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Cuprinsă între Munții Făgăraș și platoul Târnavelor, Țara Făgărașului, cunoscută și sub numele de 
Țara Oltului, Țara Cârței sau Altland (apelativul său german), este una dintre cele mai mari și mai bine 
individualizate depresiuni ale Transilvaniei. Zonă turistică cu un patrimoniu natural, cultural și 
istoric impresionant, recunoscut la nivel internațional pentru valorile unice ale culturii rurale, Țara 
Făgărașului este poate una dintre ariile care au cea mai mare nevoie de eforturile noastre comune 
pentru a-și conserva nealterate specificul local și zestrea tradițională. Prezentul Ghid de arhitectură 
pentru încadrarea în specificul local din mediul rural dedicat Țării Făgărașului, elaborat de Grupul de 
Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, vine să ofere tuturor celor interesați 
instrumentele concrete pentru integrarea fericită în context a noilor construcții sau a demersurilor de 
reabilitare.

Creuzet de legende și simboluri ce au lăsat urme adânci în istoria și identitatea noastră, Țara 
Făgărașului ne-a dat, de pildă, un Badea Cârțan, al cărui spirit s-a hrănit din și dăinuiește în 
continuare în cultura populară a zonei. Aici se regrupează unele dintre cele mai impresionante 
obiective turistice ale țării, printre care cetatea Făgărașului, abația cisterciană de la Cârța, labirintul 
poveștilor de la Drăguș, biserica fortificată de la Cincu, poiana narciselor din Vad, biserica rupestră de 
la Șinca Veche, palatul de vară al baronului Brukenthal din Avrig, cascada și lacul Bâlea și, nu în 
ultimul rând, Transfăgărășanul.

Peisajul rural al zonei este modelat de relația dintre cadrul natural și intervenția umană. Ca în multe 
alte zone însă, dominant rămâne, după cum observă autorii ghidului, mediul natural cu prezența 
maiestoasă a Munților Făgăraș și a râului Olt cu a sa luncă generoasă. Câmpia piemontană a favorizat 
desfașurarea activităților agricole și a creșterii animalelor, activități ce de-a lungul secolelor au rămas 
principala îndeletnicire a locuitorilor zonei. Peisajul construit rural este compus, în principal, din 
așezări „îngrămădite”. 

Consultați   integral Ghidul de Arhitectură pentru Țara Făgărașului.  AICI 

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/bucovina-de-sud.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/22946?utm_campaign=Bucovina%20de%20Sud.%20Ghid%20de%20arhitectur%C4%83%20pentru%20%C3%AEncadrarea%20%C3%AEn%20specificul%20local%20din%20mediul%20rural&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2722
https://www.spatiulconstruit.ro/articol/ara-fagarasului.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/23190?utm_campaign=%C8%9Aara%20F%C4%83g%C4%83ra%C8%99ului.%20Ghid%20de%20arhitectur%C4%83%20pentru%20%C3%AEncadrarea%20%C3%AEn%20specificul%20local%20din%20mediul%20rural&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2894
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Prima telecabina transfrontaliera din lume va strabate distanta dintre Rusia si China in mai putin de opt 
minute. Poate prea scurt li se va parea calatorilor timpul pentru a admira peisajul deosebit al carui punct 
focal va fi fara indoiala fluviul Amur, peste care va trece telerificul.
Telecabina va avea o statie in orasul Heihe din nordul Chinei si o alta in orasul rusesc Blagovescensk. 
Proiectul se afla astazi in fazele incipiente si include si proiectarea statiei din Rusia. Misiunea le-a fost 
desemnata arhitectilor danezi de la UNStudio, care au in minte o structura formata din mai multe 
niveluri, cu o platforma de observare indreptata spre Heihe, restaurante si o gradina pe acoperis.
"De la distanta, pasagerii vor vedea o fatada memorabila indreptata inspre orasul Heihe", spun 
repezentantii companiei ruse de consultanta Strelka KB, care este implicata in proiect, conform CNN.
Cabinele vor avea o capacitate de 60 de persoane si vor circula pe doua linii internationale care 
conecteaza cele doua orase. 
Ben van Berkel, fondatorul si principalul arhitect al UNStudio, afirma ca telecabina este prima din lume 
care conecteaza doua tari si doua culturi.
"Sistemele de telecabine reprezinta o noua forma de transport public, una care este sustenabila, extrem 
de rapida, fiabila si eficienta. Desi o solutie pragmatica la origine, telecabinele sunt un mod foarte placut 
de a calatori, deoarece ne dau posibilitatea sa vedem si sa experimentam orasele noastre intr-un mod cu 
totul nou", completeaza Berkel.
Potrivit arhitectilor, statia, "un far pentru viitorul comun prosper al celor doua tari", este o expresie a 
legaturii istorice dintre orasele Blagovescensk si Heihe. Incepand cu mijlocul secolului al XIX-lea, fluviul 
Amur a functionat ca o granita naturala intre Rusia si China, insa odata cu inghetarea apei se transforma 
mai degraba intr-o punte care mijlocea schimburile comerciale si interactiunile sociale.
Lucrarile in vederea instalarii telecabinei si a construirii statiei din Rusia ar trebui sa inceapa in 2020, iar 
arhitectii care vor proiecta statia corespondenta din Heihe urmeaza sa fie anuntati.

Continuarea articolului o puteți citi AICI.

Prima telecabină internațională din lume 
te duce din Rusia până în China în 8 minute

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/prima-telecabina-internationala-din-lume-te-duce-din-rusia-pana-in-china-in-8-minute/23195?utm_campaign=Prima%20telecabin%C4%83%20interna%C8%9Bional%C4%83%20din%20lume%20te%20duce%20din%20Rusia%20p%C3%A2n%C4%83%20%C3%AEn%20China%20%C3%AEn%208%20minute&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2897
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Vineri, 7 iunie, după-amiază, au început în Bacău lucrările celei de a V-a ediții a Forumului zonal de 
arhitectură și urbanism „More Moldova Reper 2030”. La invitația organizatorilor, Filiala Teritorială 
Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România (OAR) și Filiala Regională Bacău-Neamț a Uniunii 
Arhitecților din România, la eveniment au venit circa 100 de arhitecți și urbaniști din România, din 
Republica Moldova și din Ucraina. Forumul a avut loc în perioada 7-9 iunie.
Tema ediției din acest an vizează abordarea unor aspecte privind „Spațiul public”, considerat ca purtător 
al valorilor sociale, culturale și civile ale comunității, ca factor de atractivitate în competiția urbană, dar și 
din perspectiva valorii comunității și a responsabilității administrației publice. 

„Tema acestei ediții - a spus președintele Filialei Bacău-Neamț a 
OAR, arh. Liliana Bârgu - este inspirată de Festivalul 
Theaterstock care a avut loc la Teatrul Bacovia, într-o sigură 
ediție, în Bacău, timp de 16 zile, în luna august 2015, cu un succes 
care încă trezește nostalgii. Evenimentul, neconvențional, s-a 
desfășurat nu doar în instituțiile publice de spectacol, ci a utilizat 
întregul potențial urban, depășindu-l ca ofertă”.

