pă curariu (teologie) ș i dr. arh. Paul Niedermaier (istorie urbană ș i arhitectură ), precum ș i membrul
corespondent I.P.S. dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului ș i Mitropolitul Ardealului.
In cuvâ ntul să u, dl. acad. dr. arh. Niedermaier a prezentat pe scurt situația Secției de Ș tiințe Istorice a Academiei,
unde sunt 8 locuri pentru membrii titulari ș i 8 pentru membrii corespondenți, dar ın
̂ prezent, după o serie de
regretabile decese, sunt ın
̂ că locuri neocupate.

Dl. arhitect ș i urbanist Paul Niedermaier a atins trei subiecte principale:
1.
Problema conservă rii ș i restaură rii monumentelor româ neș ti ın
̂ etapa actuală - aspectul negativ al
situației câ nd cantitativul devine primordial. Este greș it să evaluezi după „cel mai mic preț” ın
̂ domeniul
moș tenirii culturale, după cum un buget supradimensionat acordat unei lucră ri poate duce la greș eli de
proiectare, pierderi de substanță istorică ș i umplerea proiectului cu prevederi inutile;
2.
Este un succes al comunită ții intelectuale sibiene faptul că Palatul de vară al Mitropolitului ortodox al
Ardealului a fost trecut pe lista monumentelor istorice, pentru că timp de zeci de ani a fost lă sat ın
̂ paragină ,
curtea a devenit neın
̂ grijită , iar parcul dendrologic (prima gră dină privată sibiană deschisă publicului) s-a
distrus;
3.
Lucrarea majoră la care lucrează ın
̂ prezent este o adevă rată frescă asupra devenirii acestor zone de
interferență culturală ș i civilizațională - „Istoria Transilvaniei ș i a zonelor limitrofe” va cuprinde studii de
istoria habitatului ın
̂ sec. X-XIV, o perioadă mai puțin acoperită de studii academice.
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In completarea acestor subiecte, dl. dr. Valentin Delcă , directorul Direcției județene pentru Cultură Sibiu, a
prezentat acțiunile acestei instituții pentru protejarea clă dirii fost Palat mitropolitan al Sf. Ierarh Andrei
Ș aguna (Bd. Victoriei, nr. 38 + 38A): ın
̂ 2010 - clasare la categoria B / ın
̂ 2014 - clasare la categoria A / ın
̂ 2019 clasare finală inclusiv parcul. Sunt ın
̂ curs expertizele finale asupra clă dirii.
O altă inițiativă a Direcției pt. Cultură Sibiu este premierea onorifică a celor mai reuș ite restaură ri din județul
nostru, care să devină exemple de bune practici. Doamna Liliana Popescu, coordonatoarea proiectului
„Transilvania - inima Româ niei”, a prezentat această inițiativă excepțională a Fotoclubului Orizont din Sibiu,
asociație de tradiție ın
̂ zonă , care se va finaliza cu un volum-documentar foto de mare ținută , care se constituie
ın
̂ tr-o adevă rată bancă de date istorice, de tradiții ale zonei sud-transilvane, inclusiv gastronomice.
In ın
̂ cheierea sesiunii, dl. Ioan Gruncă , preș edintele Asociației „August Treboniu Laurian" din Fofeldea, vatră
istorică a româ nismului din sudul transilvan, a prezentat eforturile asociației sale pentru menținerea ın
̂
memoria publicului a valorilor de patrimoniu generate de satul Fofeldea ș i de personalită țile sale. In actualitate
se află restaurarea imobilului ın
̂ care s-a ın
̂ ființat, ın
̂ 1896, Casa de credit ș i economii „Cordiana”, factor
important ın
̂ excepționala operă de regenerare a satului româ nesc ın
̂ treprinsă de Daniel Cordescu, fiu al satului
ın
̂ sec. al XIX-lea, - care a ctitorit ș coli ın
̂ Gă eș tii de Dâ mbovița, Liceul „Lumina” ın
̂ Bucureș ti, Mă nă stirea
Că scioarele, dar ș i-a dotat ș i satul natal cu bancă populară , iluminat public, ceas public, numeroase clă diri ș i
gră dini ș i a renovat biserica ortodoxă .
Asemenea istorii trebuie prezentate publicului de azi, câ nd există o balansare incertă ın
̂ tre ce poate face bine
statul ș i ce poate face mai bine inițiativa privată !

arh. Dorin Boilă.
33

Echipa de redacție:

Corector: Claudia ȘTEFĂNESCU

Mircea ȚIBULEAC - redactor șef
Ana DONȚU - redactor și tehnoredactor
Dorin BOILĂ - redactor

Contacte:

Corespondenți permanenți:

imagine din expoziția de desen „Arhitect Tibeiu Ricci”

c. arh. Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA

Uniunea Arhitecților din România
Sucursala Sibiu
Adresă temporară:
str. George Barițiu 7, Sibiu
Tel: 0371.399.192
Email: filiala@uarsibiu.ro
Adresă web: http://www.uarsibiu.ro/

Sucursala Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate în articolele preluate din
ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii acestor articole sau, după caz, redacţia.

34

