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SEMNAL 1

Cu o suprafață de 7134 kilometri pătrați, ocupând cea mai mare parte a județului Suceava,
Bucovina de Sud este una dintre zonele cu identitate culturală puternic conturată, recunoscută și
apreciată pentru specificul său local. Dincolo de bogăția sa naturală, istorică și culturală, Bucovina
de Sud păstrează o arhitectură rurală tradițională singulară, multe sate bucovinene fiind, de fapt,
adevărate muzee locuite. În acest context, Ghidul de Arhitectură dedicat Bucovinei de Sud,
elaborat de Grupul de Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, constituie un
instrument de lucru imperativ pentru toți cei care vor să construiască în mediul rural, păstrând
nealterat spiritul așezărilor și conservând tradițiile și peisajul cultural al locului.
Desfășurat într-un cadru natural definit de Carpații Orientați și Podișul Sucevei, cu dealuri
domoale, culmi muntoase, văi, obcine și câmpulunguri alternându-se, peisajul arhitectural al
Bucovinei de Sud include aproape toată gama de tipuri de așezări: de la satul adunat sau
îngrămădit, până la așezări cu gospodării izolate. Puternic influențate de geografia locului, satele sau dezvoltat în jurul unui element natural dominant. De regulă – notează autorii ghidului –
gospodăriile se află în vale, lângă albiile râurilor și lângă drumurile care le urmează iar terenurile
agricole sau fânețele se întind pe dealurile înconjurătoare sau la poalele munților. Peisajul rural
este constituit din așezări dense sau dispersate pe văile cursurilor de apă, uneori extinzându-se
risipit pe pantele munților. Pe lângă gospodării, parcele și drumuri, mai există o serie de elemente
ale peisajului cultural care dau specificitate: fânețe, livezi, ogoare, terenuri agricole, căpițe de fân,
precum și construcții anexe din afara vetrelor de sat – fânare (sau „șoproane”), bordeie (locuințe
sezoniere) și altele. Gardurile din lemn transparente, care delimitează proprietățile, reprezintă de
asemenea specificul locului, mai ales în peisajul montan.
Studiind amplasarea pe lot și sistemele constructive utilizate în zonă, echipa de elaborare constată
că, din punct de vedere morfologic, conformarea satelor este determinată de străzile (ulițele)
sinuoase, care urmăresc văile și panta terenului, generând o imagine organică, dezvoltată
spontan.
Consultați AICI integral Ghidul de Arhitectură pentru zona Botoșani.
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SEMNAL 2

Expoziție deschisă până pe 5 iunie!
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SEMNAL 3

CATALOGUL
ARTMARK HISTORICAL ESTATE
PRIMĂVARĂ 2019
Descoperă peste 40 de proprietăți spectaculoase în noul Catalog:
https://we.tl/t-Ea8komTEA1
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SEMNAL 4
L-am întâlnit pe dl. arhitect Ion
BÂRLĂDEANU la Balul Arhitecților
de la Baia Mare, ocazie cu care ne-a
dat macheta în lucru a afișului, cu
rugămintea să anunțăm cititorilor
noștri vernisajul expoziției care va
avea loc pe 5 iunie, ora 16.00, la
C.C.A. din str. J.L. Calderon. Dacă
vom primi imagini de la eveniment,
în numărul din iunie vom publica un
articol pe această temă.
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SEMNAL 5

Programul cultural
„Recuperarea Reperelor” a
avut loc în perioada 16-19 mai 2019, la
Baia Mare, în cadrul căruia s-au desfășurat
excursii documentare la bisericile de lemn din
Maramureș, la Memorialul Sighet, Simpozionul
„Confluența Artelor” la Colonia Pictorilor,
precum și Balul Arhitecților. În numărul
următor citiți un articol desfășurat
despre aceste evenimente.
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SEMNAL 6

Pe 23 mai, a avut loc
la Sibiu Conferința ANBPR
„Bibliotecile publice – teritorii
ale cunoașterii și memoriei
colective” , în cadrul căreia a fost vernisată
Expoziția „Julius DOPPELREITER arhitectul gorjean de origine austriacă
care a înnobilat Gorjul”. În numărul
din iunie urmează un articol
despre acest eveniment.

UNIUNEA
ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA
SUCURSALA JUD. SIBIU

23 - 27 MAI 2019
VERNISAJ: 23 mai, ora 18:00
Biblioteca ASTRA, Corpul B, parter
Str. George Barițiu nr. 7

CONSILIUL
JUDEŢEAN
SIBIU

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

ASTRA
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SEMNAL 7
Primul zgârie-nori din Paris din ultima jumătate de secol

Linia orizontului va fi strapunsa in Paris de un nou zgarie-nori, primul din orasul luminilor din ultimii 50
de ani. Tour Triangle va fi o cladire inalta cum n-a vazut Parisul... de la turnul Montparnasse incoace.
Acesta din urma a fost ridicat in 1973, inainte ca autoritatile franceze sa impuna o limita de inaltime de 37
de metri pentru cladirile noi.
Regula s-a aplicat doar pentru constructiile din centrul capitalei Frantei, ceea ce explica existenta
cartierului de afaceri dominat de zgarie-nori La Defense de la marginea orasului.
Viitorul zgarie-nori va fi construit in cel de-al 15-lea arondisment parizian si beneficiaza de o modificare
din 2014 a regulamentului urbanistic, care permite construirea de cladiri de birouri cu o inaltime de pana
la 180 de metri.
Atat va masura si Tour Triangle, proiectat de biroul de arhitectura elvetian Herzog De Meuron. Proiectul,
in valoare de 500 de milioane de euro, a fost propus initial in 2008, respins in 2014 si aprobat anul
urmator dupa ce au fost aduse cateva modificari designului. Varianta finala a acestuia consta intr-o baza
in forma de trapez de pe care se ridica o piramida cu forma neregulata, al carei profil apare diferit in
functie de unghiul din care privesti cladirea.
Mai multe citiți AICI
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INFO 1

de Ana DONȚU
foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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Pe data de 18 aprilie 2019, la Hotel Radisson Blu București, a avut loc cea de-a XX-a ediție a conferințelor
SHARE, dedicate comunității arhitecților și inginerilor constructori.
Evenimentul a devenit conferință internațională cu zece centre în partea centrală și de est a Europei:
Skopje, Tirana, Ljubljana, Budapesta, București, Belgrad, Sofia, Praga, Krakow, Atena. Cea de-a XX-a
ediție a reunit aproximativ 500 de arhitecți, arhitecți peisagiști, proiectanți, proiectanți de soluții de
iluminat, ingineri, urbaniști, dezvoltatori imobiliari, companii cu soluții inovatoare în domeniul
construcțiilor, dar și alți profesioniști din domeniul arhitecturii din Austria, Olanda, Italia, Marea
Britanie, Grecia, Spania, Cipru, Bulgaria și România.
În Deschiderea Oficială au vorbit:
Florin MINDIRIGIU, președintele Asociației PRO EVENT:
„Am ajuns după puțin timp, numai 8 ani, la cea de-a XX-a ediție
a Conferințelor SHARE, pentru că au fost ani când am
organizat câte două - câte trei conferințe anual. E important că
suntem tot împreună după atâția ani și din ce în ce mai mulți”.
Link video: https://we.tl/t-9bnmIR5A72