Liliana BÂRGU, președintele Filialei Bacău-Neamț a OAR

Link video: https://we.tl/t-wIoeZf0Ute

Astfel, ediția din acest an a forumului a fost deschisă chiar în sala teatrului din Bacău. O alegere inspirată, 
originală, pentru că pe scena teatrului a fost amenajată o piațetă din spațiul public al orașului în care au 
intrat, pe rând, invitații care au susținut expuneri pe tema pusă în discuție la prima sesiune din program.
Printre cei care au urcat pe scenă, la deschiderea evenimentului, s-au numărat și secretarul de stat 
Gherghe Popa, din Ministerul Culturii, dar și președintele Consiliului Județean (CJ), Sorin Brașoveanu.

„Tema acestui Forum - a spus Gheorghe Popa - este una dintre 
importantele teme care ar trebui să preocupe societatea de astăzi. 
Ea ar trebui să dezvolte gânduri, idei pentru ceea ce ar trebui să 
construim și să reconstruim mâine. Am spus și cu alt prilej că va 
veni timpul să dărâmăm ce am construit în ultimii 30 de ani, 
pentru a construi bine și frumos”. 

Gherghe POPA, secretar de stat al Ministerului Culturii

Link video: https://we.tl/t-rfJRs0qwPa

Și Sorin Brașoveanu a apreciat tema forumului ca fiind 
„ambițioasă și de actualitate”. „Profesia de arhitect - a apreciat 
președintele CJ - este cea mai vizibilă în societate, pentru că prin 
proiectele arhitecților este adus frumosul în viața noastră, este 
îndepărtat griul cotidian. Arhitecții aduc culori și dau viață 
spațiului public”.

Sorin BRAȘOVEANU, președintele Consiliului Județean

Link video: https://we.tl/t-cB0xv0MZ4A

Secretarul de stat a înfierat, astfel, modul în care se ridică în spațiul public monumente care nu sunt 
monumente (și a dat exemple chiar din Bacău) și a opinat că în jurul nostru se construiește, dar alandala.

https://we.tl/t-wIoeZf0Ute
https://we.tl/t-rfJRs0qwPa
https://we.tl/t-cB0xv0MZ4A
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„Planificarea spațiului urban - «un joc pentru împărați»”: „N-aș 
vrea să vă chinui cu definiții. Sunt multe evenimente care s-au 
petrecut în ultimii cinci ani în România: s-a vorbit, s-a scris 
despre spațiul public. Este un element care ne incită pentru că îl 
percepem fiecare ca indivizi și, în același timp, ne acuzăm în 
colectiv”.

Dr. arh. urb. Nicolae ȚARĂLUNGĂ - Directorul 
Institutului pentru Studii de Locuințe și Dezvoltare Urbană 
(IHS) România - București.

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

„Cum a spus și dl ȚARĂLUNGĂ, spațiul public este un subiect 
preferat de urbaniști, de arhitecți, inclusiv de mine, fiind originar 
din Chișinău, am fost martor la faptul cum eu cresc, iar orașul 
devine mai mic, și nu e vorba doar de o haină care rămâne mică, 
spațiul urban într-adevăr se diminuează”. 

Link video: https://we.tl/t-etd1ichHJ5

SESIUNEA I
SPAȚIUL PUBLIC: PURTĂTOR AL VALORILOR SOCIALE, CULTURALE ȘI CIVILE ALE 

COMUNITĂȚII. Proprietate, utilitate, simbolistică

Moderator: arh. Constantin AMÂIEI

Arh. Serghei SEVERIN - consultant principal Direcția 
planificare spațială - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului Chișinău, Republica Moldova.

„Pentru unii, spațiul public înseamnă tot ceea ce excede eului, 
conștiinței personale și de aici încep tot felul de discuții. Sistemele 
noi de comunicații fac să se mute granița între spațiul public și cel 
privat, într-o parte sau în alta”. 

Link video: https://we.tl/t-TBmswe2JdO

Arh. Sorin GABREA - director general Western 
Outdoor - București. „Grădina palatului”

„Spațiul public ca subiect al consumerismului”

„Aș vrea să vorbesc despre noțiunea de spațiu public prin două 
prisme: una fiind cea a granițelor definiției care sunt din ce în ce 
mai imprecise și în mișcare și a doua prismă e acea caracteristică a 
spațiului public ca subiect și obiect al consumului”. 

Link video: https://we.tl/t-F7Ibqxzhd5

Conf. dr. arh. Liviu IANĂȘI - Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.

https://we.tl/t-LHMhfhfOlo
https://we.tl/t-etd1ichHJ5
https://we.tl/t-TBmswe2JdO
https://we.tl/t-F7Ibqxzhd5
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„Aș vrea să vă împărtășesc un proiect de construcție în orașul 
Cernăuți, la care am participat personal și la care continui să 
lucrez. Este vorba de o parcelă care se află în partea de răsărit a 
orașului, la 3 km de centru, de fosta Piață a Unirii, care nu a fost 
folosită de foarte mult timp și s-a păstrat așa cum a fost cu câteva 
secole în urmă”. 

Vladimir VENDRELOVICH - Cernăuți, Ucraina.

Link video: https://we.tl/t-X1rfQc5fUt

„Viața socială și spațiul public”
„În eforturile pe care le întreprindem pentru a organiza și 
amenaja orașele, relațiile de interdependență dintre viața socială 
urbană și spațiul public joacă, evident, un rol deosebit. Este deja 
un truism faptul că, prin calitatea spațiilor publice, determinată 
de designul lor și oportunitățile de utilizare variată, statică și 
dinamică, vom atrage oamenii, vom stimula interacțiunile și 
diversitatea experiențelor”. 

Link video: https://we.tl/t-etd1ichHJ5

SESIUNEA II
SPAȚIUL PUBLIC: FACTOR DE ATRACTIVITATE ÎN COMPETIȚIA URBANĂ. Criza 

spațiilor publice, viziuni de perspectivă

Moderator: arh. Ion NICOLAE

Dr. arh. Sorin NISTOR - Facultatea de Arhitectură 
„G. M. Cantacuzino”, Iași.

„Wienerberger este cel mai mare producător de blocuri ceramice 
din lume și cel mai mare producător din Europa de cărămizi 
pentru fațadă și țigle ceramice. Povestea de succes a grupului 
nostru a început în Austria în urmă cu 200 de ani. Astăzi, 
principiile care ghidează activitatea companiei înseamnă mult 
mai mult decât producția de cărămidă. Wienerberger este o 
companie cotată la bursa internațională și deține, în prezent, 197 
de fabrici în 30 de țări”.

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

SPONSOR WIENERBERGER:

„Centenar Nicolae Porumbescu -
Un reper în trecut, un model pentru viitor”

„Este momentul să îl comemorăm pe marele arhitect și profesor 
Nicolae Porumbescu, el fiind eminamente un creator de spații 
publice: a făcut doar una sau două locuințe individuale, în rest a 
fost dedicat spațiului public, arhitecturii și urbanismului. Anul 
acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Nicolae 
Porumbescu și 20 de ani de când ne-a părăsit”.

