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Asociația	Producătorilor	de	Mobilă	din	România	(APMR)	ın̂	parteneriat	cu	S.C.	ROMEXPO	S.A.,	Universitatea	
de	Arhitectură	 și	Urbanism	 „Ion	Mincu”	București	 -	 Facultatea	de	Arhitectură	 de	 Interior,	Universitatea	
„Transilvania”	Brașov	-	Facultatea	de	Ingineria	Lemnului	și	Ordinul	Arhitecților	din	România	(OAR)	-	Filiala	
București,	 vă	 invită	 să	 participați	 la	 cea	de	 a	XVIII-a	 ediție	 a	 CONCURSULUI	NAȚIONAL	DE	DESIGN	DE	
MOBILIER	2020.	Detalii	despre	calendarul	concurslui,	modaitatea	de	participare	și	regulament	se	găsesc	ın̂	
documentele	alăturate	și	pe	site-ul	www.industriamobilei.ro

www.industriamobilei.ro
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INFO 1

Comunitatea academică a UAUIM - cadre didactice, 
studenți și personal auxiliar - s-a reunit miercuri, 18 
decembrie 2019, ora 13.00, în Sala Frescelor din incinta 
Universității, pentru un emoționant și complex 
eveniment ce a constituit și încheierea festivă a anului 
2019. Motivația principală a reprezentat-o ceremonia 
de decernare a titlului de Profesor Emerit al UAUIM, în 
semn de înaltă prețuire și recunoaștere a contribuției 
excepționale în mediul profesional și academic, 
următorilor profesori: prof. dr. arh. Dan Corneliu 
ȘERBAN, prof. dr. arh. Sorin VASILESCU, prof. dr. arh. 
Cristina OCHINCIUC, prof. dr. arh. Cristina Olga 
GOCIMAN, prof. dr. arh. Ana Maria ZAHARIADE, 
prof. dr. arh. Cristian DRUGHEAN, prof. dr. arh. Dorin 
ȘTEFAN, prof. dr. arh. Mariana EFTENIE, prof. dr. arh. 
Florin MACHEDON. 

Universitatea	de	Arhitectură	și	Urbanism	
„Ion	Mincu”	din	București	își	omagiază	profesorii

de�prof.�dr.�arh.�
Beatrice-Gabriela�Jöger



I N F O 1

			9				

Evenimentul	a	fost	compus	din	mai	multe	momente,	

orchestrate	cu	grijă	pentru	a	 se	ajunge	 la	punctul	

culminant.
Cuvântul	 de	 deschidere	 a	 aparținut	 rectorului	

universității,	domnul	prof.	dr.	arh.	Marian	Moiceanu,	

care	 a	 evidențiat	 semnificația	 ı̂ntâlnirii	 devenite	

tradiție	ca	la	sfârșitul	anului	calendaristic	ın̂treaga	

comunitate	a	universității	să	se	ın̂tâlnească	pentru	a	

petrece	 ım̂preună	 un	 preambul	 al	 sărbătorilor	 ce	

urmează.
Au	răspuns	invitației	domnului	rector	de	a	participa	

la	această	ceremonie:	domnul	ministru	prof.	dr.		ing.	

Adrian	 Curaj,	 doamna	 Daniela	 Burghilă,	 director	

general 	 a l 	 Direc ț ie i 	 Generale 	 I� nvă ț ământ	

Universitar	din	MEC,	domnul	prof.	 dr.	 ing	Mihnea	

Costoiu, 	 rectorul	 Universită ț i i 	 Politehnica	

București,	dl	academician	prof.	dr.	arh.	Romeo	Belea,	

dna.	 prof.	 dr.	 Diana	 Moș,	 rectorul	 Universității	

Naționale	de	Muzică	București,	domnul	prof.	univ.	

dr.	Florin	Pelin,	rector	al	Universității	Naționale	de	

Educație	Fizică	și	Sport	București,	dl	Daniel	Tudor,	

vicepreședinte	 ANAF,	 dl	 arh.	 Ștefan	 Dumitrașcu,	

arhitect-șef	al	Bucureștiului.	
Primul	 moment	 a	 fost	 reprezentat	 de	 ın̂mânarea	

diplomelor	 Alumni	 unor	 cadre	 didactice	 ale	

Universității,	absolvenți	din	mai	multe	promoții	 și	

care	 astăzi	 fac	 cinste	 universității	 și	 reprezintă	

diferite	generații	de	dascăli	ai	UAUIM.	Diplomele	au	

fost	 ı̂nmânate	 de	 dna	 prof.	 dr.	 habil.	 arh.	 Anca	

Mitrache,	 responsabil	 al	 organizaței	 Alumni	

Arhitectură	UAUIM.
A	 urmat	 apoi	 ın̂mânarea	 unor	 diplome	 onorifice	

reprezentanților	a	trei	companii	care	sunt	alături	de	

Universitatea	 noastră	 de	 mai	 mulți	 ani,	 prin	

generoase	 sponsorizări	 pentru	 organizarea	 de	

evenimente	 științifice	 sau	 dotarea	 unor	 spații	 de	

ın̂vățământ	 cu	 echipamente	 și	 tehnică	 de	 ultimă	

generație:	 Fundația	 Globalworth;	 Consola	 Grup;	

One	United	Properties.
I�nainte	 de	 ceremonia	 de	 acordare	 a	 titlului	 de	

Profesor	Emerit	noilor	omagiați,	cei	șapte	Profesori	

Emeriți	 ai	 universității	 au	 primit	 medalii	 care	 să	

marcheze	acest	moment	și	titlul	primit	ın̂	urmă	cu	

câțiva	ani:	prof.	em.	dr.	arh.	Ion	LUCA� CEL,	prof.	em.	

dr.	arh.	Mircea	OCHINCIUC,	prof.	em.	dr.	arh.	Emil	

Barbu	 POPESCU,	 prof.	 em.	 dr.	 arh.	 Alexandru	 M.	

SANDU,	 prof.	 em.	 dr.	 arh.	 Ștefan	 SCAFA	UDRIȘTE,	

prof.	em.	dr.	arh.	Marius	SMIGELSCHI,	prof.	em.	dr.	

arh.	Radu	TA� NA� SOIU.
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Momentul	principal	al	evenimentului	a	fost	reprezentat	de	ceremonia	de	acordare	a	titlului	de	Profesor	

Emerit	unui	număr	de	nouă	profesori	ai	Universității.	Condițiile	Regulamentului	privind	acordarea	titlului	

de	Profesor	Emerit	al	UAUIM	prevăd,	alături	de	deținerea	titlului	de	profesor	universitar,	recunoașterea	

profesională	 și/sau	 la	nivelul	universității,	o	contribuție	deosebită	 la	păstrarea	tradiției	 și	prestigiului	

acesteia,	și	unele	condiții	cuantificabile	prin	cifre,	dar	nu	ușor	de	ın̂deplinit:	ım̂plinirea	a	cel	puțin	30	de	ani	

de	vechime	neın̂treruptă	ın̂	universitate	și	continuarea	activității	ın̂	Școala	noastră,	deși	au	ım̂plinit	vârsta	

de	65	de	ani.	De	fapt,	majoritatea	celor	omagiați	au	contribuit,	fiecare,	la	crearea	a	peste	40	de	generații	de	

absolvenți	-	arhitecți,	urbaniști	și	designeri,	ceea	ce	demonstrează	atașamentul	lor	constant	pentru	școala	

noastră	și	justifică,	cu	atât	mai	mult,	dorința	conducerii	universității	de	a-și	demonstra	aprecierea	față	de	

ei.	 Fiecare	 profesor	 a	 fost	 prezentat	 printr-un	 Laudatio	 după	 care	 a	 răspuns	 printr-un	 scurt	 cuvânt.	

Alegerea	celor	care	au	elaborat	Laudatio	pentru	fiecare	profesor	omagiat	a	fost	făcută	pe	baza	existenței	

unei	relații	mai	ın̂delungate	de	lucru	sau	prietenie	cu	respectivii,	astfel	ca	prezentarea	să	treacă	dincolo	de	

respectul	momentului	formal	căreia	ıî	aparține	și	să	fie	realizată	cu	toată	afecțiunea	pe	care	am	dorit	să	o	

arătăm	colegilor	și	profesorilor	noștri	ın̂	aceste	momente.
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	 Ordinea	de	prezentare	a	fost	următoarea:
•	 Prof . 	 dr. 	 arh . 	 Dan	 Cornel iu 	 Șerban,	

președintele	Senatului	UAUIM	-	de	către	prof.	dr.	arh.	