Arh. Alexandru GĂVOZDEA, președintele Ordinului
Arhitecților din România: „Filonul care este prezent peste tot în
activitatea noastră ca arhitecți, a celorlalte profesii conexe, dar
și a societății, în general, este acea prezență difuză, dar
permanentă a culturii, este un element foarte rar adus în primplan, atunci când ne confruntăm cu necesități, cu nevoi”.
Link video: https://we.tl/t-9bnmIR5A72
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Prof. dr. arh. Marian MOICEANU - rector UAUIM
București: „Share e un eveniment cu tradiție și asta contează
mult într-o lume în care oamenii, de obicei, vorbesc și nu fac.
Ceea ce se întâmplă aici este o dovadă clară că lucrurile se
mișcă și sunt oameni care gândesc împreună și vor să
împărtășească idei, soluții, să discute despre viitor”.
Link video: https://we.tl/t-CRmLGd9zhs
Arh. Ileana TUREANU - președinte UAR: „Mă bucur foarte
mult că Uniunea Arhitecților a început să ia parte la aceste
reuniuni. În 1990, la Montreal, datorită reputației lui Dan
HANGANU, Uniunea Arhitecților din România a fost reprimită
în Uniunea Internațională a Arhitecților, deși nu-și plătise
cotizația de vreo zece ani, într-o aclamare continuă a sălii totul se datora lui Dan HANGANU și domnului SGOUTAS, care
a fost unul dintre marii susținători ai României”.
Link video: https://we.tl/t-zcYQYXas8p

Arh. Vassilis SGOUTAS - fost președinte al Uniunii
Internaționale a Arhitecților: „Deși cunosc evenimentele Share
de numai cinci ani, când am avut prima mea experiență Share,
am impresia că le cunosc de mult mai mult timp, pentru că
fiecare eveniment este unic și foarte special”.
Link video: https://we.tl/t-oNpj48Iwyw
Arh. Oleg HAMAN - fondatorul CASUA, președintele
Societății Arhitecților Cehi: „Mă bucur să mă aflu aici.
Mulțumesc pentru invitație. Vă transmit salutările arhitecților
cehi!”.
Link video: https://we.tl/t-C69CGLbLvJ

Oana DAVIDOGLU - Saint Gobain România: „Mă bucur că
avem o sală atât de plină, că ne interesează și vă interesează să
bucurăm oamenii din jur cu mult confort, cu blocuri frumoase
și sănătoase, cu multe lucruri minunate”.
Link video: https://we.tl/t-B2rlqOO7Vh
Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ - secretar general al UIA: „20 de ediții
sună bine și vom continua. În urmă cu vreo 10 ani, m-am
nimerit pe o scenă de TED și am dat un titlu prezentării mele de
atunci - «I share therefore I am», adică «Împart, deci exist». Nare nicio legătură cu Forumul Share, ideea a venit de
altundeva”.
Link video: https://we.tl/t-zfGEPUhqdY
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Arh. Andreea MOVILĂ - prezentare proiect editorial: „Sunt
aici să vă prezint o serie dintre proiectele pe care le parcurgem
împreună și le inițiem. La un an după ce am inițiat proiectul
«Designing the Profile of The Future Architect» care a
presupus interviuri și colaborări cu peste 100 dintre guestspeakerii noștri, putem să vă prezentăm teaser-ul proiectului
care va fi lansat anul acesta”.
Link video: https://we.tl/t-1Zb1C8GUzx
Înainte de deschiderea conferinței, Florin MINDIRIGIU a prezentat juriul și sponsorii evenimentului:
Link video: https://we.tl/t-ExEB624rEA

SESIUNEA I
Arh. Alexandru GĂVOZDEA, președintele Ordinului
Arhitecților din România: „Aș vrea să vă vorbesc despre
cultură, pentru că este fundamentală, la fel ca mâncarea,
sănătatea, educația, infrastructura. Vă îndemn să reflectați la
nevoia comunităților de cultură, de evenimente, de întâlniri
sociale și schimburi de informație”.
Link video: https://we.tl/t-cCXX0O0dAD

Arh. Fernando MENIS - fondatorul „Menis Arquitectos”,
Spania: „În ultima expoziție pe care am făcut-o în decembrie,
am încercat să arătăm felul în care ne facem proiectele. Uneori
lucrăm un an, uneori doi ani, uneori trei luni la un singur
proiect”.
Link video: https://we.tl/t-8i3y0ZOfkR

Oana DAVIDOGLU - Saint Gobain România: „Mă bucur că
avem o sală atât de plină, că ne interesează și vă interesează să
bucurăm oamenii din jur cu mult confort, cu blocuri frumoase
și sănătoase, cu multe lucruri minunate”.
Link video: https://we.tl/t-B2rlqOO7Vh
Arh. Cinzia FERRARA - fondator FERRARA PALLADINO
LIGHTSCAPE, Italia: „Sunt arhitectă, dar am decis să-mi
schimb profesia, orientându-mă spre designul de iluminat,
pentru că iluminarea este un instrument de a revela
arhitectura, de asemenea, are o latură ambiguă: este poetică și
foarte tehnică totodată”.
Link video: https://we.tl/t-qylDUGh6HO
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Daniel MUȘAT - Country Manager Zumtobel Group
România: „Zumtobel Lighting GmbH este unul din liderii
mondiali în tehnologia iluminatului electric și a sistemelor
de iluminare profesională. Firma se remarcă prin soluțiile
novatoare, practic în toate domeniile care cer o utilizare
profesională a iluminatului de interior. O realizare
deosebită în domeniul Building Management System este
sistemul LUXMATE, care asigură controlul și optimizarea
nivelului de lumină în funcție de nivelul luminii naturale și
cerințele specifice ale diferitelor locuri de muncă, făcând
totodată și însemnate economii de energie electrică.”
Link video: https://we.tl/t-b5WJLSzMxu

Arh. Jan KNIKKER - partener MVRDV, Olanda: „Am început
să lucrăm și în Social Housing. Deși avem un birou foarte mare,
cu trei sute de membri, asta ne solicită toate aptitudinile, pentru
că poți începe de la lucruri foarte mici, cum ar fi o bucătărie, și
să ajungi la lucruri mai mari, precum case de vacanță”.
Link video: https://we.tl/t-XACQxONdBG

Arh. Anca Mihaela CONSTANTIN - Project Manager la
ALFA INVEST: „Împreună cu alți colegi arhitecți de la Alfa
Invest am renovat o vilă situată în cartierul Vatra Luminoasă
din București. Proiectul a participat la Anuala de Arhitectură
OAR Oltenia în 2016 și a fost premiat cu mențiune. Datând din
anii '30, construcția a trecut printr-o extindere, pentru a
suplimenta suprafața utilă a clădirii, aceasta ajungând la
121,20 mp după încheierea lucrărilor”.
Link video: https://we.tl/t-wa8Uxg0jFp
Mihai IONESCU - Key Account Manager la SISECAM
DUZCAM, România: „Noi, producătorii de sticlă SISECAM,
suntem o companie înființată în 1935 și evoluăm în această
direcție, utilizând cele mai noi tehnologii încă de la începutul
activității noastre. În momentul de față avem activități în 13
țări, 44 de fabrici, comercializăm produsele noastre în 154 de
țări, funcționând ca o companie globală”.
Link video: https://we.tl/t-QGTyuNMNpe
Arh. Oleg HAMAN - fondatorul CASUA, președintele Societății
Arhitecților Cehi: „Aș vrea să prezint proiectul «Pavilion: The
Head», care este o expoziție tematică. Conceptul pavilionului
exprimă ideea esențială a umanității. Capul reprezintă omul ca
pe o ființă extraordinară care guvernează planeta: o creatură
care observă, simte și gândește”.
Link video: https://we.tl/t-m14U7T1kQM
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Daniela LEONTE - Aluprof România: „În contextul acestui
eveniment, mi-am propus de această dată să vă prezint câteva
proiecte fără a mai intra în foarte multe detalii tehnice, lăsând
mai mult imaginile și filmulețele să vorbească”
Link video: https://we.tl/t-E3D1aa3KIn
Arh. Mark HEMEL - cofondator IBA, Olanda: „Arhitectura ar
trebui evaluată numai după ce forma fizică arhitecturală
devine vie și nu ar trebui să mai apreciem arhitectura bazândune pe text conceptual sau imagini sexy. Arhitectura nu poate fi
complet descrisă în text și nici captată integral într-o imagine”.
Link video: https://we.tl/t-C8Xz8QLewk
Cristi CATARGIU - REHAU, România: „Activitatea noastră a
început în 1948, în orașul cu același nume - Rehau, astăzi ne
regăsiți în 54 de țări, 170 de locații de producție și logistică, peste
20 mii de angajați, care reprezintă fundamentul pe care s-au
construit valorile companiei”.
Link video: https://we.tl/t-XHiyFiMPDr
Arh. Emil IVĂNESCU - președintele OAR București - concurs
EXPO 2020 DUBAI UAE: „Anul trecut, tot la acest eveniment, am
avut onoarea să prezint primul concurs organizat de OAR
București după foarte mulți ani. Vreau să vă spun că, în momentul
de față, concursul este aproape finalizat. De atunci am mai avut
încă un concurs pentru arhitecți, în special pentru cei tineri”.
Link video: https://we.tl/t-1uovOZcyfJ