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

Arh. Ion ANDRIU - președinte Filiala Teritorială 
Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România.

a

https://we.tl/t-X1rfQc5fUt
https://we.tl/t-etd1ichHJ5
https://we.tl/t-GDkpyGwLvJ
https://we.tl/t-YVQAhaLIcO
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„Comunicarea în spațiul public versus spațiul virtual”.
Materialul a fost prezentat de studenții domnului profesor.

„Am venit cu un proiect ce s-a desfășurat în primul semestru: 
«Spațiul public - arhitectură publică». Vom prezenta abordarea 
unor studenți asupra unei teme destul de dificile pentru noi, 
pentru că facem pentru prima oară acest lucru”.

Prof. emerit dr. arh. Mircea OCHINCIUC - Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.

Link video: https://we.tl/t-UVpQ6pe8sn

„Dezvoltarea parcului «Zhovtnevy» din orașul 
Cernăuți, Ucraina. Noi direcții, tendințe și perspective”

„Parcul este în preajma unui imens spațiu rezidențial, de aceea vin 
oamenii de peste tot și se plimbă aici. Parcul are trei lacuri. Trăiesc 
în zona aceasta de 10 ani și cunosc foarte bine locul”. 

Link video: https://we.tl/t-gCbZ9IWtMx

Arh. Yaroslav BOYKO - președinte al Asociației 
Arhitecților din Regiunea Cernăuți, Ucraina.

Link video: https://we.tl/t-PRmOlxLC78

Arh. Sorina BRAȘOVEANU - asociat DAABS 
ARCHITECTS - Barcelona, Spania.

„Documentația de urbanism. Punct de reper pentru constituirea 
spațiilor publice noi sau regenerarea celor existente”

„Referindu-ne la proiectarea arhitecturală, aceasta este divizată 
în mai multe etape: proiectarea urbanistică, proiectarea spațial-
volumetrică, proiectarea arhitecturii de interior, proiectarea 
arhitecturii de exterior sau peisagistica, toate acestea în ansamblu 
formează organizarea spațiului ambiant”.

Link video: https://we.tl/t-It4rHoCpw0

Sergiu BOROZAN - arhitect-șef F.T.S. „Arhitect-Faur” 
S.R.L., ex-arhitect-șef mun. Chișinău, Republica Moldova

„Sincope urbane”

„După cum vedeți din titlul prezentării, locul în care ne aflăm azi 
m-a inspirat oarecum. Suntem arhitecți, dar, ca și la un 
compozitor, fiecare proiect pe care îl facem poate fi o notă, o 
măsură sau o întreagă compoziție pe un portativ”.

https://we.tl/t-UVpQ6pe8sn
https://we.tl/t-gCbZ9IWtMx
https://we.tl/t-PRmOlxLC78
https://we.tl/t-It4rHoCpw0
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„Relația dintre arhitecți și administrația publică”
„Prezentarea mea are două părți: prima este un chestionar online 
legat de felul în care lucrăm. Ceea ce vedeți pe ecran este o 
repercusiune a unui spațiu pe care, de cele mai multe ori, nu-l 
luăm în considerare atunci când gândim spațiul public - și anume, 
spațiul digital”.

Arh. Alexandru SESCIOREANU - Point Architects 
S.R.L. Roman.

Link video: https://we.tl/t-WN02nilh3V

SESIUNEA III
SPAȚIUL PUBLIC: VALOAREA COMUNITĂȚII ȘI RESPONSABILITATEA 

ADMINISTRAȚIEI. Spații publice noi, reabilitate sau „câștigate”

Moderator: arh. Viorel BOICIUC

„Revitalizarea spațiului public al orașului istoric pe 
exemplul Sf. Theodor din orașul Lvov”

„Eu și compania la care lucrez în orașul Lvov ne-am specializat pe 
spațiul public. Spațiul public din centrul orașului Lvov s-a păstrat 
foarte bine și a fost creat în perioada Imperiului Habsburgic. Lvov 
se bucură de un mare succes din partea turiștilor și, în ultima 
vreme, este foarte mult vizitat”.

Link video: https://we.tl/t-2aDLxgj2h1

Arh. Valeria Polyanska - Lvov, Ucraina.

„Resistematizarea zonei centrale a Municipiului Bacău 
și reconstrucția centrului administrativ-public”

„Este un studiu mai vechi pe care l-am făcut împreună cu Vitalie, 
dar el l-a dus mai departe și mi l-a trimis ca să îl prezint acum într-
o fază mai avansată. Din păcate, el nu a putut veni”. 

Link video: https://we.tl/t-6E0xAwbo9p

Dr. arh. Vitalie IAȚIUC - director CUB, Chișinău,  și arh. 
Constantin Amâiei, director VANEL-IMPEX SRL, Bacău

„Botoșani - Un târg medieval 
la confluența a trei imperii”

„Materialul pe care vi l-am pregătit astăzi stă la baza albumului 
despre Botoșani, la care am lucrat împreună cu echipa de acolo. 
Acest material se pliază foarte bine temei de astăzi, mai ales că 
organizarea centrală a târgului Botoșani implică un spațiu public 
de tip medieval”. 

Link video: https://we.tl/t-7XNQQzXErl

Arh. Mihai TULBURE - asociat Proiect Botoșani S.R.L.

https://we.tl/t-WN02nilh3V
https://we.tl/t-2aDLxgj2h1
https://we.tl/t-6E0xAwbo9p
https://we.tl/t-7XNQQzXErl
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Sesiunile a doua și a treia ale forumului au avut loc  la Casa Memorială „George Enescu” de la 
Tescani, județul Bacău. Mai jos sunt câteva imagini din exterior și interior. 
Casa a fost construită în anul 1880 de către familia Rossetti-Tescanu. Ajunge în proprietatea 
muzicianului român prin căsătoria acestuia cu Maria Rosetti-Tescanu și o folosește pâna la plecarea 
compozitorului în exil în Franța, la venirea comuniștilor la putere. În 1947, casa ajunge în proprietatea 
statului prin donarea acesteia de către Maria Rosetti Tescanu statului român, pentru a fi un înalt 
așezământ cultural și este transformată în muzeu și sală de concerte. Din 1990, casa se numește Centrul 
de Cultură Rosetti-Tescanu George Enescu și are o bibliotecă (beletristică și artă), un fond documentar 
„Enescu”, precum și spații de studiu, de audiție, fiind un Centru de Cercetări Enesciene, la dispoziția 
specialiștilor din țară și din străinătate. Aici se desfășoară programe în domeniul culturii, artei, științei, 
la nivel național și internațional.
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Dialogul Artelor
Tot în Casa Memorială „George Enescu”, la ora 18:00, a avut loc și un spectacol de muzică și poezie, 
intitulat „Dialogul Artelor”, în regia lui Val Mănescu și pe muzica lui Vali Sir Blues Răcilă și a lui Florin 
Bejan.   Link video: https://we.tl/t-A1G02qCQhH

https://we.tl/t-A1G02qCQhH
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Vizita la stațiunea Slănic Moldova
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Pavel CUCURUZEAN, arhitect din Orhei, R. 
Moldova, a intervenit cu o propunere către 
primarul orașului: „Fiind un bun vizitator al 
acestei localități (sunt a 8-a sau a 9-a oară aici) 
aș veni cu o propunere la dumneavoastră, 
pentru a revitaliza potențialul care este aici, ca 
Forumul de Arhitectură MORE să se desfășoare 
la anul viitor în această localitate”.