Georgic ă 	 Mitrache , 	 decanul 	 Facult ă ț i i 	 de	

Arhitectură
•	 Prof.dr.arh.	Dorin	Ștefan	-	tot	de	către	prof.	

dr.	arh.	Georgică	Mitrache
•	 Prof.	dr.	arh.	Mariana	Eftenie	-	de	către	prof.	

dr.	habil.	arh.	Tiberiu	Florescu,	prorector	al	UAUIM
•	 Prof.	dr.	arh.	Cristina	Olga	Gociman	-	tot	de	

către	prof.	dr.	habil.	arh.	Tiberiu	Florescu
•	 Prof.	dr.	arh.	Ana	Maria	Zahariade	-	de	către	

conf.	dr.	arh.	Horia	Moldovan,	prorector	al	UAUIM
•	 Prof.	dr.	arh.	Florin	Machedon	-	de	către	conf.	

dr.	 arh.	 Claudiu	 Runceanu,	 decan	 al	 Facultății	 de	

Urbanism
•	 Prof.	dr.	arh.	Cristina	Victoria	Ochinciuc	-	de	

către	prof.	dr.	arh.	Augustin	Ioan,	director	al	Școlii	

Doctorale
•	 Prof.	 dr.	 arh.	 Sorin	 Ilie	Vasilescu	 -	 de	 către	

prof.	 dr.	 arh.	 Beatrice-Gabriela	 Jöger,	 decan	 al	

Facultății	de	Arhitectură	de	Interior
•	 Prof.	dr.	arh.	Cristian	Ion	Drughean	-	de	către	

prof.	dr.	ah.	Marian	Moiceanu,	rectorul	universității.
	 Prezentările	 de	 laudatio,	 ce	 au	 conturat	

portrete	personalizate	extrem	de	bine	de	cei	aleși	să	

le	ın̂tocmească,	au	beneficiat	de	proiecția	unui	fond	

de	 imagini	 care	 au	 ilustrat	 strălucitele	 cariere	

didactice	 și	 profesionale	 ale	 celor	 omagiați.	 Atât	

prezentările,	 cât	 și	 răspunsurile	 proaspeților	

Profesori	Emeriți	au	fost	pline	de	emoție	și	amintiri	

plăcute	 și	 amuzante,	 spre	 ın̂cântarea	 și	 surpriza	

celor	mai	tineri	din	sală,	care	astfel	au	avut	ocazia	de	

a	vedea	noi	fațete	și	de	a	afla	despre	unele	realizări,	

poate	mai	puțin	cunoscute	public,	ale	profesorilor	și	

colegilor	lor.	Trebuie	spus	că	cei	sărbătoriți	au	fost	

evident	mișcați	de	aceasta,	iar	pe	chipuri	li	se	putea	

citi	bucuria	de	a	le	fi	recunoscută	munca	de	o	viață	ın̂	

fața	comunității	academice	a	universității.
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I�ntregul	eveniment	a	fost	ın̂chis	de	un	concert	de	colinde	al	Corului	UAUIM,	introdus	ın̂	mod	artistic	de	

către	rectorul	universității.	Corul	UAUIM	este	organizat	de	conf.	dr.	arh.	Oana	Diaconescu,	prodecan	al	

Facultății	de	Arhitectură	de	Interior,	și	este	activ	la	unele	evenimente	ale	universității.	Din	cor	fac	parte	atât	

studenți	 de	 la	 facultățile	 universității,	 cât	 și	 câteva	 tinere	 și	 entuziaste	 cadre	 didactice.	 Concertul,	

prezentat	cu	profesionalism	și	entuziasm,	a	fost	extrem	de	apreciat	de	toți	cei	prezenți	și	a	reprezentat	o	

ın̂cheiere	perfectă	a	unei	după-amieze	festive	din	cadrul	universității	noastre.
Totul	a	fost	pregătit	minuțios	de	o	echipă	tânără	formată	din	lector.	dr.	arh.	Horia	Dinulescu,	prodecan	al	

Facultății	de	Arhitectură,	dr.	arh.	Maria	Tıl̂vescu	și	drd.	arh.	Yahia	Dardari,	sub	coordonarea	rectorului	

universității.
Bineın̂țeles	și	ın̂	frumoasa	tradiție	a	școlii	noastre,	după	eveniment	a	urmat	un	ın̂târziat	prânz	la	care	au	

fost	servite	atât	bucate	tradiționale	de	sărbători,	cât	 și	unele	de	post,	totul	udat	de	un	pahar	cu	vin	 și	

agrementat	de	conversații	prietenești	și	o	sărbătorească	muzică	de	fundal.
Evenmentul	a	fost	imortalizat	fotografic	de	colegul	nostru	șef	lucrări	dr.	arh.	Vlad	Efenie,	reputat	și	premiat	

fotograf	profesionist,	și	a	fost	filmat	de	colegul	nostru	asist.	dr.	arh.	int.	Dan	Ionescu,	talentat	scenograf	cu	o	

predilecție	ın̂	utilizarea	noilor	media.	
I�nregistrarea	video	o	puteți	urmări	aici:	https://youtu.be/WsGDyOVz1tg

https://youtu.be/WsGDyOVz1tg
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Partea II
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Prezentarea	 lui 	 Vlad	 ȚENU	 a	 i lustrat	 o	 parte	 din	
experimentele	 sale	 de	 cercetare	 inspirate	 din	 natură,	
materializate	ın̂	sisteme	modulare,	 instalații	de	artă	 și,	mai	
recent,	ım̂brăcăminte	sculpturală.	Pe	lângă	experiența	sa	ın̂	
proiectare	arhitecturală	și	tutorialele	didactice	de	la	Bartlett,	
interesele	sale	pentru	matematică,	biologie	sau	calcul	 sunt	
baza	unei	abordări	de	design	multidisciplinare	care	devine	
din	ce	ın̂	ce	mai	relevantă,	pe	măsură	ce	disciplina	arhitecturii	
se	schimbă	și	este	ın̂tr-o	permanentă	nevoie	de	adaptare	la	
noi	 provocări.	 Miniplex	 este	 unul	 dintre	 studiile	 de	 caz	
prezentate,	 un	 sistem	 modular	 versatil	 format	 din	 piese	
subțiri	 plate,	 care	 pot	 fi	 asamblate	 ın̂tr-o	 multitudine	 de	
configurații	 diferite,	 la	 fel	 ca	un	puzzle	3D	 sau	o	 cărămidă	
Lego,	 obținând	 ı̂n	 același	 timp	 o	 remarcabilă	 integritate	
structurală.	

Link	video:	https://we.tl/t-wOnKt3LagI

Arh.	Vlad	ȚENU,	/	UK	/	Lead	Architect	/	Allford	Hall	Monaghan	Morris	–	„Glimpses	
of	Infinite	Symmetry”.

Sesiunea	III

„ETEM,	 lider	 în	 extrudarea	 aluminiului	 -	 printre	 cele	 mai	
promițătoare	din	sud-estul	Europei	-	a	fost	fondat	în	1971.	În	
prezent,	 exporturile	 grupului	 depășesc	 70%	 din	 totalul	
reperelor	 fabricate,	 compania	 consolidându-și	 prezența	
constantă	 în	 peste	 20	 de	 state	 de	 pe	 întregul	 mapamond.	
Societatea	 are	 o	 experiență	 de	 peste	 patru	 decenii	 în	
dezvoltarea	 sistemelor	 arhitecturale,	 ce	 sunt	 promovate	 în	
mod	intens	inclusiv	în	zona	de	sud-est	a	Europei.	Pe	piața	din	
România,	 subsidiara	Etem	 Systems	 este	 prezentă	 de	 14	 ani.	
Compania	 nu	 numai	 că	 fabrică	 în	 funcție	 de	 specificațiile	
clientului,	dar	inventează	în	mod	constant	și	experimentează	
tehnologii	noi,	care	răspund	cerințelor	mereu	în	schimbare	ale	
piețelor	internaționale”.	

Link	video:	https://we.tl/t-ykjGr06FP6

Răzvan	COPILU	/	ROMÂNIA	/	Sales	Director	/	ETEM	-	Main	Partner	–	„Energy	
Efficiency	and	Facades	Sustainability".

Continuăm	relatarea	conferinței	Share	X	cu	sesiunile	III	și	IV.	Prima	parte	a	articolului	o	puteți	
citi	aici:		http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2020/02/BIUAR_Ianuarie_2020.pdf

https://we.tl/t-wOnKt3LagI
https://we.tl/t-ykjGr06FP6
http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2020/02/BIUAR_Ianuarie_2020.pdf
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Louvre	Abu	Dhabi	este	un	nou	muzeu	creat	de	Ateliers	Jean	
Nouvel	 și	 BuroHappold	 Engineering,	 care	 oferă	 spații	
expoziționale	 de	 înaltă	 calitate	 pentru	 lucrări	 de	 artă	
uimitoare	 din	 întreaga	 lume.	 Fațada	 iconică	 trebuia	
proiectată	pentru	a	rezista	la	climatul	extrem	din	Abu	Dhabi,	
care	include	praf	și	nisip	agresiv,	salinitate	ridicată,	umiditate	
și	furtuni	ocazionale	de	nisip.	Folosind	tehnici	de	proiectare	
pasivă,	fațada	asigură	condiții	îmbunătățite	și	sigure	pentru	
vizitatorii	muzeului	care	experimentează	o	trecere	treptată	de	
la	 un	 exterior	 necontrolat	 la	 un	 mediu	 interior	 controlat.	
Această	prezentare	a	ilustrat	ideea	conceptului	inițial	și	modul	
în	care	a	evoluat	de	la	etapele	de	proiectare	timpurii,	până	la	
construcție	și	finalizare.	

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

Arh.	Anna	WENDT	/	UK	/	Director	of	Facade	Engineering	team	/	BuroHappold	-	
„The	Louvre	Abu	Dhabi	-	From	Vision	to	Reality".

„Ca	 proiectant	 general,	 suntem	 mereu	 provocați	 să	
aprofundăm	și	să	celebrăm	locuirea	prin	parcurgerea	unei	serii	
foarte	complexe	de	teme.	Privind	spațiile	ca	pe	niște	experiențe	
culturale	 animate	 de	 locuitorii	 lor,	 conducem	 întotdeauna	
designul	de	 la	 interior	 către	 exterior.	Ansamblul	nostru	 este	
constituit	 din	 două	 corpuri	 de	 clădire	 ridicate	 pe	 două	
subsoluri	 și	 perpendiculare	 pe	 șoseaua	 Pipera.	 Spațiile	 de	
locuit	le-am	conceput	să	fie	generoase,	astfel	am	ajuns	să	avem	
patru	 noduri,	 mizând	 circulația.	 E	 foarte	 importantă	
deschiderea	către	oraș	și	către	peisajele	din	jur	a	celor	două	
corpuri	de	locuințe	articulate	printr-un	corp	comun.	Designul	
aprobat	 de	 către	 client	 a	 fost	 ales	 pentru	 că	 am	 decis	 să	
profităm	de	înlănțuirea	de	lacuri	din	jur”.	