SESIUNEA II
Doru CAPALMAS - GUARDIAN: „Am numit prezentarea mea
de astăzi «Guardian Inspiration», dar numai ce am realizat că
am cam exagerat, fiindcă filmulețul de 3 minute și jumătate pe
care vi l-am prezentat arată mai mult decât aș putea să exprim
eu prin cuvinte despre inspirația noastră”.
Link video: https://we.tl/t-h0kjw1lFmz
Arh. Alfonso FEMIA - Italia: „Vorbind despre proiectul «The
Sky Of Rome», voi aduce un citat din «Russian Ark», de
Alexander Sokurov: «La fel cum Odiseu nu poate fi imaginat
fără mare, această clădire nu poate fi imaginată fără lumină,
fără cer. Această lumină, acest cer. Cerul Romei»”.
Link video: https://we.tl/t-XIregYwE37
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Panagiotis KLISIARIS - EXALCO - Ronamia: „Exalco
Aluminium este una dintre cele mai mari companii producătoare
de aluminiu din Grecia, cu activitate în peste 20 de țări din
întreaga lume. Noi ne ocupăm cu proiectarea și realizarea de
sisteme din aluminiu avansate pentru uși, ferestre, pereți cortină
și aplicații speciale, care acoperă orice cerință în construcții”
Link video: https://we.tl/t-FZI2wYN45V
Arh. Andreas VARDAS - fondatorul Vardas Studio, Cipru:
„AB House este o casă rezidențială pe care un cuplu de arhitecți
au proiectat-o pentru ei înșiși. După ce au lucrat împreună ani
de zile, Birute și Andreas au decis să locuiască pe un teren care
să favorizeze aceasta prin locația și morfologia sa”.
Link video: https://we.tl/t-cihNBBgJ1H
Viorel MARES - AUSTROTHERM, România: „Austrotherm
Com SRL, expertul în termoizolații, face parte din grupul
Cristi CATARGIU
- REHAU, România:
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Link video:
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https://we.tl/t-XHiyFiMPDr
Link
Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ - fondator Dico&Țigănaș, România:
„Mi-am schimbat prezentarea de cel puțin trei ori, ultima oară azi
dimineață. Când am citit programul și am văzut că se va vorbi
despre fațade, m-am gândit că poate ar fi bine să vorbesc și eu
despre fațade și despre percepția publică a profesiei de arhitect”.
Link video: https://we.tl/t-gR51jtx6t5

SESIUNEA III
Arh. Vassilis SGOUTAS - Grecia: „Unul dintre proiectele despre
care vreau să vă vorbesc este EEDE EDUCATIONAL CENTRE.
Caracteristicile arhitecturale dominante ale acestei clădiri sunt
auditoriile cu elemente ușoare din oțel care îi subliniază triangulația,
conturul lateral și etajul intermediar din sticlă al clădirii principale”.
Link video: https://we.tl/t-XJPx4QT27Q
Arh. Alexandru BELDIMAN - fost Președinte UAR: „Recent
am avut prilejul să vizitez două mari orașe germane, unde în
planul urbanistic și cel arhitectural s-au întâmplat și se
întâmplă lucruri interesante, astfel mi-am propus să fac câteva
observații subiective asupra celor văzute”.
Link video: https://we.tl/t-GLiM2I7uZQ
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Arh. Christos PASSAS - Smart Cities: „Unul dintre
proiectele acestei prezentări este Sberbank Technopark - un
Centru Inovațional de la Skolkovo, Moscova, care va fi sediul
multor laboratoare și campusuri de dezvoltare în IT,
biomedicină, energie nucleară și inovații spațiale”
Link video: https://we.tl/t-2NxHLGRBPc
PREMIUL SHARE OPERA OMNIA din această ediție, o distincție oferită pentru întreaga carieră, a
fost înmânat domnului arhitect Alexandru BELDIMAN, care a fost mulți ani președinte al UAR și
vicepreședinte al UIA. Link video: https://we.tl/t-xZQd1FBTZq

Conferința s-a încheiat cu o cuvântare a dlui Florin MINDIRIGIU și premierea a trei dintre
speakeri, pe care le puteți urmări aici: https://we.tl/t-epiAdfDlre

În numărul următor al Buletinului Informativ veți putea citi un articol dedicat
evenimentului care a succedat conferința: Romanian Building Awards 2019
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INFO 2
de Ana DONȚU
foto&video:
Răzvan HATEA
Lucian MIHĂESCU
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Vernisajul expoziției „Horia Creangă, Henrieta Delavrancea Gibory - Modernitate și tradiție în
arhitectura românească a anilor 1930-1940” a avut loc miercuri, 8 mai 2019, ora 18:00, în Sala de
Expoziții aflată la parterul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București - str.
Academiei nr. 18-20.
Expoziția va fi deschisă până în data de 30 iunie 2019.
Proiectul cultural „Horia Creangă, Henrieta Delavrancea Gibory - Modernitate și Tradiție în
Arhitectura Românească a anilor 1930-1940” reprezintă organizarea unei expoziții dedicate celor doi
arhitecți, poate cei mai interesanți din perioada interbelică, care, alături de Octav Doicescu, Duiliu
Marcu și G. M. Cantacuzino, au creat școala modernă românească de arhitectură.
Expoziția este însoțită de cataloage care consemnează etape ale vieții profesionale și informații despre
operă raportată la contextul intern și european contemporan celor doi arhitecți.
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Arh. Nicolae LASCU: „Universitatea de Arhitectură și
Urbanism «Ion Mincu» găzduiește din nou o expoziție foarte
importantă, datorită Uniunii Arhitecților din România, în
special doamnei Militza SION și echipei cu care a lucrat. Ideea
doamnei Sion a fost să introducă arhitectura celor doi mari
arhitecți români, Horia Creangă și Henrieta Delavrancea
Gibory, în contextul cultural al Europei Centrale și de Est.
Bineînțeles, fiecare simțim în mod diferit o epocă a arhitecturii,
cum e cea din perioada interbelică. O mare parte din arhitectura
modernă importantă a fost realizată în anii '30 și a căpătat în
fiecare țară o expresie diferită, adaptată unui climat cultural
specific”.
Link video: https://we.tl/t-J9Y8JePPZx

Arh. Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din
România: „Vreau să-i mulțumesc mult doamnei Sion pentru
această expoziție care, pe de o parte, are o semnificație
administrativă, pentru că a fost organizată de Uniunea
Arhitecților din România, Ordinul Arhitecților din România și
Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu», fiind o
primă tentativă, ceea ce ne-am și dorit; pe de altă parte, atunci
când ne-am gândit împreună cu Militza la această expoziție nu
am planificat să o prezentăm la «Noaptea Galeriilor de Artă», ci
ne-am gândit să mergem în Europa, la Institutul Cultural
Român din diferite capitale europene și să prezentăm două
figuri de talie europeană”.
Link video: https://we.tl/t-n7bylhZz7v