Link video: https://we.tl/t-V8u9Nx3Yh9

Gheorghe BACIU, primarul orașului Slănic 
Moldova, a vorbit despre istoria orașului și nu 
numai: „Voi spune câte ceva din istoria acestei 
localități. În 1801, s-a descoperit primul izvor de 
apă minerală.  Toată zona aceasta era nelocuită, 
era numai pădure. Imediat după aceea, a apărut 
în zonă o bisericuță și în zona de jos a parcului s-
au construit câteva căsuțe din lemn și s-au 
amenajat câteva bazine cu apă minerală, iar 
oamenii veneau aici la tratament”. 

https://we.tl/t-V8u9Nx3Yh9
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foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

de	Ana	DONȚU
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Future Shapers - Conferința Europeană pentru Politici 
de Arhitectură (ECAP RO2019) - a avut loc pe data de 
12 iunie la București. Cu acest prilej, aproximativ 275 
de profesioniști din Europa au dezbătut subiecte legate 
de politicile de arhitectură.
Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură 
FUTURE SHAPERS (ECAP RO2019) reprezintă o 
dezbatere despre politicile publice care urmăresc să 
obțină o mai bună calitate și o mai bună cultură ale 
mediului construit din România și Europa.
Evenimentul, organizat de MDRAP și OAR, a reunit 
experți  europeni din domeniul arhitecturii , 
reprezentanți ai autorităților publice centrale și 
arhitecți-șefi din administrația publică, care au 
abordat subiecte de actualitate privind impactul 
politicilor de arhitectură la nivel european (locuirea, 
calitatea spațiului public, eficiența energetică a 
clădirilor, prezervarea patrimoniului cultural etc.) și 
au prezentat exemple de bună practică din mai multe 
țări europene.
Temele celor 3 paneluri din cadrul Conferinței au fost: 
„De ce avem nevoie de politici de arhitectură?”, „Care 
sunt efectele politicilor de arhitectură?” și „Cum se pun 
în aplicare politicile de arhitectură?”
Evenimentul a fost organizat de Ordinul Arhitecților 
din România (OAR) și de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și al Administrației Publice (MDRAP).
Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură 
FUTURE SHAPERS (ECAP RO2019) este finanțată 
prin timbrul de arhitectură, fond care promovează 
arhitectura ca act de cultură de interes public.
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În deschiderea oficială au vorbit dl Vasile-Daniel 
SUCIU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării 
regionale și administrației publice, și Alexandru 
GĂVOZDEA, președintele Ordinului Arhitecților din 
România.

„Suntem martorii unui moment important, când 
specialiști din toată Europa au dezbătut rolul, 
instrumentele și rezultatele unor politici publice în 
domeniul arhitecturii, contribuind, astfel, la o 
abordare unitară a acestor problematici. O arhitectură 
durabilă și un design urban de calitate înseamnă 
localități competitive și atractive, investiții și turism, 
iar toate acestea se reflectă în creșterea calității vieții 
oamenilor”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-
Daniel SUCIU.

„Pentru că împărtășim responsabilitatea comună 
privind mediul construit în care trăim (și petrecem în 
medie 90% din timp în clădiri), definirea unei politici 
publice este pasul logic de făcut. Dar trebuie să fim 
conștienți că politicile publice bune pentru arhitectură 
necesită o asumare puternică, pe termen lung, a 
mediului politic, care să recunoască și să asigure 
implementarea mecanismelor complexe necesare 
pentru a utiliza politicile publice”, a afirmat Alexandru 
GĂVOZDEA, președintele Ordinului Arhitecților din 
România.
Link video: https://we.tl/t-qVFKlz3wLl

În cadrul Conferinței Europene pentru Politici de 
Arhitectură, dl Daniel SUCIU, viceprim-ministru și 
ministru al dezvoltării regionale și administrației 
publice, și dl Alexandru GĂVOZDEA, președintele 
Ordinului Arhitecților din România, organizatorii 
evenimentului, au semnat declarația comună a 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice (MDRAP) și Ordinului Arhitecților din 
România (OAR) privind dezvoltarea unei politici 
publice naționale de arhitectură.

https://we.tl/t-qVFKlz3wLl
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Ne petrecem 90% din timp în interiorul clădirilor. Arhitectura, reprezentativă pentru demnitatea și 
aspirațiile unei societăți, este un factor determinant al calității vieții noastre. Este forma pe care o au 
trecutul, prezentul și viitorul, este o oglindă a culturii noastre. Pasul esențial către un viitor mai bun este 
generarea, dezbaterea și punerea în aplicare a politicilor publice pentru arhitectură.
Moderator: Cătălin Ștefănescu
Comoderator: Șerban Țigănaș, secretar general - Uniunea Internațională a Arhitecților

INVITAȚI:

Panel	1
De	ce	avem	nevoie	de	politici	de	arhitectură?

5	invitați:	prezentări,	masă	rotundă,	Q&A	

T h o m a s  C h e v a l i e r 
Bøjstrup, profesor asociat la 
Academia Regală Daneză de 
Arte Frumoase 
P r e z e n t a r e :  G h i d u l  d e 
arhitectură pentru cele 17 
obiective de dezvoltare durabilă 
ale ONU și Declarația de la 
Dhaka
„Ghidul de arhitectură pentru 
cele 17 obiective de dezvoltare 
durabilă este un apel de acțiune 
pentru toate țările - sărace, 
bogate sau de mijloc – pentru a 
p r o m o v a  p r o s p e r i t a t e a 
protejând, în același timp, 
planeta”.
Link video:
https://we.tl/t-zOMcZtYvLd

Eugen PĂNESCU, membru 
a l  boardului  Consi l iu lu i 
Arhitecților din Europa (ACE)

Polit ica profesiei  pentru 
arhitectura de calitate

„Consiliul Arhitecților din 
Europa (ACE) acționează ca o 
s i n g u r ă  v o c e  a  t u t u r o r 
arhi tecț i lor  d in  Europa, 
respectând diversitatea și 
identitatea culturală. Consiliul 
cuprinde 31 de țări, 43 de 
organizații și peste 550.000 de 
arhitecți”.