Link	video:	https://we.tl/t-nV7axOMaAJ	

Elena-Georgiana	PRICEPUTU	/	ROMÂNIA	/	Design	Coordinator	/	Equitone	-	
Partner	-	„ONE	HERASTRAU	PLAZA	-	URBAN	INTERIOR”.

https://we.tl/t-HeEzyKIXon
https://we.tl/t-nV7axOMaAJ
https://we.tl/t-nV7axOMaAJ
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Cu	 ocazia	 acestei	 conferințe,	 Mariano	 Efron	 a	 explicat	 ın̂	
detaliu	proiectul	ambițios	al	noului	sediu	central	de	la	Caisse	
Bordeaux	 ca	 studiu	 de	 caz.	 Este	 prima	 clădire	 terțiară	 cu	
energie	 pozitivă	 din	 Bordeaux.	 Arhitectura	 și	 fațada	 sa	
ilustrează	angajamentul	conducătorului	de	proiect	ın̂	ceea	ce	
privește	o	abordare	eficientă	din	punct	de	vedere	energetic.	
Spațiile	de	lucru	sunt	concepute	pentru	a	fi	dezvoltate	ca	o	
platformă	partajată	pentru	lucrul	ın̂	echipă	ın̂	era	dezvoltării	
digitale.	 Volumul	 de	 8	 etaje	 este	 dematerializat	 datorită	
reducerii	reflecțiilor	diverselor	suprafețe	vitrate	suprapuse,	
transparenței	 diafane	 a	 volumelor	 traversate	 de	 lumină,	
distribuției	 aleatorii	 și	 abstracte	 a	 panourilor	 fațadei	 și	
tonurilor	 schimbătoare	 ale	 pieselor	 metalice	 argintii	 și	
albicioase.	

Link	video:	https://we.tl/t-nor5LunUcA

Arh.	Mariano	EFRON	/	FRANCE	/	Partner	/	Architecture	Studio	-	„Architecture-
Studio's	approach	to	facade	design".

„Stilul	 distinctiv	 Villeroy	 &	 Boch,	 ce	 armonizează	 flerul	
designului	franțuzesc	cu	eficiența	germană	își	are	începuturile	
la	sfârșitul	secolului	al	XVIII-lea	în	inima	Europei,	în	locul	ce	
unește	 Franța,	 Luxemburg	 și	 Germania.	 Micuța	 localitate	
Audun	le	Tiche,	din	regiunea	Lorraine,	Franța,	este	cea	aleasă	
de	Francois	Boch	pentru	a-și	 înființa	atelierul	 său	de	olărit,	
împreună	cu	cei	trei	fii	ai	săi,	în	1748.	88	de	ani	mai	târziu	Boch	
se	unește	cu	principalul	său	competitor	Nicolas	Villeroy	și	astfel	
compania	Villeroy&Boch	ia	ființă.	Astăzi,	 la	265	de	ani	de	la	
înființare,	Villeroy	&	Boch	reușește	să	își	păstreze	identitatea,	
ținând	 în	 același	 timp	 pasul	 cu	 timpurile.	 Tradiție,	 calitate,	
autenticitate,	 dar	 și	 stil	 și	 design:	acestea	 sunt	atributele	 ce	
caracterizează	un	brand	unic”.	

Link	video:	https://we.tl/t-LdHA61uCxr

Cristina	APOSTU	/	ROMÂNIA	/	Marketing	Manager	VB	România	/	Villeroy	&	
Boch	-	Sponsor	-	„Villeroy&Boch	-	tradition	meets	innovation"

https://we.tl/t-nor5LunUcA
https://we.tl/t-LdHA61uCxr
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„Proiectarea	 habitatului	 urban	 de	 astăzi	 este	 modelată	 de	
rezultatele	 a	 două	 revoluții	 cheie:	 biotehnologia	 și	
computerizarea,	precum	și	expunerea	noastră	la	efectele	de	
lungă	 durată	 ale	 schimbărilor	 climatice.	 Proiectarea	 bio-
integrată	ia	aceste	fenomene	ca	bază	pentru	soluții	de	design	
radical	 noi,	 dar	 totodată	 critice	 care	 ajută	 la	 dezvoltarea	
mediului	nostru	viitor	construit.	Natura	joacă	un	rol	central	
care	trece	dincolo	de	a	fi	un	simplu	regulator	de	mediu,	model	
sau	inspirație;	este	în	sine	mediul	unei	abordări	de	proiectare	
cu	mai	multe	straturi,	care	este	integrat	biologic,	material	și	
social.	 Proiectarea	 Bio-Integrată	 este	 o	 colaborare	 între	
Bartlett	și	UCL	Biochemical	Engineering	(Dr.	Brenda	Parker)	
care	cuprinde	o	gamă	largă	de	expertiză,	inclusiv	proiectare	
avansată	și	simulări	de	calcul;	hidrogeluri	încărcate	de	alge;	
materiale	de	ciment	multifuncționale;	fabricarea	robotică”.	

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

Marcos	CRUZ	/	UK	/	Professor	of	Innovative	Environments	/	The	Bartlett	School	of	
Architecture	-	„Hi-tech/Bio-tech:	manufacturing	in	the	bio-integrated	architecture".

„Proiectul	 clădirii	 a	 ținut	 cont	 de	 caracteristicile	 terenului,	
pantă,	vegetație,	panoramă	și	cerințele	clienților,	ceea	ce	ne-a	
permis	să	definim	un	program	de	case	de	familie	care	să	fie	într-
o	relație	strânsă	cu	peisajul	orașului	Tirana	și	Muntele	Dajti.	
Casa	se	află	în	întregime	de-a	lungul	unei	axe	est-vest,	și	e	un	
spațiu	de	locuit	spectaculos	atât	în	interior,	cât	și	în	exterior,	cu	
pereți	de	sticlă	înclinată	care	permite	vizualizarea	peisajului	
orașului,	a	luminii	și	a	muntelui.	Proiectul	a	fost	conceput	ca	o	
serie	 de	 piese	 independente	 din	 piatră,	 beton	 și	 sticlă,	
amplasate	sub	și	între	terasele	fluide	orizontale,	pentru	a	crea	
diverse	raporturi	între	spațiile	interne	și	cele	externe”.	

Link	video:	https://we.tl/t-OzJHwV4WhT

Arh.	Armand	VOKSHI	/	ALBANIA	/	Founder	/	AVATELIER	-	„Between	Olive	Trees”.

Sesiunea	IV

https://we.tl/t-xduCBOBwqC
https://we.tl/t-OzJHwV4WhT
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„A	 fost	 o	 adevărată	 provocare	 să	 pregătesc	 această	
prezentare,	 nu	 pentru	 că	 n-aș	 avea	 conexiuni	 în	 industria	
construcției	 și	 a	arhitecturii,	 ci	 pentru	 că	 e	dificil	 să	 vin	 cu	
perspectiva	mea	și	să	vă	captez	atenția	după	atâtea	lucruri	
interesante	 care	 ne-au	 fost	 comunicate	 aici	 pe	 parcursul	
întregii	 zile.	 Sunt	 foarte	 entuziasmată	 că	 românii	 sunt	
interesați	de	noutate,	de	creație,	de	noile	tehnologii.	În	timp	ce	
mă	 gândeam	 la	 ceea	 ce	 se	 petrece	 aici,	 acum	 câteva	
săptămâni,	 singurul	 lucru	 care	 mi-a	 venit	 în	 minte	 a	 fost	
semnătura.	Fiecare	dintre	voi	își	lasă	semnătura	pe	orice	ar	
face.	Știți	deja	ce	importanță	are	o	semnătură	pentru	arhitecți	
și	ce	prestigiu	îți	oferă”.		

Link	video:	https://we.tl/t-y1IuUysYN0

Andreea	NICOLAE	/	ROMÂNIA	/	Marketing	Manager	/	HOLCIM	-	Partner		-	
„The	latest	fashion	in	concrete".

„Compania	 IULIUS,	 cu	 o	 experiență	 de	 peste	 20	 de	 ani	 în	
domeniul	real	estate,	este	cel	mai	mare	dezvoltator	și	operator	
de	proiecte	mixte	din	România,	cu	un	portofoliu	operațional	
care	cuprinde	peste	300.000	mp	de	spații	de	retail	și	146.200	
mp	 de	 spații	 office	 clasa	 A.	 IULIUS	 a	 revoluționat	 piața	
autohtonă	de	real	estate,	 fiind	o	companie	vizionară,	care	a	
implementat	concepte	în	premieră	în	România:	primul	mall	din	
afara	Capitalei	și	primul	ansamblu	urbanistic	multifuncțional.	
Compania	a	creat	rețeaua	națională	IULIUS	MALL,	cu	patru	
shopping	malluri	 regionale	 (în	 Iași,	 Timișoara,	 Cluj-Napoca,	
Suceava),	 PALAS	 IAȘI	 -	 primul	 proiect	 mixt	 din	 România,	
IULIUS	TOWN	TIMIȘOARA	-	primul	proiect	mixt	din	vestul	țării	
și	 rețeaua	 de	 clădiri	 de	 birouri	 clasa	 A	 UNITED	 BUSINESS	
CENTER,	 în	 Iași,	 Cluj-Napoca	 și	 Timișoara	 (12	 clădiri	
operaționale).	 Cu	 un	 trafic	 anual	 de	 peste	 68	 milioane	 de	
vizitatori,	 proiectele	 companiei	 sunt	 lider	 de	 piață	 la	 nivel	
regional”.	

Link	video:	https://we.tl/t-GGK4Hx1prN

Adina	CHIRIAC,	Leasing	Manager	Dezvoltare	IULIUS,	IULIUS	GROUP.