Arh. Militza SION, curatorul expoziției: „Vă voi spune
o mică istorie a acestui proiect cultural care a început mai
demult, în câteva etape. Henrieta Delavrancea a fost
studiată și expoziția a fost organizată la Palatul Regal în
2009, după care în 2012 am lucrat la expoziția lui Horia
Creangă, având în vedere un proiect de lungă durată,
apoi l-am reluat în 2018-2019, odată cu Anul European al
Patrimoniului Cultural și cu Centenarul. În această etapă
expoziția a devenit mai amplă și mai expresivă”.
Link video: https://we.tl/t-Hhpkq1w4eb
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Arh. Ana Maria GOILAV : „Această expoziție e o întâlnire cu
mai multe generații. Avem lucrări de atelier, într-o locuință la
mare, prin care am reușit să ajungem foarte departe în
colaborarea cu doamna Sion și să-i cunoaștem îndeaproape pe
arhitecții Horia Creangă și Henrieta Delavrancea, prin studiul
direct al lucrărilor lor, dar mai mult vizitând casele lor și văzând
în acest fel lumea pe care ne-au lăsat-o.
Exercițiul acesta, dincolo de desenele din atelierul de
arhitectură, consolidează ideea de școală în sensul tradiției.
Faptul că suntem anul I în proiectare de arhitectură și am
petrecut deja mai mult de o lună de zile studiind arhitectura lui
Horia Creangă și a Henrietei Delavrancea redefinește școala.
Facem prin releveu mai mult decât prin desen, reconstruim
printr-o machetă una din casele proiectate de Horia Creangă,
într-o echipă foarte bine sudată cu inginerul Mateescu, și sper
astfel să fim noi veriga pierdută și regăsită în evoluția școlii”.
Link video: https://we.tl/t-d7kx7oO4B2

Alte discuții de la vernisaj le puteți audia aici: https://we.tl/t-7tJ3x3enJC
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de Ana DONȚU
foto&video:
Răzvan HATEA
Lucian MIHĂESCU
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Joi, 9 mai, la ora 17.30, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din str. Jean Louis
Calderon, nr. 48, a avut loc o întâlnire cu membrii echipei EFdeN Signature.
Echipa EFdeN a reprezentat România la cea mai importantă competiție de arhitectură
solară și tehnologii integrate, în 2018, în Dubai. Timp de 45 de zile, 31 de studenți de la 4
universități au asamblat, testat și monitorizat o casă solară eficientă energetic, apoi au
prezentat-o publicului larg și juriului internațional. S-au clasat pe locul 4 internațional,
urcând pe podium la 4 dintre cele 10 probe în care au fost evaluați, obținând cel mai bun
rezultat al României la această competiție până în prezent. În cei 2 ani de desfășurare a
proiectului, de la proiectare, pre-construcție în România și participare la competiție în
Dubai, studenții au învățat, experimentat, au lucrat cot la cot și au devenit astfel mai buni
profesioniști, într-o experiență unică și complexă. Prototipul de casă solară s-a întors în
România și urmează a fi reconstruit în București în vara acestui an.
EFdeN este cel mai important ONG din România care dezvoltă locuințe solare cu scop
educațional și de cercetare, alături de produse sustenabile și module educaționale atât
pentru studenți, specialiști, cât și pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat
funcționează pe bază de parteneriate strategice și sponsorizări. Membrii echipei sunt
studenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ai Universității
Tehnice de Construcții București, ai Universității Politehnica București și ai
Universității București.
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Arh. Dorina ONESCU-TĂRBUJARU

Nicoleta CRUCEANU
coordonatoarea proiectului

„Pentru cei care nu știu, voi spune câteva
cuvinte despre competiția la care au participat
studenții și au luat numeroase premii. Este
vorba despre «Solar Decathlon 2018», o
competiție adresată universităților, cu o
desfășurare din 2 în 2 ani și care constă în
conceperea, proiectarea și execuția unei case
sustenabile, independente energetic”.

„Echipa EfdeN este o echipă multidisciplinară,
de la aproape 10 departamente, am reunit mai
multe universități - Universitatea de
Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu»,
Universitatea Tehnică de Construcții
București, totul pentru a ajunge la proiectarea
și construirea unei case solare sustenabile,
independentă energetic, inteligentă, care să
reprezinte România la aceste competiții”.

Link video: https://we.tl/t-qCgkVe6heV

Link video: https://we.tl/t-qCgkVe6heV

Mihai BĂICEANU
Nicole LEFTER
„Voi vorbi despre conceptul arhitectural al
casei și principalele caracteristici ale
acesteia, cum ar fi coerența designului,
expresia formală, calitatea și flexibilitatea
spațiului, soluțiile inovatoare, integritatea
tehnologiilor, raportarea la contextul
Orientului Mijlociu”.
Link video: https://we.tl/t-NGZzk5r9Zi

„În ultimii doi ani m-am ocupat de tot ce
înseamnă instalații în casă, toate instalațiile
care nu sunt electrice, și de eficiența
energetică. Cea mai mare provocare a noastră
pe partea de eficiență energetică a fost tocmai
faptul că se întâmpla în Dubai această
competiție, iar acolo este foarte greu să fii
eficient energetic din cauza climei: pe de o
parte, cele 50 de grade cu care oamenii se
confruntă vara și, pe de alta, spațiile interioare
care trebuie aduse la 18 grade, ceea ce
determină un consum de energie uriaș”.
Link video: https://we.tl/t-iSp4qed6rQ
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Dalia STOIAN: „Pentru prima oară, în istoria Decathlon a fost introdusă proba de transport
sustenabil. Ce a însemnat aceasta pentru partea noastră de electrice este că a trebuit să gândim
puterea panourilor astfel încât să acopere consumul unei mașini electrice - un consum foarte mare.
Ce a fost apreciat de juriu este faptul că am proiectat puterea panourilor atât cât să ne acopere
consumul, dar să nu avem mult peste”.
Link video: https://we.tl/t-KZHuHDjjIG

Ruxandra MICU
„Chiar dacă în majoritatea timpului, echipa era
concentrată pe partea tehnică a competiției, pe
logistică, monitorizare sau jurizări, nu am uitat
să avem tot timpul în minte faptul că, dacă noi
nu comunicam, de unde o să știți voi, cei de
acasă, parcursul și evoluția noastră în cadrul
Solar Decathlon? Indiferent de momentul în
care ne aflam în competiție, critic sau nu, tot
timpul aveam grijă să comunicăm fiecare
latură a noastră, de la momentele în care
montam fațada sau furtuna de nisip care ne-a
dat bătăi de cap, până la susținerea probelor și
momentele în care am urcat pe podium”.
Link video: https://we.tl/t-FN2oDjTqt5

Ioana ANUȚOIU
„Pentru cine nu a mai întâlnit o persoană care se
ocupă cu Health and Safety, noi suntem cei care
constant te opresc din ce faci și te pun să îl faci
într-un mod mai complicat. Dar de aici a apărut o
mică diferență între departamentul de Health
and Safety și restul echipei: dacă ei greșeau, casa
rămânea cu defecte. Dacă noi greșeam sau nu
eram atenți, cineva putea să cadă, să se taie, să se
lovească, întreaga echipă putea fi descalificată
sau cineva putea să nu se mai revină acasă. Așa că
ne-am asumat rolul și am mers mai departe chiar
dacă știam că lumea nu ne voia neapărat prin
preajmă”.
Link video: https://we.tl/t-E3B75nlMhH
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Sesiunea de întrebări și răspunsuri o puteți urmări aici: https://we.tl/t-U5b7psHkZa
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EXPOZIȚIE DE ACUARELĂ
arh. TOMA OLTEANU

de Ana DONȚU
foto&video:
Răzvan HATEA
Lucian MIHĂESCU
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Pe 16 aprilie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, a avut loc vernisarea
expoziției de acuarelă în memoria regretatului arhitect TOMA OLTEANU, care s-a stins în
martie anul curent.
A r h . I l e a n a T UR E A N U, p r e ș e d i n t e l e U n i u n i i
Arhitecților din România: „Ne-am adunat aici cu toții ca săl evocăm pe domnul profesor OLTEANU, pe care toți cei de
aici l-au iubit și l-au stimat. Vom avea plăcerea să auzim
amintiri și evocări din partea unor elevi, colegi, din partea
celor care l-au prețuit. Ne-am întâlnit în această seară
datorită doamnei Antonia OLTEANU, căreia îi mulțumim
foarte mult pentru că a reușit să ne facă pe toți cei care
credeam că știm suficient activitatea și preocupările
arhitectului TOMA OLTEANU să descoperim că este o parte
a vieții dânsului pe care nu o cunoșteam. Ne-a adus
acuarelele, ne-a surprins și ne-a încântat”.