Link video:
https://we.tl/t-Mle5ZIZAx1

Sanja ŠABAN, Ministerul 
Construcțiilor și Planificării 
Spațiale, Croația
A p o l i t i k a ,  p o l i t i c i l e  d e 
arhitectură ale Republicii 
Croația (2013-2020)
„Apolitika este o parte din 
totalul politicilor de stat care se 
referă la: interesul general 
pentru calitatea spațiului și 
c u l t u r a  c o n s t r u c ț i i l o r ; 
a n g a j a m e n t u l  f a ț ă  d e 
principiile dezvoltării durabile 
pentru un mediu calitativ, sigur 
și sănătos; conștientizarea 
publică a importanței peisajului 
cultural”.
Link video:
 https://we.tl/t-0KO5JT6dWC

https://we.tl/t-zOMcZtYvLd
https://we.tl/t-Mle5ZIZAx1
https://we.tl/t-0KO5JT6dWC
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Jorge BONITO SANTOS, șef al Departamentului 
de Intervenții în Spațiul Public, Lisabona, 
Portugalia. Știri din Vest: Politici publice de 
arhitectură în Portugalia
„Arhitectura și peisajul sunt expresii ale identității 
colective, ale istoriei și culturii, având un impact 
particular asupra educației, incluziunii sociale, 
participării civice și implicații majore în dezvoltarea 
națiunii, mai ales în ceea ce privește nivelurile 
inovării, creativității, sustenabilității, energiei 
eficiente și combaterea schimbărilor climaterice”. 
Link video: https://we.tl/t-qGHLyIXUuk

H e n r i k  S T J E R N H O L M ,  f o n d a t o r 
StjernholmArkitektur.dk, fost arhitect-șef al 
orașului Vejle, Danemarca
Prezentare: Politica de arhitectură ca factor de 
stimulare a dezvoltării urbane
„Arhitectura este o manifestare a stilurilor de viață 
și a atitudinilor care se schimbă odată cu timpul. 
Aceasta contribuie la identitatea societății și 
constituie, în același timp, o parte esențială din 
moștenirea pe care o lăsăm viitoarelor generații”.
Link video:
https://we.tl/t-uM1QgSo9O1

Citiți continuarea articolului în numărul viitor.

https://we.tl/t-qGHLyIXUuk
https://we.tl/t-uM1QgSo9O1
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INFO 3

foto:		
Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU



I N F O 3

		25			

Pe 20 iunie 2019, ora 18:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean-Louis Calderon nr. 48, a 
avut loc Serata Diplomelor - „ Cele mai bune Diplome 2018 UAUIM - Diplomele șefilor de promoție”, 
ediția lunii iunie.
SERATA DIPLOMELOR propune un dialog între generațiile de arhitecți, între seniori și juniori. Și cum 
se pot face cunoscuți mai bine tinerii absolvenți decât prezentându-și ultima și cea mai complexă 
lucrare din timpul facultății - proiectul de diplomă. 
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Prezentare diplome:

Arhitectură - Sofia DAN: "CULINARIA - Centru pentru gastronomie, comerț și evenimente în 
Stuttgart, Germania", îndrumatori: arh. Georgică Mitrache și arh. Adrian Zerva

Arhitectură de interior - Georgiana ANIȚA: „Reamenajarea halei comerciale Radu-Negru, 
Drobeta-Turnu Severin",  îndrumator arh. Ștefania Ruse
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INFO 4

de	Ana	DONȚU

foto&video:		
Lucian	MIHĂESCU
Răzvan	HATEA
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Pe 25 iunie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală a fost lansat volumul „Arhitectul Curții... de 
serviciu", al dlui arh. Aron SOLARI GRIMBERG.

În deschidere a vorbit dna arh. 
Ileana TUREANU, președintele 
UAR: „Acest Caiet Documentar face 
p a r t e  d i n  s e r i a  R e c u p e r a r e a 
Reperelor și apare prin grija Uniunii 
Arhitecților din România și a familiei 
arhitectului Solari GRIMBERG. 
S o l a r i  ș i - a  s ă r b ă t o r i t  a  9 0 - a 
aniversare anul trecut, în Israel. La 
mulți ani, Solari!
Solari GRIMBERG este un reper al 
arhitecturii deceniilor '60 și '70 din 
România. Este un reper profesional 
prin ceea ce a realizat sau coordonat, 
în calitate de șef de sector de 
arhitectură la Institutul de Proiectare 
Carpați. Este un reper moral, prin 
conduita și capacitatea sa de a prelua zavera momentului și de a păstra o oază de normalitate pentru cei 
care lucrau sub bagheta sa.
De la sistematizare la arhitectură și decorațiuni interioare, Solari a contribuit, direct sau prin 
colectivele pe care le-a coordonat, la nașterea litoralului românesc, la definirea arhitecturii destinate 
turismului „pentru toți”, dar și la șlefuirea unicatelor pentru cei puțini. „Arhitectul Curții” a realizat 
lucrări cu circuit închis, cunoscute de foarte puțini la vremea construirii lor, dar rămase repere 
profesionale și astăzi. Și atunci, și acum, palatele din Primăverii, de la Snagov, de la Neptun asigură 
ceea ce se numește «protocolul 0» al țării.
Despre aceste construcții, Solari a scris cartea pe care o aveți în mână".
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Autorul nu a putut fi prezent la lansare și a 

transmis un mesaj participanților la eveniment: 

„Seara aceasta este pentru mine un moment 

deosebit de emoționant, un moment de împlinire. 

Vreau să încep prin a mulțumi celor care au 

contribuit la editarea cărții: familia - care m-a 

îndemnat să scriu și să produc materia primă 

pentru carte. Nu sunt un om de litere, și dacă 

începeam să scriu mai devreme, textul ar fi ieșit 

mult mai stufos. Cu linia de pe planșetă parcă mă 

înțeleg mai bine. Mulțumiri deosebite Ilenei, care 

a acceptat și coordonat proiectul, împreună cu 

colaboratorii ei, cu o mână decisă, sensibilă și 

foarte rapidă punând laolaltă nu numai 

materialele aflate în arhiva Uniunii, ci și pe cele 

din arhivele «Edificia» și «Carpați». În carte m-

am străduit să dau o perspectivă mai intimă și 

personală asupra unei perioade importante atât 

pentru istoria României, cu normalitatea ei 

îndoielnică, cât și  pentru dezvoltarea și 

maturizarea în materie”. 

Arh. Romeo BELEA: „M-a bucurat, în primul 

rând, ideea că apare o carte scrisă de Solari, pentru 

că, deși nu am lucrat niciodată cu el direct, pentru 

mine a fost un personaj care mi-a plăcut 

dintotdeauna. Este un bun profesionist, dovadă 

sunt cele câteva imagini pe care le-ați prezentat. 

Sunt realizările unui arhitect care chiar știe bine 

de tot meseria aceasta”. 

Arh. Titel IACOB (Dimitris IACOVU): 

„Ultima oară l-am întâlnit pe Solari acum mai bine 

de trei ani, când a fost în România, împreună cu 

familia. Trei zile le-am petrecut împreună, am stat 

mai mult de vorbă cu el și mi-a povestit atunci cum 

a ajuns el «arhitectul Curții»”.