Launch	of	the	SHARE	2020	theme	-	”Transforming	the	world	through	architecture”	and	
IULIUS	GROUP	-	Strategic	Partener	-	"Iulius	Town	Timișoara	-	how	mixed-use	urban	
regeneration	projects	add	value	and	transform	communities"

https://we.tl/t-y1IuUysYN0
https://we.tl/t-GGK4Hx1prN
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„Suntem	 o	 asociație	 non-profit,	 apolitică,	 formată	 din	
organizații	active	în	toată	țara.	Promovăm	responsabilitatea	
față	de	mediu	și	eficiența	energetică	pe	durata	ciclului	de	viață	
a	unei	clădiri	(de	la	faza	de	design,	construcție	până	la	operare	
și	 deconstruire).	 Companiile	 fondatoare	 au	 creat	 Consiliul	
Român	 pentru	 Clădiri	 Verzi	 ca	 urmare	 a	 recunoașterii	
următoarelor	tendințe:	Tehnologii	și	design	mai	performante	
și	 o	 nouă	 gândire	 în	 finanțarea	 eficienței	 energetice;	
Expunerea	în	creștere	a	clădirilor	ecologice	în	mediul	business,	
ce	demonstrează	faptul	că	arhitectura	verde	înseamnă	afaceri	
și	practici	inteligente;	Interesul	companiilor	vizionare	pentru	
dezvoltarea	 aptitudinilor	 de	 a	 excela	 în	 construcții	 și	 în	
industriile	conexe	și	de	a	genera	profituri	susținute;	Creșterea	
economică	 previzionată	 la	 nivel	 local	 și	 global	 ce	 implică	
anumite	 constrângeri	 în	 utilizarea	 resurselor	 și	 costuri	
operaționale	și	de	construcție	în	creștere;	Preocupare	pentru	
problemele	de	mediu	și	dorința	politică	și	socială	de	a	atenua	
aceste	probleme”.	

Link	video:	https://we.tl/t-FGWyFQqt9c

„Procesul	nostru	de	proiectare	presupune	asimilarea	datelor	
relevante	 despre	 teren,	 precum	 și	 a	 cerințelor	 clientului	 și	
luarea	 în	 considerare	 a	 eventualilor	 utilizatori.	 Designul	
cuprinde	toate	aceste	aspecte	în	mod	coerent	și	apoi	evoluează	
spre	crearea	de	spații	exploratorii,	în	același	timp	funcționale	
și	 durabile.	 Cele	 18	 apartamente	 rezidențiale	 din	 proiectul	
«Studios	 18»	 urmăresc	 natura	 organică	 a	 vechilor	 orașe	
indiene,	 creând	 construcții	 pe	 trei	 niveluri.	 Ca	 răspuns	 la	
climatul	arid	fierbinte	care	predomină	în	perioada	de	vară	de	8	
luni	și	la	temperaturi	care	depășesc	35	°	C,	apartamentele	sunt	
toate	 orientate	 spre	 nord,	 nord-est	 și	 nord-vest,	 fără	 niciun	
apartament	orientat	spre	sud”.	

Link	video:	https://we.tl/t-dU4y5kQ9Bv

Andrei	BOȚIȘ,	President,	Romania	Green	Building	Council.

Arh.	Sanjay	PURI	/	INDIA	/	Principal	Architect	/	Sanjay	Puri	Architects	-	
„CONTEXTUAL	RESPONSES”

https://we.tl/t-FGWyFQqt9c
https://we.tl/t-dU4y5kQ9Bv
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de�Ana�DONŢU
foto:

M.�ŢIBULEAC

INFO 3

Pe 5 februarie 2020, la Centrul de Cultură Arhitecturală din Sibiu, 
Piața Mică nr. 24, a avut loc evenimentul „Profesii și profesioniști”, 
organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Sibiu și Colegiul Național „Octavia Goga", proiect dedicat orientării 
școlare și profesionale a elevilor Colegiului Naţional „Octavian 
Goga” din Sibiu, coordonat de profesor și consilier școlar DOMNICA 
SIMONA CRĂCIUN. Proiectul este derulat cu sprijinul Rotary Club 
Sibiu. 
Ediția aceasta a fost dedicată profesiei de arhitect și elevii au avut 
ocazia de a discuta cu arhitecții Mircea ȚIBULEAC, președintele 
Sucursalei Sibiu a Uniunii Arhitecților din România, și conf. dr. arh. 
Liviu GLIGOR, profesor la Secția de Conservare și Restaurare de 
Arhitectură Sibiu, care funcționează în cadrul Facultății de 
Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București. 

Proiectul	„Profesii	și	Profesioniști"	la	CCA	Sibiu
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	 Elevii	au	venit	ın̂	număr	mare,	de	25,	și	au	putut	pune	ın̂trebările	care	ıî	preocupă	cel	mai	mult	ın̂	
legătură	cu	profesia	de	arhitect,	au	profitat	din	plin	de	disponibilitatea	celor	doi	arhitecți	pentru	a	afla	cât	
mai	multe	detalii	și	subtilități	din	experiența	lor	de	decenii	ın̂	sfera	aceasta	care	ıî	poate	ajuta	să	ia	o	decizie.	

	 „La	CCA	Sibiu,	a	avut	loc	un	eveniment	
extrem	 de	 interesant,	 captivant	 și,	 sper	 eu,	
extrem	de	util	pentru	un	grup	de	25	elevi	din	
clasele	a	X-a,	a	XI-a	și	a	XII-a,	de	la	Colegiul	
«Octavian	 Goga»,	 selectați	 dintre	 cei	 care	
sunt	în	pragul	de	a	decide	ce	profesie	să	își	
aleagă	sau	și-au	ales	deja,	dar	au	vrut	să	știe	
mai	exact	ce	înseamnă	să	fii	arhitect.	
	 Norocul	a	fost	că	să	ne-am	întâlnit	cu	
o	 zi	 înainte	 cu	 Liviu	 GLIGOR	 la	 CCA,	 care	
coordonează	secția	de	Arhitectură	a	UAUIM	
din	Sibiu.	Imediat	și-a	arătat	disponibilitatea	
să	se	întâlnească	cu	acest	grup.	Ideea	a	fost	
excelentă.	 Au	 trecut	 două	 ore	 fără	 să	
realizăm	 și	 un	 grup	 restrâns	 a	 rămas	 în	
continuare	cu	Liviu	încă	o	oră.	Va	avea	și	o	
continuare	 acest	 eveniment,	 deoarece	 am	
stabilit,	la	inițiativa	lui	Liviu,	să	mai	aibă	loc	
o	 întâlnire,	 de	 această	 dată	 în	 școala	 de	
arhitectură”,	spune	arh.	Mircea	ȚIBULEAC	
ın̂	legătură	cu	acest	eveniment.
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I�n	 discuțiile	 cu	 tinerii,	 Liviu	 GLIGOR	 a	 diferențiat	 latura	 artistică	 și	 cea	 pragmatică	 a	
arhitecturii,	cu	un	accent	deosebit	pe	finalitatea	ei	utilitară,	pentru	ca	elevii	să	identifice	și	
să	 evite	 anumite	 capcane	 ın̂	 alegerea	 profesiei:	 „A	 fi	 arhitect	 e	 o	 profesiune	 care	 are	 o	
componentă	artistică	foarte	pronunțată,	dar	este	practică	prin	excelență.	Să	nu	vă	imaginați	
că	e	ceva	teoretic.	Finalitatea	acestei	profesiuni	este	o	construcție	pe	care	trebuie	să	o	înțelegi.	
Trebuie	să	ai	suficiente	cunoștințe	ca	să	ți-o	poți	imagina	și	să	imaginezi	drumul	către	ceea	ce	
înseamnă	construcția	respectivă.	Aș	putea	spune	că	este	o	meserie	care	te	trece	prin	toate	
activitățile	omenești,	pentru	că	faci	case	pentru	orice	activitate	umană,	începând	cu	locuirea	
până	 la	 orice	 fel	 de	 producție,	 ca	 să	 nu	 spun	 că	 arhitecții	 sunt	 implicați	 și	 în	 construcții	
extraterestre.	Posibil	că	ați	văzut	pe	internet	că	sunt	ateliere	de	arhitectură	care	au	proiectat	
construcții	care	se	vor	face	pe	Marte.	
Cei	care	vor	să	urmeze	arhitectura,	trebuie	să	se	pregătească	suplimentar	față	de	ce	îți	oferă	
învățământul	 liceal,	 evident	 că	 asta	 înseamnă	 un	 efort	 în	 plus.	 În	 momentul	 în	 care	 te	
pregătești	pentru	arhitectură,	desenezi	ceea	ce	ți	se	cere,	asta	o	zic,	mai	ales,	pentru	cei	care	au	
o	satisfacție	în	a	desena	în	general,	arhitectura	îți	distruge	talentul	la	arte	plastice.	Dacă	vrei	
să-ți	valorifici	talentul	în	sensul	acesta,	e	bine	să	dai	la	Arte	Plastice,	pentru	că	desenul	pe	care	
îl	faci	la	arhitectură	nu	este	unul	artistic,	are	calități	artistice,	dar	este	realist	prin	excelență.	Și	
pregătirea	în	sensul	acesta	este	pentru	a	fi	mai	concret,	o	mare	parte	din	ceea	ce	desenezi	este	
realitatea	înconjurătoare,	nu	este	imaginația	ta,	nu	te	individualizează	prea	mult	din	punct	de	
vedere	artistic,	nu	lucrezi	într-o	zonă	a	abstractului”.	