lector dr. arh. Mariana CROITORU: „Pe dl
profesor TOMA OLTEANU l-am cunoscut acum 40 de
ani. Eram în anul I și am bobocit la proiectele echipei
din care făceau parte profesorul meu Victor IVANEȘ,
Toma OLTEANU, Constantin DOBREȘ. Am scris
câteva cuvinte despre dl profesor OLTEANU, acest text
face parte dintr-o colaborare cu Fundația META
pentru o Enciclopedie a Arhitecților Români în patru
volume. O parte din aceste materiale pe care le voi
prezenta acum sunt din volumul III: arhitecții care au
lucrat în perioada 1945-1990 și după”.

acad. prof. arh. Romeo BELEA:
„Mi-e foarte greu să vorbesc la trecut despre dl profesor
OLTEANU din multe motive. A făcut parte dintr-un
grup care debita încontinuu bancuri. Mi-e greu să-mi
amintesc momente în care să fi vorbit serios, chiar în
toiul concursurilor”.

prof. dr. arh. Radu TĂNĂSOIU:
„N-am avut frați, n-am avut surori, dar m-am pricopsit
cu Tomiță, pentru că prima dată ne-am întâlnit în anul
I la Liceul de Arhitectură, când aveam 14 ani. De atunci
am stat împreună la liceu, la facultate, până puțin după
revoluție, când societatea capitalistă ne-a despărțit”.
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prof. dr. arh. Constantin DOBRE:
„Am stat foarte mult alături de el, poate cel mai mult am stat eu
cu el. Ne cunoșteam foarte bine reciproc, nu doar în ce privește
relațiile noastre profesionale. În preajma lui atmosfera era
întotdeauna destinsă, bancuri cât încape, poate și acesta e unul
dintre motivele pentru care ne adunam, cu pretextul de a lucra la
concurs”.

conf. dr. arh. Dan VUCICOVICI:
„Aș vrea să vă arăt un alt aspect al lui Toma OLTEANU,
adică aș începe cu sfârșitul prezentării. Peste tot se
menționează profesionalismul desăvârșit al lui Toma. Se
spune că existența noastră telurică se prezintă sub trei
aspecte: identitatea, prezența și permanența. Dintre astea,
permanența e cea care ne conferă istoria și eu cred că Toma
Olteanu a intrat în istorie datorită lucrărilor frumoase pe
care le-a făcut”.

Mai multe urmăriți aici: https://we.tl/t-1bZ5lx1sQE
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Toma Olteanu, profesionist și om de cultură, care a făcut proiectare de arhitectură și carieră
didactică cu vocație și pasiune, s-a născut la 31.03.1935 la București.
Toma Olteanu a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” în 1959. De atunci și până la trecerea
la cele veșnice, activitatea didactică din cadrul învățământului de arhitectură a reprezentat o parte
importantă a vieții sale, având contribuții personale importante în perfecționarea învățământului
de arhitectură și adaptarea acestuia la normele europene. Fiind înzestrat cu talent didactic, Toma
Olteanu a transmis studenților săi dragostea pentru profesia de arhitect, susținând ideea stimulării
interesului și activității studenților pe tot parcursul elaborării proiectelor.
Cercetarea a făcut întotdeauna parte integrantă din activitățile desfășurate în cadrul institutului sau
din cea de exercitare a profesiunii de arhitect. Pe lângă teza de doctorat „Revitalizarea zonelor
comerciale tradiționale” (1999), Toma Olteanu a participat la studii și proiecte întocmite în cadrul
Institutului de Arhitectură: blocuri de locuit în Harghita, studii de amplasament locuințe terasate la
Brăila, detaliu urbanism centrul orașului Oradea, Municipiul Sfântul Gheorghe etc.
Dintre proiectele și concursurile la care a participat în calitate de autor sau coautor, în colectiv, în
cadrul unor institute de proiectare amintim: școli, centru comercial, blocuri de locuințe, proiecte de
urbanism.
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Pentru orașul Onești a proiectat un complex școlar profesional, blocuri de locuit P + 4, P + 10,
primul centru comercial al orașului (1965) și magazinul universal (ISCAS - PRODOMUS), detaliu
urbanism zona centrală Miercurea Ciuc, Hotel Forum Costinești (I.P. Carpați), PUD extindere
Muzeu Antipa, studii pentru Victoria Business Plaza (colaborare BIP) etc.
Toma Olteanu a fost „membru al unei elite memorabile de arhitecți” (Romeo Belea) participând în
echipă cu Constantin Dobre, Victor Ivaneș, Radu Tănăsoiu și alți arhitecți la proiecte și concursuri
naționale și internaționale. Dintre acestea amintim concursuri naționale: Premiul I, Centru oraș
Timișoara, stațiunea Sovata, ansamblu ateliere pentru artiști, piața Teatrului Național Iași, zona
centrală Râmnicu Vâlcea, sistematizarea stațiunii Costinești, zona centrală Bistrița, Petroșani,
ansamblu pe Calea Victoriei, Premiul II, cartier Titan, cartier Ploiești, zona centrală Iași,
participări concursuri internaționale, centru conferințe, sediile IAEO - UNIDO (Viena), zona
centrală a orașului Karlsruhe - Germania, Plateau Beaubourg - Centrul cultural Paris, Piața Dante,
Genova - Italia.
Pentru proiectarea ansamblului de locuințe și comerț în orașul Onești, Toma Olteanu a primit
premiul Uniunii Arhitecților din România. Pentru realizarea unor importante proiecte
arhitecturale și urbanistice și a activității didactice, Toma Olteanu a fost decorat în februarie 2003
de către Președintele României cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

DILEME DIN REVISTA PRESEI
In „Revista presei” de la UAR mai citim:

text:
arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare:
Ana DONȚU

,

– un articol tipic de publicitate mascată pentru „noi
ansambluri” la Iaș i, prin care „investitorul imobiliar” aruncă
spre mintea cititorului neavizat o serie de ș abloane
„urbanistice” – dintre acelea care, pornind de la aserțiuni ale
unor „moderniș ti” din interbelicul european (majoritatea
fixate ın
̂ sinistra Chartă de la Athena), au devenit psihoscame pentru marele public, cu atâ t mai folositoare
ingineriilor imobiliare...

Concepțiile gen „insule ın
̂ mijlocul unui oraș ” fac ravagii mai ales după terminarea ș antierului:
Sunt clă diri sau ansambluri decontextualizate, mici metastaze urbane care ın
̂ cep destructurarea
unui organism agregat ın
̂ sute de ani.
Devin noduri problematice pt. traficul ın
̂ zonă , chinuind rețeaua existentă , chinuind atâ t pe
ș oferi câ t ș i pe pietoni.
Accentuează mineralizarea texturii urbane ș i discrepanț a de scară urbană , pentru că
proiectanții concep asemenea dotă ri mai degrabă la scara unor platforme industriale decâ t la scara
unor cartiere mixte tradiționale.
Avantajele de ordin spațial pt. birouri sunt contracarate de disconfortul adus tocmai de ın
̂ sorirea
prin „ferestre mari, cu cea mai bună orientare a luminii solare” !!!( citat cu exprimarea originală din
articol...) – ın
̂ orice anotimp se produce efect de seră , ceea ce reclamă ș i consumul exagerat de energie
pt. ră cire, vara ajungâ ndu-se la ım
̂ bolnă virea funcționarilor prin fluxul continuu de 16-18 grade C de la
condiționarea aerului ( vorba unui arhitect din sec. trecut: „Ce condiționă m, aerul sau oamenii?”)
Dar cea mai importantă eroare ın
̂ toată această filosofie de panel publicitar este lipsa unei viziuni
realiste asupra oraș ului ca o comunitate socială ș i spațială , deci un construct organic, realizat ın
̂ sute de
ani acolo, la respectiva ın
̂ cruciș are de drumuri, vâ nturi ș i interese !! O fi interesant pentru unii să
realizezi un urbanism de clone, dar nu ajută dezvoltarea IAȘ IULUIca IAȘ I...
Pe lâ ngă numeroase incongruențe logice ș i de analiză urbanistică , articolul reuș eș te să dezorienteze
cetă țeanul cu minim bun-simț prezentâ nd dezavantajele ca avantaje ș i interesele ın
̂ guste ca interese
generale...
Pentru o analiză mai țintită , voi insera tocmai ın
̂ text comentariile mele.