Link video: https://we.tl/t-sF9l4GmY2L

Caietele Documentare din seria Recuperarea 

Reperelor sunt alimentate de arhivele UAR - 

arhiva de proiecte, arhiva de documente și arhiva 

de fotografii - și au rolul de a împrospăta memoria 

colectivă și de a deveni instrumente de lucru ale 

viitorilor analiști și comentatori ai fenomenului 

arhitectural românesc.
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https://we.tl/t-sF9l4GmY2L
https://we.tl/t-sF9l4GmY2L
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INFO 5

foto:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU
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Miercuri, 19 iunie 2019, ora 17:30, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România – str. Jean Louis 
Calderon nr. 48, sector 2, Bucureşti, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii şi caricatură 
„FERESTRE NORVEGIENE & UMOR” („NORWEGIAN WINDOWS & … HUMOR”) - autori : 
Teodora-Gabriela SANDU şi arh. Marin CREŢU – CREM, la care a participat E.S. dna LISE NICOLINE 
KLEVEN GREVSTA, ambasador al Regatului Norvegiei în România și personal consular acreditat la 
București. 
Expoziţia a fost deschisă în perioada 19-26 iunie 2019.
Din comunicatul de presă aflăm următoarele: 
Lucrările fotografice sunt realizate în toamna anului 2018, în Norvegia - Insulele Lofoten, un colţ de 
rai care l-ar putea fascina pe orice călător prin frumuseţea transformată de zei în fiecare moment al 
lumii într-o veritabilă operă de artă. Casele fără garduri, ferestrele fără perdele în spatele cărora 
lumina este aprinsă mai tot timpul, simplitatea şi culoarea, natura şi relieful care sunt veritabili 
maeştri scenografi ai unor tablouri unice de care călătorul se va îndrăgosti din prima clipă în care va 
păşi pe acest tărâm de vis.
Umorul care „însoţeşte” ferestrele, prin caricaturile „lui CREM”, creionează teme variate, 
majoritatea fiind realizate fără cuvinte, iar unele fiind prezentate la diverse concursuri 
internaționale de profil. Evenimentul expozițional a reamintit publicului fructuoasa colaborare a lui 
CREM la revista „URZICA ” şi la alte publicaţii de profil încă din 1968.
Expoziţia a fost realizată cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România şi al Ambasadei Regatului 
Norvegiei la Bucureşti, exprimându-ne întreaga noastră recunoştinţă pentru deschiderea  
manifestată în realizarea unor evenimente culturale deosebite.

Miercuri, 19 iunie 2019, ora 17:30, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România – str. Jean Louis 
Calderon nr. 48, sector 2, Bucureşti, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii şi caricatură 
„FERESTRE NORVEGIENE & UMOR” („NORWEGIAN WINDOWS & … HUMOR”) - autori : 
Teodora-Gabriela SANDU şi arh. Marin CREŢU – CREM, la care a participat E.S. dna LISE NICOLINE 
KLEVEN GREVSTA, ambasador al Regatului Norvegiei în România și personal consular acreditat la 
București. 
Expoziţia a fost deschisă în perioada 19-26 iunie 2019.
Din comunicatul de presă aflăm următoarele: 
Lucrările fotografice sunt realizate în toamna anului 2018, în Norvegia - Insulele Lofoten, un colţ de 
rai care l-ar putea fascina pe orice călător prin frumuseţea transformată de zei în fiecare moment al 
lumii într-o veritabilă operă de artă. Casele fără garduri, ferestrele fără perdele în spatele cărora 
lumina este aprinsă mai tot timpul, simplitatea şi culoarea, natura şi relieful care sunt veritabili 
maeştri scenografi ai unor tablouri unice de care călătorul se va îndrăgosti din prima clipă în care va 
păşi pe acest tărâm de vis.
Umorul care „însoţeşte” ferestrele, prin caricaturile „lui CREM”, creionează teme variate, 
majoritatea fiind realizate fără cuvinte, iar unele fiind prezentate la diverse concursuri 
internaționale de profil. Evenimentul expozițional a reamintit publicului fructuoasa colaborare a lui 
CREM la revista „URZICA ” şi la alte publicaţii de profil încă din 1968.
Expoziţia a fost realizată cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România şi al Ambasadei Regatului 
Norvegiei la Bucureşti, exprimându-ne întreaga noastră recunoştinţă pentru deschiderea  
manifestată în realizarea unor evenimente culturale deosebite.
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INFO 6

de	Ana	DONȚU

foto&video:		
Lucian	MIHĂESCU
Răzvan	HATEA
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Marți, 18 iunie 2019, ora 18:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, str, Jean Louis Calderon 
48, București, a avut loc prezentarea cărții „Adrian Spirescu - 3 clădiri publice”, volum care face parte 
din seria Zeppelin ZOOM, cu 3 proiecte recente, prezentate de la schițe la detalii de execuție: 
restaurarea sediului BNR Craiova, Grădinița Americană din București și Centrul cultural și Aula din 
Campusul Universității Politehnica din București.
Despre carte:
Deși are la activ și case individuale, profesorul Adrian Spirescu este în primul rând autorul principal 
al unor proiecte la scară mai mare; printre altele, Muzeul Național de Artă Contemporană - unul 
dintre puținele muzee apărute după 1989 - și o inserție contemporană în Palatul Parlamentului; dar 
și Crystal Tower, o clădire de birouri de pe Șoseaua Ștefan cel Mare.
Ei bine, cele trei clădiri din această carte au în comun un caracter public de principiu (am zis de 
p r i n c i p i u ,  p e n t r u  c ă  e  f o a r t e  d i f e r i t ă 
accesibilitatea lor). Altfel, scările și programele 
sunt cât se poate de diferite.
Sediul Băncii Naționale din Craiova este o 
restaurare respectuoasă a unei clădiri relativ mici 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea, amplasată în 
centrul istoric.

În  deschidere  a  vorbi t  dna  arh .  Ileana 
TUREANU, președintele UAR: „Vă mulțumim 
că ați venit să fim împreună în această seară să 
vedem o carte minunată pe care a pregătit-o 
Zeppelin pe baza celor 3 proiecte ale lui Adrian 
SPIRESCU, adică: restaurarea sediului BNR 
Craiova, Grădinița Americană din București și 
Centrul cultural și Aula din Campusul Universității 
Politehnica din București; de asemenea, să 
inaugurăm proiectele făcute de Institutul Carpați”.
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Ștefan GHENCIULESCU: „E un tip de carte 
care mie îmi place în mod special, pentru că, spre 
deosebire de monografii, se concentrează pe 
proiecte mai puține, dar o face mai în profunzime 
și reușește atunci să aibă nu doar planuri 
simbolice, dar și o poveste, un context mai adânc”.

Prof. dr. arh. Adrian SPIRESCU: „Ambele 
mele cărți au fost scrise în urma unui dialog, prima 
în dialog cu Ștefan Ghenciulescu de la Editura 
Zeppelin și cealaltă în dialog cu cei de la Igloo. Mi-
a plăcut mai mult acest tip de scriitură, pentru că 
am sesizat la Ștefan că are o preocupare specială 
de a discuta, de a analiza arhitectura, am apreciat 
aceasta și atunci am făcut împreună această carte-
dialog”. 