Conf.	dr.	arh.	Liviu	GLIGOR,	profesor	la	Secția	de	Conservare	
și	Restaurare	de	Arhitectură	Sibiu
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Mircea	ȚIBULEAC	a	subliniat	câteva	aspecte	foarte	importante	ın̂	meseria	de	arhitect	cum	
ar	fi	vocația,	anumite	aptitudini	indispensabile,	printre	care	viziunea	spațială,	precum	și	
abilitatea	de	a	comunica	cu	partenerul	social:	„Sunt	ın̂	profesia	asta	din	1980.	M-am	pregătit	
pentru	ea	timp	de	trei	ani,	după	care	am	studiat	arhitectura	șase	ani.	Voi	sunteți	cei	care	
trebuie	să	decidă	ce	veți	face	ın̂	viață,	bineın̂țeles,	adunând	date,	nu	visând	la	ce	ai	putea	fi,	
fără	să	știi	ce	te	așteaptă.	E	important	să-ți	alegi	ceva	de	la	care	să	nu-ți	dorești	concediu.	Să	
te	regenerezi	zi	de	zi	prin	munca	pe	care	o	faci	este	cel	mai	fantastic	lucru	care	ți	se	poate	
ın̂tâmpla.	E	o	metaforă	să	nu-ți	dorești	concediu,	mă	refer	la	a	nu	te	simți	obosit,	chiar	dacă	
te	prinde	noaptea	la	planșetă,	sau	pe	teren,	sau	ın̂	discuție	cu	beneficiarul	și	uiți	de	tine.	
Atunci	sunteți	 fericiți.	Altfel	e	un	chin	să	petreci	40-50	de	ani	gândindu-te	cu	groază	că	
trebuie	să	te	trezești	și	să	mergi	la	un	lucru,	de	la	care	aștepți	să	pleci	spărgând	ușile.	
Să	rețineți	că	voi,	fără	un	partener,	nu	existați	profesional.	Fiind	arhitect,	nu	poți	lucra	de	
unul	singur.	Dacă	mergeți	la	Arte	Plastice,	vă	ın̂chideți	ın̂	atelier	și	acolo	vă	dați	drumul	la	
imaginație.	Dacă	vă	cumpără	cineva	tablourile	-	bine,	dacă	nu	-	intrați	ın̂	istorie.	Aici	nu	
merge,	aici	aveți	facturi	de	plătit	și,	dacă	partenerul	nu	vă	acordă	ın̂credere,	sunteți	pierduți.	
Partenerul	social	e	clientul,	cel	care	vrea	să	investească.	Edificiile	pe	care	le	proiectați,	fie	ca	
e	un	taburet	sau	un	centru	mare	de	business,	necesită	investiții.	Pe	el	cu	ce-l	cuceriți?	Cum	vă	
prezentați?	E	o	profesie	liberală,	asta	ın̂seamnă	că	ești	ın̂	contact	direct	cu	partenerul	și	
trebuie	să-l	convingi	să	colaboreze	cu	tine	sau	să	se	ducă	la	alt	coleg.	
Un	lucru	important	ın̂	această	meserie	e	să	ai	viziune	spațială,	să	poți	vizualiza	ın̂	spațiu	un	
lucru	abstract.	Desenul	pe	care	ıl̂	faceți	la	pregătire	după	un	obiect	din	natură	vă	poate	pune	
ın̂	situația	ın̂	care	priviți	ore	ın̂tregi	un	lucru,	dar	dacă	nu-l	și	desenezi,	nu	câștigi	mare	lucru.	
Puteți	constata	cum	arată,	ce	proporții	are	natura	ın̂	relație	cu	materialele,	cum	cade	lumina	
și	se	fac	conexiuni	ın̂	creier.	I�n	momentul	ın̂	care	cineva	ıț̂i	propune	o	temă,	trebuie	să	fii	ın̂	
stare,	pornind	de	la	nimic,	să-ți	faci	o	imagine	3D	ın̂	cap”.

Arh.	Mircea	ȚIBULEAC,	președintele	Sucursalei	Sibiu	
a	Uniunii	Arhitecților	din	România
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INFO 4
Decernarea	 premiilor	 la	 Concursul	 național	 pentru	 selectarea	
proiectului	care	va	reprezenta	România	la	cea	de-a	17-a	ediție	a	
Expoziției	Internaționale	de	Arhitectură	-	la	Biennale	di	Venezia

de�Ana�DONŢU
foto&video

M.�ŢIBULEAC
R.�HATEA
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Marți, 	 28	 ianuarie	 2020,	 la	 sediul	 Uniunii	
Arhitecților	din	România,	str.	 Jean	Louis	Calderon	
48,	ora	18.00,	a	avut	loc	ceremonia	de	decernare	a	
premiilor	 la	Concursul	național	pentru	selectarea	
proiectului	care	va	reprezenta	România	la	cea	de-a	
17-a	 ediție	 a	 Expoziției	 Internaționale	 de	
Arhitectură	-	la	Biennale	di	Venezia.

Uniunea	 Arhitecților	 din	 România	 a	 acordat	 un	
premiu	ın̂	valoare	de	6500	lei/net	pentru	proiectul	
clasat	pe	primul	loc,	4500	lei/net	pentru	proiectul	
clasat	pe	 locul	 II	 și	3500	 lei/net	pentru	proiectul	
clasat	pe	locul	III:
1.	 FADING	BORDERS.	 Autori	 Irina	Meliță,	 Ștefan	
Simion,	Cristian-Andrei	Bădescu,	Ștefania	Hır̂leață,	
Radu	Tır̂că;
2.	 TOGETHER	 AT	 THE	 TABLE	 /	 ÎMPREUNĂ	 LA	
MASĂ.	Autori	Iulia	Stătică,	Tao	DuFour,	Adrian	Catu,	
Nicolas	Azel;
3.	PRAEY.	Autori:	Alexandru	Fleșeriu,	Péter	Eszter,	
Antal	 Banhegyesy,	 Andrei	 Costea,	 Simina	 Stan,	
Alexandru	Vladovici,	Leonard	Vartic.

Cele	trei	proiecte	selectate	abordează	tema	ediției	a	
XVII-a	a	Expoziției	Internaționale	de	Arhitectură	–	
la	Biennale	di	Venezia,	How	we	will	live	together	in	
the	 future,	 ın̂	 trei	 chei	 distincte.	 Fiecare	 proiect	
propune	 o	 viziune	 aprofundată	 proprie,	 tratând	
problematici	 și	 aspecte	 actuale	 ale	 contextelor	
social,	 arhitectural	 și	 urban	 românești.	 Toate	
proiectele	s-au	remarcat	printr-un	răspuns	matur	și	
original,	 fundamentat	 teoretic,	 ı̂ntr-o	 manieră	
structurată,	 ce	 transmite	 ı̂n	 mod	 clar	 conceptul	
curatorial	 propus.	 Totodată,	 cele	 trei	 proiecte	 au	
răspuns	 cerințelor	 legate	 de	 fezabilitatea	
transpunerii	ın̂	realitate	a	conceptelor	propuse,	ın̂	
acord	cu	 cerințele	 tehnice	 și	 bugetare	definite	de	
organizatori.

Link	video:	https://we.tl/t-pWYVn7Q8gL

https://we.tl/t-pWYVn7Q8gL
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Proiectul	FADING	BORDERS	a	 fost	desemnat	câștigător,	cu	un	punctaj	de	85,28,,	autori	 Irina	Meliță,		
Ștefan	Simion,	Cristian-Andrei	Bădescu,	Ștefania	Hır̂leață,	Radu	Tır̂că.
O	 calitate	 definitorie	 a	 proiectului	 desemnat	 câștigător	 este	 aducerea	 laolaltă	 a	 două	 proiecte	
complementare,	ce	ım̂bină,	pe	de-o	parte,	aspecte	antropologice	cu	o	puternică	amprentă	emoțională	și,	pe	
de	o	alta,	fundamentează	statistic	și	morfologic	deveniri	și	mutații	urbanistice	contemporane.
Propunerea,	 ce	 ridică	 problema	 consecinței	migrației	 temporare	 sau	 permanente	 a	mai	mult	 de	 3.4	
milioane	de	români,	documentează	această	realitate	din	perspectiva	prezenței	românilor	alături	de	alți	
cetățeni	din	estul	Europei	ın̂	diversele	medii	urbane	din	occident	și	prin	prisma	efectelor	migrației	ın̂	masă	
asupra	orașelor	și	satelor	afectate	de	alterarea	relațiilor	interumane.
Prin	 cercetarea	aprofundată	 realizată,	 propunerea	 stabilește	 conexiuni	 ın̂tre	 cele	două	 realități	 și,	 de	
asemenea,	atrage	atenția	asupra	narațiunilor	personale	ale	celor	care	călătoresc	ın̂tre	est	și	vest,	dar	și	ale	
celor	care	rămân	acasă.	Tema	se	extinde	complex	și	ın̂	Noua	Galerie	a	IRCCU	(Institutul	Român	de	Cultură	și	
Cercetare	Umanistică)	de	la	Veneția	prin	istorii	personale,	particulare,	ale	celor	plecați	și	influența	lor	ın̂	
spațiile	 ce-i	 găzduiesc.	 Ambele	 instalații	 examinează	 aspecte	 esențiale	 ale	 vieții	 contemporane	 ı̂n	
Comunitatea	Europeană	cu	ecou	ın̂	legăturile	interumane,	punând	ın̂	prim	plan	tema	Bienalei	din	2020.