43

Din ziarul „EVENIMENTUL”
„Iaș ul are nevoie de o expansiune drastică ın
̂ zona de birouri ș i locuințe pentru ca oraș ul să continue să
crească !” Orașul crește conform unor legi mai complexe decât cele de inserție a unor insule noi cu pretenții
de autosuficiență.
„Iaș ul, al doilea centru urban ca populație al Româ niei, cu firme ș i companii multinaționale care ıș̂i
doresc să se extindă pe piața locală , se află ın
̂ tr-un moment critic: oraș ul va continua să crească doar
dacă se investeș te ın
̂ construirea de clă diri eficiente ș i moderne care permit expansiunea afacerilor.
Cercetă rile efectuate de Prime Kapital pe parcursul unui an, au ară tat că pe piața reală nu există
suficiente spații rezidențial & office, Iaș ul avâ nd nevoie de o expansiune drastică ın
̂ zona de birouri ș i
locuințe pentru ca oraș ul să continue să crească ”, a subliniat Maggie Kitshoff, director executiv
Rezidențial & Office Prime Kapital. Aceasta a precizat că proiectul Silk District ră spunde unei nevoi
reale a oraș ului, oferind perspective de dezvoltare durabilă unui centru universitar ın
̂ care populația
creș te, traficul aerian creș te ș i unde există mulți antreprenori ș i firme care ș i-au exprimat intenția de a
demara noi afaceri. Să sperăm că nu e vorba chiar de o legătură cu „drumul mătăsii” (silk), care în
Comunitatea Europeană aduce sinistre interese împletite cu politica chineză de expansiune, cu kitschul, cu
proveniența dubioasă a fondurilor și o mână de lucru asiatică, ce nu mai pleacă niciodată din zona
șantierelor !!
„Timp de aproape un an, am fă cut cercetă ri care nu s-au rezumat doar la analiza cifrelor ș i a datelor. Am
avut multe ın
̂ tâ lniri pe teren, atâ t cu antreprenori locali, câ t ș i cu companii multinaționale prezente ın
̂
Iaș i. Am discutat cu persoane care lucrează ın
̂ diverse poziții cheie pentru aceste firme ș i companii ș i am
fost plă cut impresionați de calitatea oamenilor ș i de talentul disponibil pe piața din Iaș i. In acelaș i timp,
am aflat că unele companii au dorit să ıș̂i extindă prezența la Iaș i, să vină cu o divizie de câ teva sute de
locuri de muncă , dar nu au putut deoarece nu au gă sit spații. Ș i nu este vorba numai de birouri, ci ș i de
locuințe ș i de zone de petrecere a timpului liber. Proiectul nostru are ın
̂ vedere atâ t nevoia companiilor
de noi spații pentru birouri moderne ș i eficiente, câ t ș i nevoia reală a angajaților de a locui ș i de a-ș i
petrece timpul liber ın
̂ tr-un cartier situat câ t mai aproape de locul de muncă . Silk District oferă aceste
soluții de dezvoltare durabilă ș i sustenabilă , eficiente ș i funcționale pentru toți clienții”, a adă ugat
Maggie Kitshoff.
Silk District: centru urban mixed-use, cu o structură complexă care ră spunde provocă rilor lumii
moderne!
Proiectul Silk District ıș̂i propune ca ın
̂ 2024 Iaș ul să aibă un centru urban mixed-use, o structură
complexă care să ră spundă provocă rilor lumii moderne. Proiectul are ın
̂ centru necesită țile clienților,
fie că este vorba de companii, fie că este vorba de rezidenți. „Proiectă m clă diri care oferă flexibilitate, cu
birouri Clasă A, ın
̂ care clientul se poate extinde ın
̂ funcție de oportunită ți. Firmele mai mari au
oportunitatea să se dezvolte ș i să -ș i consolideze afacerea pe mai multe etaje. Firmele mai mici au ocazia
să se mute ın
̂ clă diri moderne, cu spații adaptate nevoilor lor. De birourile de Clasa A sunt interesate atâ t
companiile multinaționale, câ t ș i firmele cu afaceri mai mici, dar inovatoare ș i profitabile, care doresc
să ofere angajaților condiții de muncă moderne.
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Noi proiectă m curat, fă ră grinzi ș i coloane vizibile ın
̂ interior, cu ferestre mari, cu cea mai bună orientare
a luminii solare”, a punctat Maggie Kitshoff. In ceea ce priveș te zona de rezidențial, proiectul este gâ ndit
pentru oferi soluții funcționale ș i eficiente celor care vor locui ın
̂ Silk District. „Am dezvoltat oraș ele fă ră
să ne gâ ndim la viitor. Astfel, ın
̂ prezent locuim departe de locul de muncă , departe de centrele
comerciale ș i de locurile de petrecere a timpului liber.
Nu e vina locuitorilor că, în goana după teren ieftin și profit imediat, marile centre comerciale și noile
platforme industriale s-au instalat în mahalale ! Problema cea mare este tocmai segregarea centrului
comercial față de locuințe și alte amenități urbane !! Chestiune proclamată ca benefică de către
moderniștii începutului de secol XX, dovedită de un veac încoace neviabilă, și continuată de acești neoteoreticieni prin aceste propuneri „mixed-use durabile”, care vor creea aceleași neajunsuri în trafic,
fragmentarea și segregarea organismului social, deci „politică incorectă” tocmai după poncifele de care
fac ei caz !
Ne propunem să construim la Iaș i un centru mixed-use care va salva foarte mult timp pe care ın
̂ prezent
ıl̂ pierdem deplasâ ndu-ne dintr-un loc ın
̂ altul. Silk District va oferi rezidenților posibilitatea de a munci,
de a-ș i face cumpă ră turile ș i de a se relaxa ın
̂ aceeaș i zonă fă ră să fie nevoiți să piardă ore ın
̂ ș ir blocați ın
̂
trafic. Locuințele vor respecta aceleaș i standarde de calitate ca ș i birourile, deoarece proiectă m spațiile
gâ ndindu-ne la nevoile clienților”, a declarat Mihail Vasilescu, partener Prime Kapital.
Și ce vor spune respectivii investitori când bravii lor beneficiari-rezidenți vor da fuga înafara „zonei de
urbanizare durabile”, ca să se relaxeze în inima târgului, centrul cu valențe de contact social, singurul care
poate garanta coeziune comunitară ??!!
Investiția Prime Kapital este prevă zută pentru zona fostei platforme Tomiris de pe Calea Chiș ină ului,
cartierul Silk District fiind primul proiect mixed-use din Româ nia ca amploare: ıș̂i propune amenajarea
a 2.500 de locuințe, a 100.000 mp de birouri Clasa A, a unui hotel cu 160 de camere ș i să li de conferințe,
precum ș i spații de retail ș i servicii (11.700 mp), facilită ți de fitness (1.500 mp), o clinică medicală
privată (1.500 mp), zone verzi cu circulații pietonale ș i spații de recreere (49% din amplasament),
spații pentru activită ți sportive pe acoperiș uri (3.500 mp) ș i construirea unei gră dinițe private (1.500
mp). Unul dintre punctele de diferențiere importante ale Silk District față de alte proiecte este investiția
majoră ın
̂ infrastructura sustenabilă de suprafață ș i de subsol care va permite o rețea excelentă de
parcă ri subterane conectată cu puncte de acces frecvente ș i un mediu prietenos cu pietonii, un mediu
lipsit de aglomerație ș i de maș ini.