Prof. dr. arh. Rodica EFTENIE: „Încă nu am 
citit cartea, dar am socotit oportun să spun câteva 
vorbe, din mai multe motive. În primul rând, 
pentru că, profesional, m-am confruntat cu 
situația în care, într-un context oficial, 
arhitecților li se reproșează că nu se exprimă prin 
scris. Cobtextul era mai complex, dar era vorba de 
stabilirea cadrului de evaluare a activității 
academice și argumentul era că arhitecților nu le 
putem cere cărți publicate. La moment, am 
susținut oarecum tenta aceasta, dar cu speranța 
și cu știința că sunt foarte mulți confrați care 
posedă abilitatea scrisului și a cuvântului”. 
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Sesiunea	 de	 comunicări 	 șt i inți f ice	
ale	doctoranzilor	UAUIM

P R I M I M

de la cititori

Școlile Doctorale ale Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 

București au organizat a patra Sesiune de comunicări științifice ale doctoranzilor 

în perioada 14-15 iunie 2019, la Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară din 

Dealu Frumos, având ca scop prezentarea rezultatelor cercetării doctorale din 

cadrul universității, facilitând dialogul doctoranzilor în vederea formării unor 

echipe de cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare și 

îmbunătățind calitatea tezelor prin schimbul de idei.

de	la	Alexandru	PETRIȘOR
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Evenimentul,	reunind	20	de	doctoranzi	(17	dintre	aceștia	susținând	și	comunicări	științifice),	3	
cadre	 didactice,	 1	 reprezentant	 al	 Registrului	 Urbaniștilor	 din	 România,	 a	 fost	 cofinanțat	 din	
bugetul	Ministerului	Educației	Naționale	dedicat	manifestărilor	extra-curriculare.	La	sesiunea	de	
comunicări	au	participat	doctoranzi	ai	ambelor	Școli	Doctorale.

Câteva	din	caracteristicile	organizării	includ:
·	 Internaționalizarea	sesiunii,	realizată	prin	prezența	și	susținerea	unor	comunicări	științifice	
de	către	doctoranzii	bursieri	în	cadrul	programului	„Eugen	Ionesco”	(Hadjira	Sakhri	și	dr.	Justin	
Moskolaï	Ngossaha)
·	 La	 inițiativa	 d-lui	 CSI/conf.	 dr.	 ecol.,	 dr.	 geogr.,	 habil.	 urb.	 Alexandru-Ionuț	 Petrișor	 de	 a	
solicita	Registrului	Urbaniștilor	din	România	și	Centrului	Interdisciplinar	de	Cercetări	Avansate	
asupra	Dinamicii	Teritoriale	–	Universitatea	din	București	de	a	sprijini	cercetarea	din	cadrul	Școlii	
Doctorale	 de	 Urbanism,	 aceste	 instituții	 au	 răspuns	 prin	 acordarea	 unor	 premii	 constând	 în	
publicații	ale	fiecărei	instituții	pentru	cercetarea	din	domeniul	arhitecturii	și	urbanismului
·	 În	 afara	 comunicărilor	 științifice,	 programul	 evenimentului	 a	 inclus	 o	 vizită	 ghidată	 a	
monumentului	istoric	„Biserica	evanghelică	fortificată	din	Dealu	Frumos,	județul	Sibiu”
·	 Rezumatele	prezentărilor	au	fost	incluse	într-o	broșură	electronică,	trimisă	participanților	
și	disponibilă	la	adresa	https://www.uauim.ro/doctorat/2018/Sesiune%20SD_04.pdf
Pe	 baza	modului	 de	 derulare	 a	 sesiunii,	 a	 lucrărilor	 primite	 și	 publicate	 și	 a	 răspunsurilor	 la	
chestionar	se	poate	aprecia	că	organizarea	acestui	eveniment	a	fost	benefică	pentru	programul	de	
cercetare	al	doctoranzilor,	fiind	necesară	continuarea	sa.	În	acest	sens,	se	preconizează	organizarea	
unei	 a	 doua	 sesiuni	 la	 începutul	 lunii	 octombrie.	 Pe	 baza	 sugestiilor	 doctoranzilor,	 programul	
acestei	sesiuni	va	debuta	cu	susținerea	unor	prezentări	la	București,	urmată	de	o	deplasare	de	două	
zile	la	Dealu	Frumos,	unde	se	vor	organiza	dezbateri	pe	seama	prezentărilor	susținute	la	București.

https://www.uauim.ro/doctorat/2018/Sesiune%20SD_04.pdf


		48			

IN MEMORIAM

ION ANDREI Anunțăm cu profund regret 

plecarea dintre noi a 

colegului arh. ION ANDREI 

(n.1953).

 

Suntem alături de familie, 

colegi și prieteni în greaua 

pierdere suferită.

 

Slujba de înmormântare a 

avut loc duminică, 21 iulie, 

orele 13.00, la Biserica Sf. 

Ioan.

 

Condoleanțe familiei și 

apropiaților!

 

Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! 

 

 

OAR Filiala Sibiu-Vâlcea

(1953	-	2019)
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de arh. Dorin BOILĂ

HARTA	ZONELOR	PARCURSE	DE	ECHIPELE	SOCIOLOGICE	ÎN	NORD-ESTUL	ROMÂNIEI	
MARI,	ÎN	ANII	*930	(SCHIȚĂ	D-tru	Bejan)

EXCURSII PROFESIONALE O.A.R. – U.A.R.
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	 Cu	fiecare	ın̂tâlnire	ın̂tre	colegi	de	breaslă	sau	colegi	din	bresle	apropiate	ıț̂i	poți	da	
seama	cât	de	fragmentate	sunt	aceste	corpuri	profesionale	ın̂	România,	deci	cât	de	puțin	
eficiente	sunt	inițiativele	lor,	prin	care	ar	putea	să	aducă	un	plus	de	experiență	socio-
civică	ın̂	actualele	comunități	românești.

	 Curajul	de	a	propune	o	deplasare	documentară	pentru	arhitecți	din	toată	țara	se	
referă	la	faptul	că	mai	mulți	colegi	din	OAR	Transilvania	-	Cluj	au	dorit	să	ne	propună	o	
incursiune	 foarte	 aproape	 de	 granițele	 naționale	 actuale!	 Au	 fost	mai	multe	 zeci	 de	
răspunsuri	entuziaste,	mai	ales	că	mulți	dintre	„breslași”	sau	din	familiile	 lor	mai	au	
rădăcini	istorice	ın̂	aceste	ținuturi,	toate	foste	românești!	Doar	că	o	parte	dintre	doritori	
nu	au	putut	participa	din	motive	medicale	sau	de	alt	tip,	așa	că	autocarul	n-a	fost	chiar	
plin...