I N F O 4

		34			

Locul	al	doilea	a	revenit	proiectului	TOGETHER	AT	THE	TABLE	/	ÎMPREUNĂ	LA	MASĂ,	autori	 Iulia	
Stătică,	Tao	DuFour,	Adrian	Catu,	Nicolas	Azel,	care	a	obținut	un	punctaj	de	75,28.
Propunerea	abordează	Parcul	Natural	Văcărești	prin	două	dimensiuni	distincte:	arhitectura	relevantă	-	
Mănăstirea	Văcărești	-	și	natura	care-i	ia	locul.	Prima	este	una	dintre	cele	mai	mari	mănăstiri	din	estul	
Europei,	 transformată	 inițial	 ı̂n	 ı̂nchisoare	 și	 ulterior	 demolată	 sub	 regimul	 comunist.	 Proiectul	
neterminat	al	regimului	s-a	transformat	ın̂tr-unul	din	cele	mai	largi	ecosisteme		de	mlaștini	aflat	ın̂	mediul	
urban,	oficial	protejat	ca	exemplu	de	regenerare	a	naturii.	I�n	același	timp,	ın̂	zonă	s-au	dezvoltat	peste	90	
de	specii	de	păsări	și	animale,	iar	amplasamentul	a	devenit	o	curiozitate	turistică	naturală	ın̂tr-un	spațiu	
reprimat.
Propunerea	 pentru	 Pavilionul	 național	 al	 României	 ın̂	 cadrul	 Bienalei	 vizează	 ım̂binarea	mai	multor	
straturi	ale	acestei	povești,	printre	care	se	numără	cea	a	memoriei	colective	ım̂pletită	cu	 	istoria	urbană	
specifică,	printr-o	concepție	multidisciplinară	ın̂	care	sunt	implicați	cercetători	din	mediul	academic	din	
România,	Italia,	Marea	Britanie,	S.U.A.
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Locul	al	treilea	a	revenit	proiectului	PRAEY,	autori	Alexandru	Fleșeriu,	Péter	Eszter,	Antal	Banhegyesy,	
Andrei	Costea,	Simina	Stan,	Alexandru	Vladovici,	Leonard	Vartic,	cu	un	punctaj	de	69,28.
Propunerea	 pornește	 de	 la	 observația	 că,	 ın̂	 unele	 țări	 din	 Europa	 de	 Est,	 tradițiile	 religioase	 s-au	
repoziționat	 după	 căderea	 regimului	 comunist.	 Această	 revenire	 a	 religiei	 ın̂	 cotidian,	 care	 pare	 să	
contracareze	procesul	de	secularizare	ın̂	majoritatea	țărilor	europene,	este	prezentă	și	ın̂	România,	unde	
multe	lăcașuri	de	cult	au	fost	edificate	ın̂	ultimii	30	de	ani,	ın̂	timp	ce	monumente	religioase	importante	
sunt	neglijate.
Juriul	a	remarcat	această	temă	pentru	că	lăcașurile	de	cult	au	devenit	nu	numai	semne	ale	unei	creșteri	a	
interesului	 pentru	 religie	 ci	 și	 pentru	 că	 acestea	 reprezintă	 elemente	 identitare	 ın̂	 cadrul	 orașelor,	
ın̂trunind	 și	 calitatea	 de	 surogat	 al	 spațiului	 public	 /	 ın̂tâlnirii	 inexistente	 sau	 neamenajate	 pentru	
comunități.
Juriul	a	apreciat,	totodată,	multitudinea	de	straturi	și	chei	de	lecturare	a	problematicii	ce	oferă	calități	
curatoriale	atât	din	punct	de	vedere	spațial,	cât	și	din	perspectiva	dezbaterii.
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de�Anca�COȘAPRIMIM DE LA CITITORI

Buburuză	ruză,	unde	vei	zbura,	acolo	voi	proiecta...

Membri ai asociației Corabia cu Arhitectură au propus proiectul KM O în cadrul concursului 
pentru studenți - GREENING MINCU - amenajare a terasei interioare a Universității de 
Arhitectură și Urbanism din București.

Sub titulatura Kilometrul O al arhitecturii, amenajarea determină locul de unde tinerii arhitecți 
pleacă să își practice profesia, oriunde în lume. 

Proiectul urmărește ideea curajului de a privi spre orizonturi largi datorită faptului că 
facultatea este recunoscută internațional. Astfel, fiecare student are posibilitatea de a face 
opere de arhitectură, ce pot deveni repere, dând o identitate nouă locului, prin clădirea 
proiectată. 
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Arhitectura	 determină 	 destine. . .	
Cântecul	 copilăresc	 al	 buburuzei	
transmite	 devenirea	 printr-un	 joc	 de	
cuvinte.

I�ncă	 de	 acum	 câteva	 sute	 de	 ani,	
specialiștii	 ın̂	 psihologie	 au	 stabilit	 că	
funcționăm	 ın̂	 linii	mari	 după	 anumite	
șabloane	 care	 folosesc	 secretele	minții	
umane	pentru	a	deveni	memorabile.

Suntem	unici	atât	ca	persoane,	dar	mai	
ales	ca	proiectare	de	arhitectură.

Prin	 amenajarea	 KM	 O,	 studentul	
arhitect	 este	 ın̂	 centrul	 atenției,	 chiar	
dacă	 se	 află	 ı̂n	 re-creație.	 	 Aceasta	
presupune	 condiții	 de	 accesibilitate	
fizică,	intelectuală	și	emoțională	creând	
locuri	diferite,	lumi	diferte,	tărâmuri...	și	
predispoziția	de	a	visa.	

Din	re-creație	se	va	pleca	cu	experiențe	
memorabile,	pentru	a	 intra	 ın̂	 sălile	de	
curs	 sau	 ateliere, 	 cu	 elanul	 de	 a	
persevera	 ı̂n	 pregătirea	 profesională,	
urmărind	idealurile.

Amenajarea	 va	 f i 	 o	 sărbătoare	 a	
arhitecturii	și	ingeniozității	umanității.	
Amenajarea	va	ım̂ brățișa	–	ın̂ 	spirit	și	ın̂ 	
practică	–	ideea	de	colaborare.	
Amenajarea	 va	 fi	 surprinzătoare	 și	
interactivă.	 	Amenajarea	va	reuni	toate	națiunile	și	culturile.	Amenajarea	va	fi	centrată	pe	o	experiență	
empatică.		Amenajarea	trebuie	să-i	inspire	pe	studenți.

Amenajarea	propusă	creează	tărâmuri,	ce	nu	sunt	doar	reale	sau	imaginare...

Kilometrul	O	este	materializat	de	un	felinar	aidoma	celui	din	Narnia.	,,Narnia	este	o	lume	fantastică	creată	
de	C.	S.	Lewis	ca	univers	principal	pentru	seria	sa	de	șapte	romane	fantasy	pentru	copii,	Cronicile	din	
Narnia.	Lumea	este	numită	astfel	după	țara	imaginară,	ın̂	care	o	mare	parte	din	acțiunea	cărților	are	loc.	I�n	
Narnia,	animalele	pot	vorbi,	fiarele	mitologice	abundă,	tinerii	sunt	personajele	principale,	iar	magia	este	
un	lucru	des	ın̂tâlnit.	

Kilometrul	O	al	arhitecturii	este	 ın̂conjurat	de	dale	oglindate	din	stică,	ce	conțin,	 ın̂	planul	de	călcare,	
ideograme	gravate	cu	laser	-	clădiri,	repere	de	arhitectură	universale,	recunoscute	ın̂	ca	valori	ın̂	trecerea	
timpului.	

Lumea	largă	ce	ne	ın̂conjoară,	este	definită	prin	forme	de	arhitectură,	construcții	antropice	ale	geniului	
uman.	Dalele	dispuse	radial,	conțin	o	distanță,	un	număr	de	kilometri	și	o	direcție	ın̂	grade,	după	sistemul	
folosit	ın̂	navigație,	pentru	ca	privitorul	să	se	poată	raporta	prin	condiții	cunoscute	de	orientare,	către	24	
de	puncte	alese	pe	globul	pământesc,	unde	arhitecții	au	creat,	din	imaginația	lor,	spații	noi.	

P r im im	 d e	 l a	 c i t i t o r i
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Orientarea	depășește	ın̂să	acest	cadru	prin	Dala	0*N	
ce	 indică	distanța	până	 la	Steaua	Polară,	 extinzând	
percepția	tinerilor	la	orientări	astronomice.	

I�nsemnând	ın̂ 	planul	orizontal	direcția	solstițiilor	de	
vară	și	de	iarnă,	prin	amenajare	se	oferă	cunoștințe,	
pe	 care	 ı̂naintașii	 noștri	 le	 scriau	 ı̂n	 piatră	 la	
Sarmisegetuza	sau	Stonehenge.
Calculul	și	lungimea	umbrelor	pornesc,	ın̂	arhitectură	
de	la	datele	acestor	solstiții:	66°	33′,	23°	27′	distanța	
unghiulară	nord,	față	de	ecuatorul	ceresc...
KM	O	marchează	latitudinea	și	 longitudinea	locului	
UAUIM	-	44°26'10.44"N	și	26°	6'1.08"E.	

Aceste	informații	sunt	importante	și	astăzi,	deoarece,	
ın̂	prezent	terasa	nu	este	folosită	din	cauza	ın̂soririi	
excesive,	fiind	preferat	ın̂totdeauna	locul	de	la	umbră.	

Amena j a re a 	 f o l o s e ș t e 	 ma te r i a l e 	 s p e c i f i c e	
acoperișurilor	 verzi.	 Pergole	 metalice	 ce	 urmăresc	
modului	 grinzilor	 existente	 ı̂n	 care	 se	 ı̂ncastrează	
4,70mx3,40mx3,40m	 susțin	 plante	 agățătoare	 cu	
ajutorul	 unor	 tije.	 Suprafețele	 plantate	 alternează	 cu	
dale	din	compozit	40x40cm	de	culoarea	nisipului	mării.	
Mobilier	modular	mobil	 din	 lemn	 sub	 imaginea	unor	
faguri	și	locuri	ample	de	stat	ın̂tins	completează	alături	
de	leagăne	atârnate	cu	sfori	simple,	amenajarea.

Pământul	 finit	 se	 rotește	 zilnic	 ı̂naintând	 cu	 viteze	
amețitoare	ın̂	spațiul	infinit	al	Universului,	printre	stele,	
legat	 de	 sistemul	 său	 solar.	 Pe	 acest	 pământ	 finit	
oamenii	creează	repere	prin	arhitectură,	dând	o	nouă	
identitate	 locului.	 I�n	 gândurile	 sale	 omul	 este	 infinit.	
Cum	se	integrază	prin	creația	sa	ın̂	ritmul	Universului	–	
prin	arhitectură!