arh. Dorin BOILĂ

45

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

UN OMAGIU PERMANENT ȘI PROFESIONIST
SATULUI ȘI OAMENILOR SĂI

WORK-SHOP ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONEI RURALE TRANSILVANE –
SAT ALMA VII, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU

text:
arh. Dorin BOILĂ
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Anul acesta, de solstițiul de primă vară , „Mihai Eminescu Trust” (cu sediul ın
̂ Sighiș oara) ș i Grupul de
lucru coordonat de Universitatea „Leuphana” ( din Lϋ neburg, Germania) au organizat o nouă ın
̂ tâ lnire
de lucru cu cca. 40 de specialiș ti care activează de mai multe decenii pentru o dezvoltare sustenabilă a
zonei rurale europene – profesori universitari, asistenți, activiș ti ai societă ții civile, fermieri, oameni cu
afaceri ın
̂ domeniul rural. Am reprezentat cu bucurie filiala Uniunii Arhitecților din Sibiu la acest forum
al profesioniș tilor, pentru că ș tiam că o să ın
̂ tâ lnesc oameni de valoare ce luptă pentru satul româ nesc ca
o valoare europeană , prieteni de ani de zile, cum sunt Caroline Fernolend (acum conducă toarea
Fundației „Mihai Eminescu”, patronată de Prințul Charles de Wales), Ben Mehedin de la Fundația
„Adept”, fermierul Willy Schuster din Moș na, ș .a.
Simbolic, ın
̂ 21 martie, de dimineața pâ nă seara tâ rziu, un grup de specialiș ti ın
̂ toate domeniile vieții
rurale, am putut dezbate ce s-a fă cut pentru satul din sudul Transilvaniei ın
̂ ultimii 25 de ani ș i ce trebuie
fă cut ın
̂ continuare ca zona rurală , cu toate aș eză rile ș i resursele ei, să poată evolua ın
̂ contextul
secolului 21. Pentru că aplicația practică a Grupului „Leuphana” s-a centrat pe specificul satelor de
colonizare germană , reprezentate de Alma (ın
̂ tre) Vii, work-shopul s-a desfă ș urat ın
̂ cea mai activă
pensiune agro-turistică din sat (Alma Via Guesthouse), deținută de ani buni de o familie din Germania,
ș i aflată pe strada principală chiar vizavi de Cetatea bisericii evanghelice a satului.
Trebuie amintite două premize esențiale care au dus la succesele aflate ın
̂ contul acestui sat: inițiativa ș i
sprijinul permanent al primarului comunei, dl. Eugen Roba, ș i introducerea acestei comunită ți ın
̂
programul „Satul de sine-stă tă tor” (The whole village project) al Fundației „Mihai Eminescu”. Exact ca ș i
ın
̂ cazul Viscri, Caroline, cu mica ei echipă , a dus o muncă de uzură cu majoritatea să tenilor, româ ni ș i
țigani, care au mai ră mas ın
̂ bă trâ nele case lă sate de saș i, pentru a se asigura că efortul internațional va
avea urmă ri benefice pentru comunitate ! Iată pe scurt desfă ș urarea lucră rilor acestei ın
̂ tâ lniri:
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- Prof.dr. Daniel Lang (Univ. Leuphana) a prezentat raportul proiectului-studiu – „Leverage points for
sustainability transformation” (Pâ rghii de acțiune pt. transformare sustenabilă ), ın
̂ care a subliniat
etapele parcurse de grupul de cercetă tori ș i studenți ın
̂ ultimii 8 ani, faptul că acest tip de demers se
ın
̂ scrie ın
̂ acțiunile de a limita efectele schimbă rilor climatice, ın
̂ că prea puțin evaluate, avâ nd ca ghid
cele 17 puncte generale de atins (fă ră să ră cie ın
̂ zona rurală /pace ș i colaborare/ justiție pentru toți/apă
curată ș i sanitație, etc) plus lista de scopuri de atins specific locale – combaterea să ră ciei, acțiuni pt
asigurarea bună stă rii ın
̂ comunitate, educație pentru toți, etc.
S-a pornit de la ın
̂ trebarea „care sunt punctele precise unde se poate interveni ?”, spre a se ajunge la
materialele ș i resursele necesare / la construirea proceselor, sau „designul” adecvat ceea ce a dus apoi
la: (a)restructurare – modificarea de reguli, reorganizarea unor instituții, (b)reconectare – oamenii ın
̂
relație cu semenii ș i natura, (c) reın
̂ noirea gâ ndirii („rethinking”)
Proiectul asupra satului Alma Vii a ın
̂ ceput cu Joern Fischer de la Leuphana ș i ne-a ară tat clar că este un
proces de ın
̂ vă țare, unii de la alții, pentru o comunicare eficientă .