	 I�n	timpul	ın̂scrierilor,	pe	care	le-a	gestionat	cu	total	profesionalism	arh.	Marcel	
Crișan,	coleg	cunoscut	pentru	susținerea	ın̂	general	a	breslei	noastre,	și	care	a	organizat	
excelent	 traseul	 și	 relațiile	cu	 transportatorul-ghidul-firma	 intermediară,	 am	 și	 făcut	
observația	 că	 proiectează	 un	 voiaj	 ın̂	 „ROMA� NIA	MARE”!	Am	avut	 ın̂	 vedere	nu	 atât	
fostele	conjuncturi	politice-geografice,	cât	un	aspect	demografic-etnic:	așa	cum	demult	
făcuse	 observația	 și	 Nicolae	 Iorga,	 țara	 noastră	 este	 complet	 ın̂conjurată	 de	 regiuni	
locuite	de	români!!	 	 	 	 	 	 	 	 	

„	 Cu	atât	mai	extraordinară	a	fost	inițiativa	arhitecților	clujeni	cu	cât	marea	noastră	
majoritate	nu	fusese	niciodată	pe	acele	meleaguri	-	dar	proiecte	locale	și	inițiative	ale	
unor	 mici	 nuclee	 din	 breaslă	 s-au	 derulat	 ın̂	 ultimele	 două	 decenii	 (schimburi	 de	
specialiști,	 simpozioane	 româno-moldovene,	 excursii	 ale	 Asociației	 Pro-Basarabia	 și	
Bucovina,	studenți	români	de	peste	Prut	ın̂scriși	la	Arhitectură	ın̂	țara-mamă	etc.)	-	drept	
care	spuneam	că	relațiile	profesionale	nu	sunt	dublate	de	necesarele-posibilele	relații	
umane!

	 Cu	acest	 fond	problematic,	 având	o	 sâcâitoare	 componentă	de	moștenire	anti-
spirituală	comunistă,	ne-am	strâns	un	grup	-	remarcabil	prin	proveniența	colegilor	din	
toate	zonele	țării,	care	au	venit	la	Cluj	pentru	plecarea	autocarului,	plus	un	grup	de	tineri	
și	mai	puțini	tineri	specialiști	ın̂	istorie-antropologie-arheologie-IT.

EXCURSIE	ÎN	SUDUL	UCRAINEI	ȘI	REPUBLICA	MOLDOVA	 	

6-13	APRILIE	2019

EPISODUL	1																																																																																																															
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	 Prima	zi	avea	ın̂	program	traseul	Cluj	-	Baia-Mare	-	Halmeu	(intrare	ın̂	Ucraina)	-	
Apșa	-	Bukovel	-	Colomeea	-	Cernăuți,	ce	ar	fi	permis	vizitarea	unor	localități	cu	obiective	
interesante	(stațiunea	de	schi	Bukovel,	Muzeul	Huțulilor	din	Colomeea).	Dar	realitatea	
din	teren	este	neașteptată:	de	cum	am	intrat	ın̂	Ucraina,	șoseaua	a	devenit	un	poligon	de	
ın̂cercare	dură	pentru	autocarul	nostru	și	viteza	medie	a	coborât	cam	la	40	km	pe	oră!	
Deși	 cât	 am	 urmat	 cursul	 Tisei,	 pe	 malul	 drept,	 tipul	 de	 așezări	 și	 dezvoltarea	 lor	
urbanistică	recentă	n-a	diferit	de	cele	din	Maramureșul	românesc,	s-a	simțit	pregnant	
pătrunderea	ın̂tr-un	spațiu	cu	mari	probleme	de	gestiune	administrativă,	economică,	
politică	până	la	urmă.	Cu	experiența	noastră	ın̂	traversarea	acestui	tip	de	perioade	de	
involuție,	ne-am	dat	seama	că	starea	infrastructurii,	a	clădirilor	de	stat,	a	pădurilor	etc.	
este	o	oglindă	a	corupției	endemice	și	a	incompletei	ieșiri	din	paradigma	ruso-comunistă	
a	țării	vecine.

	 Părea	că	ne-am	reın̂tors	 ın̂tr-o	Românie	anterioară	 lui	1990;	singurele	pete	de	
culoare	provin	din	micul	comerț	de	frontieră,	din	câștigurile	realizate	de	emigrații	ın̂	
spații	economice	mai	ofertante	pentru	ucraineni	(Polonia,	Rusia	de	nord,	cu	greu	spațiul	
UE).	Satele	prezintă	un	aspect	incoerent,	marcat	de	multe	decenii	de	stagnare	și	lipsă	de	
mentenanță.	La	acestea	se	adaugă	lipsa	de	stil,	prostul-gust	al	noilor	inserții,	inclusiv	din	
ineficienta	coordonare	de	la	nivelul	avizatorilor-inspectorilor	din	domeniul	urbanistic,	
cam	ca	la	noi.

	 Un	aspect	poate	mai	optimist	ne-a	indus	popasul	ın̂	zona	satelor	din	Maramureșul	
istoric	(peste	apa	Tisei	de	Săpânța	-	Sighet),	respectiv	zona	Apșa	de	Jos	-	Bocicoiul	Vechi,	
unde	am	luat	masa	la	un	restaurant	foarte	bun	al	unor	români	autohtoni!

	 După	 care	 a	 urmat	 un	 drum	 de	 uzură,	 prin	 zona	montană	 ın̂altă	 a	 Carpaților	
Păduroși,	cu	drumuri	potrivite	pentru	TAB-uri	ale	grănicerilor,	aflați	ın̂	căutarea	prea-
numeroșilor	contrabandiști	de	ambe	nații,	specializați	ın̂	țigări,	arme	și	alte	alea.	Drept	
care	am	trecut	prin	Bukovel	și	Colomeea	noaptea,	ajungând	către	Cernăuți	mult	după	
miezul	nopții!

	 Treptat,	am	intrat	ın̂să	ın̂	atmosfera	teribilei	manipulări	de	esență	comunistă,	care	
a	ın̂ceput	cu	construirea	Ucrainei,	acest	stat-tampon	ın̂tre	Rusia	și	Europa	civilizată,	și	a	
continuat	 cu	 râvna	 ucrainenilor	 de	 a	 ın̂cerca	 ștergerea	 ființei	 etnice	 românești	 din	
teritoriile	primite	pe	gratis	-	tablele	de	intrare	ın̂	localități	nu	amintesc	vechiul	nume	
românesc	 (deși	 ın̂	 zona	 apropiată	 de	Ungaria	 acest	 lucru	 se	 ın̂tâmplă	 cu	denumirile	
maghiare),	 iar	 pe	 firmele	 ın̂treprinzătorilor	 locali	 nu	 apar	 numele	 cu	 litere	 latine,	
darămite	ın̂	românește.

	 Episodul	2/	va	cuprinde	relatarea	despre	Cernăuți,	cu	fotografii.

	 Pentru	 o	 privire	 antropologică	 asupra	 proceselor	 istorice	 de	 la	 limita	 estică	 a	
habitatului	românesc,	recomand	volumul	„HOTARUL	CU	CETA� ȚI	-	cum	se	distruge	un	
neam”,	de	preot	Dimitrie	Bejan,	fost	component	al	echipelor	sociologice	organizate	de	
Dimitrie	Gusti	ın̂	interbelic	(Editura	Doxologia	-	Iași	-	2010).																																																											
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