Proiectul	 nu	 a	 fost	 selectat	 câștigător,	 dar	 membrii	
asociației	 Corabia	 cu	 Arhitectură	 cred	 ı̂n	 puterea	
a ces tu i a 	 de 	 a 	 t ransmi te 	 va lo r i 	 ș i 	 p ropune	
implementarea	KM	O	oriunde	vor	fi	bineveniți,	având	
ı̂ncrederea	 că	 orice	 copil	 poate	 deveni	 ı̂n	 joacă,	 un	
arhitect,	sau	orice	om	mare	poate	visa	călătoria	către	un	
loc	 frumos	 de	 pe	 acest	 pământ,	 imaginându-și	
drumurile	indicate	de	direcții.

Lansăm	astfel	 invitația	de	a	naviga	off-line,	 ın̂	 spațiul	
infinit,	al	cărui	centru	suntem	fiecare	dintre	noi...

arhitect	Anca	Mihaela	Coșa,	Câmpulung
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IN MEMORIAM ZENO BOGDĂNESCU

Ordinul Arhitecților din România 

anunță cu adâncă tristețe încetarea 

prematură din viață a colegului 

nostru Zeno Bogdănescu. Din acest 

moment nefericit, numărul TNA 1188 

a rămas doar memorie — însă o 

memorie bogată și durabilă.Zeno 

Bogdănescu a fost un arhitect 

prolific, care a realizat, alături de 

Dan Marin, în biroul lor de 

arhitectură, construcții, proiecte și 

concursuri memorabile, într-un greu 

de atins echilibru între îndrăzneală, 

măsură și finețe profesională.  Zeno 

Bogdănescu a fost unul dintre acei 

arhitecți a căror cultură și formație 

artistică depășeau limitele 

convenționale ale disciplinei; format 

în spiritul inovator al experiențelor 

din vremea studenției timișorene, a 

fost legat și de lumea 

cinematografică a animației, și de 

lumea spectacolului, și de universul arhitecturii de ambianță, ceea ce și-a pus 

pecetea și pe gândirea propriilor proiecte, și pe felul în care preda studenților 

proiectarea de arhitectură. CV-ul său impresionant poate fi citit aici. Zeno 

Bogdănescu a fost profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu”, la reconstrucția europeană a căreia a participat după 1990, cu 

inteligență și abnegație, încă de când era tânăr asistent, alături de profesorul 

Corneliu Ghenciulescu de care a fost foarte legat. Și a continuat să servească 

această misiune și ca decan al Facultății de Arhitectură, și ca rector al 

Universității „Ion Mincu”, și ca membru al organizațiilor europene dedicate 

învățământului din care a făcut parte.Zeno Bogdănescu a purtat tot acest 

palmares cu elegantă modestie.Dar mai departe de remarcabila cultură 

profesională, de cuprinderea artistică largă, de efortul pentru modernizarea 

învățământului de arhitectură și conectarea lui cu practica europeană, de 

pozițiile de răspundere pe care le-a deținut, Zeno Bogdănescu a fost unul dintre 

cei mai iubiți conducători de atelier din Facultatea de Arhitectură a Universității 

„Ion Mincu” și va rămâne viu în sufletul multor generații de studenți.Așa cum va 

rămâne viu și în sufletele prietenilor și colegilor față de care a fost totdeauna 

cald și loial, cu sobrietate și umor mucalit.Dumnezeu să-l odihnească.
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EUGEN DUMITRUIN MEMORIAM

„Am fost anunțat telefonic de soția 

sa, Camelia DUMITRU: «După o 

lungă suferință, astăzi la ora 14:00, 

Eugen ne-a părăsit ... »

Dumnezeu să-l odihnescă!”

Șerban CONSTANTINESCU

06.02.2020

„Orice pierdere a unui om bun şi 

iubit este tristă.  

Odihnește-te în pace, Eugen!

Zâmbetul și energia lui pozitivă ne 

vor aminti de el.”

Albena Dimitrova Todorova – Béni

„Nu pot să evit senzația că blondul, 

blândul, bunul Eugen ne zâmbește 

de acolo, de sus.” 

Calin Negoescu

„Umbra celor care nu mai sunt cu 

noi l-a acoperit și pe Eugen.

Dumnezeu să-l odihnească.”

Ileana Schinagel-Costea 

„De ieri, de când am auzit, mă 

gândesc la anii frumoși petrecuți 

alături, și la cel care a fost... 

Păcat! Foarte trist! Liniște deplină 

acum Eugen!”

Michael C. Heiglauer (Woinarovsky)

„Trist, foarte trist, devenim mai 

puțini. Dumnezeu să-l odihnească în 

liniște și pace.”

Cezar COZMA
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„Tristă veste. Ne-a părăsit un 

arhitect, un colaborator, un om bun. 

Dumnezeu să-l ierte și să-l 

odihnească! Condoleanțe familiei!”

concept@metastil.ro

„Păcat! Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Un coleg grozav!” 

Mihai Pântea

„Sunt momente în viață când între 

oameni se crează afinități 

deosebite. Pentru Lelia (singura 

fată), Eugeniu Dumitru, Gabi 

Costachescu, Sesi și subsemnatul a 

fost un astfel de moment în 1977, în 

masivul Retezat. Sunt ferm convins 

că n-am uitat acest moment 

niciunul dintre noi.

Dragul meu Eugen, devenind 

pulbere de stele, candva, ne vom 

reîntâlni și îmbrățișa întru 

eternitate.

Condoleanțe familiei!”

Flavian Ivancu
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OBSERVAȚII	DE	ANTROPOLOGIA	HABITATULUI	ROMÂNESC	
DIN	AFARA	ACTUALELOR	FRONTIERE

de arh. Dorin BOILĂ

EXCURSII PROFESIONALE O.A.R. – U.A.R.

EXCURSIE	ÎN	SUDUL	UCRAINEI	ȘI	ÎN	REPUBLICA	MOLDOVA	 	

6-13	APRILIE	2019

EPISODUL	5	-	CETĂȚILE	ROMÂNEȘTI	DE	LA	GRANIȚA	NATURALĂ	ESTICĂ

PARTEA	a	II-a
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	 Este	acum	momentul	unei	aplecări	asupra	destinului	acestei	zone	estice	a	Moldovei,	așa	cum	a	fost	

el	marcat	de	granița	naturală	 trasată	 de	 fluviul	Nistru.	De	altfel,	 teritoriul	 compact-etnic	 al	neamului	

românesc	se	ın̂tinde	ın̂tre	cele	două	fluvii	europene	-	Dunărea	și	Nistrul,	acesta	evident	mai	mic	decât	sora	

sa	mai	vestică...

	 PENTRU	O	PRIVIRE	ANTROPOLOGICA� 	asupra	proceselor	istorice	de	la	limita	estică	a	habitatului	

românesc,	am	ales	o	raritate:	capitolul	„BASARABIA,	țară	de	pământ”	-	din	volumul	„Țări	de	piatră,	de	foc	și	

de	pământ”,	al	scriitorului	Geo	Bogza,	publicat	de	Fundația	pentru	Literatură	și	Artă	„Regele	Carol	al	II-lea”	

-	București,	1939.

	 Deși	reportajul	lui	Bogza	stă	sub	semnul	ideologiei	sale	stângiste,	care	aplică	un	filtru	vag	favorabil	

influenței	sovietelor	de	peste	apă,	iată	câteva	citate	din	carte,	ce	dezvăluie	aspecte	ale	unor	stări	de	lucruri	

moștenite	ca	urmare	a	sutelor	de	ani	de	ocupație	rusească	ın̂tre	Nistru	și	Prut:

	 „Pe	harta	Europei,	Nistrul	vine	ca	o	dungă	de	vitriol,	ape	otrăvite	și	caustice,	pe	deasupra	cărora	nici	

un	suflet	nu	poate	trece	viu.	A	fost	o	graniță	păzită	cu	strășnicie.	În	cei	15	ani	care	au	urmat	războiului,	cele	

mai	sumbre	întâmplări,	cele	mai	ciudate	afaceri	de	frontieră,	aici	s-au	petrecut,	pe	malurile	pline	de	groază...	

De	la	Hotin	până	la	Cetatea-Albă,	malurile	Nistrului	au	fost	martore	mute	ale	unor	tragice	încercări	de	a	trece	

apa...”.	Bogza	nu	precizează,	dar	era	vorba	de	fuga	disperată	a	celor	din	U.R.S.S.-ul	bolșevic	spre	libertatea	

Regatului	Român!

	 Despre	așezarea	Hotinului,	aflată	astăzi	ın̂	Republica	Ucraina,	imaginea	expresionistă	a	scriitorului	

se	apropie	de	cea	a	turistului	român	din	2019,	ca	o	halucinantă	ecluză	a	timpului:	„Știam	până	acum	că	

orașul	e	o	aglomerare	de	case	și	de	ființe	omenești.	Îngrămădire	de	ulițe...	Nicăieri	ca	la	Hotin	n-am	avut	mai	

bine,	mai	puternic,	sentimentul	pustiului	și	al	pustietății!”	(Geo	Bogza).

	 „	Afară,	sub	cerul	înalt,	acoperit	de	o	puzderie	de	stele,	apele	Nistrului	curg	liniștite,	despărțind	Europa	

în	două!”	

	 O	incursiune	pe	teritoriul	Moldovei	de	peste	Prut	nu	se	poate	face,	pentru	un	român	cultivat,	decât	

ın̂tr-o	ipostază	de	călător	ın̂	lumea	fizică	dublată	de	o	imensă	lume	spirituală	și	de	cea	emoțională,	care,	

toate	la	un	loc,	completează	călătoria	parcă	mai	solicitantă	decât	una	dincoace	de	Prut.			 	 	 	 	 	