- Dr. Andra Horcea-Milcu, membru româ n din grupul de cercetare Leuphana, a prezentat etapele
acestui studiu aplicativ, concretizat ș i ın
̂ publicații realizate la universitatea germană :
2011-2015 / „Peisaje sustenabile ın
̂ sudul Transilvaniei”, care a itinerat ș i o expoziție de postere
(inclusiv la Muzeul sibian de Ș tiințe Naturale), contribuind la diseminarea publică a problemelor zonei
noastre rurale ș i la conș tientizarea valorii identitare-antropologice-economice a PEISAJULUI, ca
resursă practic neregenerabilă !
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Sept. 2016 / „Pâ rghii de acțiune pt. transformare sustenabilă ” – ce a cuprins ș i fazele /ian. 2018/ - un
viitor sustenabil prin lucrul ım
̂ preună (cercetă tori ș i localnici) / sept. 2018/ - pregă tirea materialului
pt. noul volum ș i formarea rețelelor prin care să se acționeze ım
̂ preună .
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Intre 2011-2015 a acționat ș i o caravană prin satele din sudul Transilvaniei – fapt ce aminteș te
remarcabila inițiativă similară din interbelic a Ș colii de sociologie de la Bucureș ti (prof. D. Gusti). Cu
acest prilej s-au studiat 139 de situri, cu biodiversitatea lor, cu diversitatea culturală existentă ın
̂ zonă ,
studiul peisajului antropic relevâ nd spiritul civic al comunită ților – atâ t de agresat ın
̂ perioada
comunistă , ca urmare suportâ nd ș i migrațiile regretabile ale populației...
S-a pus problema – cum va ară ta viitorul comunită ților ș i al naturii ın
̂ Transilvania ? Ce categorii de
populație vine ın
̂ zonă după plecarea saș ilor, cum se integrează aceș ti noi fermieri ? S-au propus
mecanisme de amplificare a procesului de integrare: consolidare (dezvoltare de noi ră dă cini),
extindere (ră spâ ndire de seminț e), practici agricole (cultivarea – de la seminț e la gră dină ).
Rețeaua de lucru i-a cuprins pe cei ce studiază , pe cei din ong-uri, pe cei din ad-ție; s-au chestionat
inclusiv oameni din poliție, din partide, din alte instituții. De unde s-au structurat itemii asupra a ce pot
face localnicii singuri, fă ră sprijin de stat, fă ră a aș tepta politici dedicate – pentru că o realitate degajată
din toată această muncă a fost tristul adevă r că actualul stat româ n nu face nimic pentru ridicarea zonei
rurale din nici o regiune !!
Iar la final s-au prezentat valorile de bază ce trebuie să permită ridicarea zonei rurale: viața echilibrată
/ frumosul / durabilul / sentimentul de „a fi acasă ” ! De aceea s-a ș i ales ca titlu pentru volumul final al
studiului internaț ional „Echilibrul aduce frumuseț e” (Balance brings beauty) – o sinteză a
componentelor estetice ș i etice ale Peisajului Cultural ca imagine a habitatului sustenabil ! Prin acest
demers, autorii propun schimbarea prin „modele mentale” sustenbile antropologic – eliminarea
barierelor social-economice prin educare ș i creș terea coeziunii comunitare / preluarea momentelor de
criză ca „ferestre de oportunită ți” !
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- Caroline Fernolend – reprezentantă de excepție a micului grup de saș i ră maș i pe plaiurile transilvane
natale – a ın
̂ ceput intervenția sa prin a remarca faptul că abordarea echipei sale (din Viscri), de la
ın
̂ ceputul anilor *90, a ajuns pe domenii academice, prin studiul Univ. Leuphana ! Cu o prodigioasă
activitate ın
̂ comunită țile rurale din sudul Transilvaniei, Caroline a interferat ș i adus ım
̂ preună grupuri
sociale disparate, cu o cultură a locuirii atâ t de diferită , instituții ș i reglementă ri atâ t de contrariantopuse bunei gestionă ri a aș eză rilor ș i peisajelor culturale, ın
̂ câ t munca ș i rezultatele ei, puse sub sigla
Fundației „Mihai Eminescu” ın
̂ ființată ın
̂ Regatul Unit, apar ș i astă zi de domeniul miracolului ! Fiecare
relatare despre acțiunile echipei pornite din Viscri, pentru a se extinde ın
̂ peste 50 de sate, pare
desprinsă din că rți de aventuri: pornirea aproape imposibilă a unor asociații de fermieri, de femei, de
meș teș ugari, ın
̂ satele noastre / proiectele de dezvoltare ș i volumele cu „know-how” ( am putea traduce
aici prin ș tiința de a avea succes !) pot ajunge ın
̂ toate satele fă ră impulsul de la M.E.T. sau de la stat/
proiectul Leuphana a ajutat ș i ın
̂ Viscri, unde erau frâ ne teribile de la primă ria comunei, prin discuțiile
cu specialiș ti, cu oameni din ministere, care au mai convins ad-ția obtuză .../ o recentă victorie a
ın
̂ semnat Asociația „Alma Vii-tor”, care poate gestiona eficient cele ın
̂ cepute cu impuls internațional !
In satul Alma Vii s-a descoperit un patrimoniu construit perfect echilibrat cu peisajul natural ın
̂ care s-a
inserat, deci a fost un prilej unic de a implementa programul „Satul de sine-stă tă tor”!
Ce mi s-a pă rut cu adevă rat remarcabil a fost observația Carolinei Fernolend că acest proiect exprimă un
concept creș tin, pentru că valorifică toate resursele umane din comunitate – fiecare locuitor contribuie
cu ceea ce are el din naș tere ș i moș tenire !! Acest program se doreș te extins pe plan regional, chiar
național, deocamdată prin asociațiile „Transilva – net” ș i ”Transilvania Life”. ”Mihai Eminescu Trust” a
luptat zeci de ani pentru a se ajunge la influențarea unor comisii din ministerele bucureș tene, a
comisiilor de patrimoniu, a Grupului rural al OAR.
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- Conf.dr. Tibor Hartel – din Sighiș oara, acum la Univ. Babeș -Bolyai din Cluj-Napoca, a subliniat ideea
că actuala etapă ın
̂ care se află umanitatea pe planetă , „antropocenul”, solicită noi „rețete” pentru ecosisteme, pentru a asigura durabilitatea societă ții umane ın
̂ mediul tot mai degradat ! Scă derea
biodiversită ții, a resurselor, vine ın
̂ paralele cu scă derea calită ții peisajului cultural. Aici ar fi de evaluat
ș i componenta etică /morală inclusă de habitatul uman ın
̂ peisajul pe care ıl̂ influențează !

- PANEL – discuția ın
̂ tre câ țiva actori importanți ın
̂ proiectele din zona rurală transilvană . Câ teva pă reri
exprimate, inclusiv ın
̂ dialog cu publicul avizat, prezent ın
̂ „ș ura culturală ” a pensiunii:
„turismul industrial” gen Bran/valea Prahovei distruge ruralul. Turismul trebuie să ră mâ nă o
activitate complementară ın
̂ sat.
Economia rurală să fie integrată – să nu avem „monocultură ”/ produsele să intre ın
̂ „cercul
virtuos al calită ții” pt. că oamenii aș teaptă să aibă acces la produse locale/ să se obțină calificare
acreditată (IGP, DOP) / e necesară diversificarea producției / dezvoltarea traseelor per-pedes ș i velo
(vezi concursul de biciclete care aduce ½ milion euro ın
̂ zona Reghin)
Cadrele didactice ră mâ n factor de dezvoltare ın
̂ rural – educația să ın
̂ ceapă de la gră diniță !
Experiența Viscri – din 167 de familii, 120 practică agricultura, asta e de bază , mult mai puțini au
case de oaspeți, dar există ateliere de țesut, de țigle, familii ın
̂ care se ım
̂ pleteș te lâ na, etc. Apoi s-a
ın
̂ ființat un „parlament local” – prin care se dezvoltă educația civică ; fiecare grup are un reprezentant:
că ruțaș ii, fermierii, profesorii, cultele, etc. Aș a se reuș eș te armonizarea dorințelor ad-ției de atragere de
fonduri cu cerințele de dezvoltare durabilă ! Tot astfel s-a putut ajunge la sistemul de „Planuri de acțiune
locală ” – ce condiții solicită tinerii din sat ? amenajarea de piste velo, programe pentru copiii de vâ rste
diferite ( limbi stră ine, sisteme I.T., meseriile necesare satului), cum trebuie prețuite meseriile
deficitare – ciobanul să ın
̂ țeleagă rolul să u aparte ın
̂ eco-sistem !
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Asociația „Ț ara Fă gă raș ului” – o rețea dezvoltată ın
̂ 23 de UAT-uri, cu primarii acestor comune,
pentru investiții comune – drumuri, piste velo, dotă ri turistice-economice.
Clubul „Impact” din Nemș a – copiii au nevoie de modele, au ajuns să ıș̂i dorească binocluri pt. a
urmă ri ș i proteja pă să rile din zonă .
Din experiența de 29 de ani de acțiune civică -arhitectonică -economică din Viscri, Caroline
Fernolend recunoaș te: cel mai important lucru este DEZVOLTAREA UMANA ! Dezvoltarea comunită ții,
coeziunea socială ın
̂ sat, comunicarea cu oamenii, pentru ca locuitorii să se deschidă , să se implice !

Intre aceste dezbateri, paneluri ș i alte discuții animate, organizatorii au oferit participanților
numeroase surprize cu „culoare locală ” : lansarea volumelor proiectului/ bufet transilvă nean / tâ rg cu
produse locale ș i de artizanat / colț interactiv cu proiectele Leuphana ș i ale ong-urilor participante /
mic spectacol cu ansamblul folcloric al copiilor din comuna Moș na / cina cu discuții libere.
S-au utilizat formule de „brainstorming” pentru selectarea unor idei de practici specifice acestui tip de
proiecte:
v
Cafeneaua publică („World caffe”) pe tema echilibrul creează frumosul.
v
Discuții pe grupe de lucru asupra sustenabilită ții ın
̂ zona rurală contemporană
v
Conversații ı̂n „tehnica acvariului” (Fishbowl method) despre viitorul zonei rurale sudtransilvane. In această discuție s-a ın
̂ cercat elaborarea unei „Declarații de sustenabilitate a zonei rurale
a Transilvaniei – urmă torii 30 de ani” !
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A fost o zi atât de plină de discuții cu miez, atât de fertilă în degajarea de experiență și
determinare, încât mi se pare că a concentrat tocmai acele 3 decenii de experiență a zonei
rurale pornite de la Viscri, din Transilvania noastră ! O experiență pe care orice stat normal,
prin reprezentanții săi puși și plătiți să gestioneze asemenea proiecte, ar valoriza-o de
îndată... Se aude ??
Arh. Dorin Boilă.
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