	 LISTA	 CETA� ȚILOR	 pe	 care	 domnitorii	 Moldovei	 medievale	 le-au	 construit	 pe	 teritoriul	

Principatului	contra	năvălitorilor	din	nord	și	

est:

1.	 Hotin	 (pandantul	 românesc	al	 cetății	

Camenița)	-	azi	ın̂	Ucraina;

2.	 Soroca;

3.	 Orhei	(azi	ın̂	stare	de	ruină);

4.	 Tighina	 -	 azi	 sub	 ocupație	 rusească	

ilegală,	 ca	 enclavă	 transnistreană	 pe	 malul	

moldovenesc;

5.	 Cetatea	Albă	-	azi	ın̂	Ucraina	(pe	lacul	

prin	care	Nistrul	se	varsă	ın̂	Marea	Neagră);

6.	 Chilia	 (la	 gura	 de	 nord	 a	 Dunării	 la	

Marea	Neagră)	-	azi	ın̂	Ucraina.

	 De	la	1484	Cetatea	Albă	și	Chilia	intră	

sub	 ocupație	 turcească,	 ı̂n	 continuarea	

teritoriului	 Dobrogei	 cucerit	 de	 otomani	

anterior.
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	 CETATEA	SOROCA
	 Grupul	nostru	a	intrat	cu	emoție	

ı̂n	 Republica	 Moldova,	 venind	

dinspre	 nord.	 Un	 sentiment	 de	

ușurare	 ne-a	 provocat	 ieșirea	 din	

Ucraina,	deși	ne	aflam	de	mai	multe	

zile	 tot	 pe	 străvechiul	 pământ	 al	

României	Mari...

	 Granița	 politică	 dintre	 aceste	

foste	 gubernii	 sovietice	 marchează	

ın̂să	o	reală	deosebire	de	atmosferă,	

umană	 și	 economică!	 Șoselele	 au	

devenit	 mai	 bune,	 iar	 satele	 mai	

pline	de	vitalitate.	Chiar	 și	orășelul	

Soroca	 este	 mai	 fremătător	 decât	

bietul	Hotin,	mai	curat	și	cu	oameni	

mai	deschiși	la	față.

	 Micul	 hotel	 privat	 care	 ne-a	

găzduit	 și-a	 ı̂ndeplinit	 menirea	 cu	

brio,	iar	chiar	ın̂	piațeta	din	fața	lui	

ne-a	ın̂tâmpinat	de	dimineață	un	mic	târg	de	produse	locale	proaspete,	cu	nimic	deosebit	de	cele	similare	

din	România	-	doar	prețurile	ni	s-au	părut	derizorii,	față	de	calitatea	fructelor	și	legumelor.	Totul	avea	loc	

pe	trotuarul	 impunătoarei	clădiri	a	cinematografului,	 lăsată	 ın̂	paragină,	dar	pe	care	se	mai	poate	citi	

numele	„DACIA”!

	 A	fost	una	dintre	cele	mai	plăcute	ın̂tâlniri	cu	un	ghid	entuziast,	adevărat	patriot	român,	de	care	am	

avut	privilegiul	să	fim	conduși	prin	Cetatea	Sorocei	-	dl	Nicolae	Bulat,	un	povestitor	desăvârșit	și	istoric	

dedicat!	Oricum,	imaginea	cetății	este	extraordinar	de	proaspătă	pentru	că	a	fost	subiectul	unui	șantier	de	

restaurare	grandios,	ın̂ceput	ın̂	2008	cu	fonduri	europene,	ca	un	proiect	internațional	ce	a	vizat	cetățile	din	

Hotin,	Soroca	și	Suceava!	Culmea,	trei	ctitorii	mușatine,	care,	aflându-se	astăzi	ın̂	trei	„republici”	diferite,	au	

beneficiat	de	un	proiect	zis	transfrontalier,	ele	aparținând,	de	fapt,	aceluiași	popor	și	aceluiași	parcurs	

medieval...

	 	 	 Soroca	este	Sinaia	Basarabiei.	Împrejmuită	de

	 	 	 stânci	și	dealuri	podgorite	cu	vii,	pe	jumătate	încinsă

	 	 	 cu	brâul	Nistrului,	numai	spre	răsărit	se	deschid	ferestrele

	 	 	 zărilor	peste	câmpul	nesfârșit	al	Ucrainei.

	 	 	 Orașul	Soroca	este	cel	mai	vechi	din	Basarabia.

	 	 	 Prin	secolul	al	V-lea,	înainte	de	Hristos	era	colonie

	 	 	 grecească	și	se	numea	Olhionia.	După	400	de	ani,	Dacii

	 	 	 au	zidit,	în	locul	acestei	colonii,	cetatea	Serghidava.

	 	 	 Pe	la	jumătatea	veacului	al	treilea	după	Hristos,	orașul

	 	 	 capătă	numele	de	Soroca.	Și	în	acest	cot	al	Nistrului

	 	 	 genovezii	au	ridicat	Cetatea	ce-a	slujit	veacuri	întregi

	 	 	 voievozilor	moldoveni.

(Dimitrie	Iov	-	prefect	de	Soroca	ın̂	interbelic,	pedepsit	pentru	asta	și	omorât	la	ın̂chisoarea	Gherla).
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	 Ca	relatarea	despre	această	cetate	să	fie	cât	mai	cuprinzătoare,	adaug	un	extras	din	reportaje	ale	

altor	vizitatori	români	din	acești	ani:

10	SEPTEMBRIE	2018
Cetatea	Soroca:	istorie	și	conflict	identitar

Ovidiu	Nahoi	

	 Am	ales	cetatea	Soroca	datorită	simbolisticii	ei	 în	contextul	dezbaterilor	identitare	care	au	loc	în	

Republica	Moldova.	Această	fortăreață,	construită	inițial	din	lemn	în	ultima	parte	a	domniei	lui	Ștefan	cel	

Mare	și	apoi	zidită	în	piatră	în	vremea	lui	Petru	Rareș,	marchează	ultima	frontieră	a	lumii	latine	în	fața	a	ceea	

ce	s-ar	putea	numi	„marea	slavă”.

	 Cetatea	Soroca	este	așezată	chiar	pe	malul	drept	al	Nistrului,	ın̂	partea	de	nord	a	ceea	astăzi	este	

Republica	Moldova	 -	 ceea	 ce	 ar	 corespunde	 nord-estului	Moldovei	 istorice.	Dincolo	 de	Nistru	 se	 află	

Ucraina.	Un	bac	 rudimentar,	 acționat	numai	prin	 forța	 apei,	 face	 legătura	dintre	 cele	două	puncte	de	

frontieră,	pustii	pe	toată	perioada	șederii	noastre.

	 Domnitorii	moldoveni	au	construit	o	serie	de	cetăți	de-a	lungul	graniței	răsăritene,	pentru	a	ține	

sub	control	incursiunile	tătarilor,	cazacilor	sau	polonilor.

	 Iar	amplasarea	fortăreței	ın̂	imediata	apropiere	a	vadului	Nistrului	(unde	azi	se	află	punctele	de	

frontieră	pe	cele	două	maluri)	a	ținut	cont	atât	de	aspectele	militare,	cât	și	de	interesele	comerciale.

Cetatea	Soroca	este	o	cetate	moldovenească	din	secolul	al	XVI-lea,	clădită	din	lemn	de	Ștefan	cel	
Mare,	ın̂	fața	vadului	peste	Nistru,	și	reconstruită	ın̂	piatră	sub	Petru	Rareș,	la	mijlocul	secolului	al	
XVI-lea	(Wiki)
Image	source:	Eduard	Vasilică	/	RFI	România

https://www.rfi.ro/autori/ovidiu-nahoi
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	 Nu	poți	să	nu	te	gândești	că	astăzi,	rivalitățile	care	marchează	regiunea	sunt	la	rândul	lor	de	natură	

comercială	 și	militară.	Ucraina,	pe	care	o	vedem	cu	ochii	noștri	dincolo	de	apa	Nistrului,	a	plătit	greu	

ın̂drăzneala	de	a	semna	un	acord	de	asociere	și	liber	schimb	cu	Uniunea	Europeană.	Moldova	este	șicanată	

de	Kremlin	din	același	motiv.

	 Din	perspectivă	militară,	Ucrainei	i-a	fost	smulsă	Crimeea	prin	forță.	Și	tot	prin	forță	s-au	instaurat	

republicile	separatiste	din	Donbas.	Moldova	este	ținută	ın̂	șah	prin	conflictul	ın̂ghețat	transnistrean.

Dintre	cetățile	de	graniță	moldovenești,	doar	Soroca	se	mai	află	azi	sub	directa	administrare	a	unei	entități	

de	limbă	română.	Hotinul	se	găsește	ın̂	Ucraina,	la	fel	ca	și	fortărețele	de	la	Marea	Neagră,	cu	rol	ın̂deosebi	

comercial,	Chilia	și	Cetatea	Albă.	Cetatea	Tighina	se	află	pe	teritoriul	controlat	de	autoritățile	așa-zisei	

republici	nistrene.

	 Am	 descoperit	 cetatea	 Soroca	 ı̂ntr-o	 stare	 bună,	 renovată	 din	 fonduri	 europene,	 ı̂n	 cadrul	

proiectului	transfrontalier	„Bijuterii	medievale,	cetățile	Hotin,	Soroca,	Suceava”,	cu	o	valoare	de	2	milioane	

de	euro.
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	 Nu	departe,	pe	faleza	fluviului,	câțiva	muncitori	lucrează	de	zor	la	reamenajarea	arterei	pietonale.	

Banii	 -	 100.000	 de	 euro	 -	 vin	 de	 la	 Consiliul	 Municipal	 Buzău,	 oraș	 ı̂nfrățit	 cu	 Soroca.

Ar	 putea	 părea	 o	 recuperare	 a	 istoriei,	 dar	 lucrurile	 rămân	 complicate	 ın̂	 contextul	 confruntărilor	

identitare	din	Republica	Moldova.	Iar	puternicul	simbol	reprezentat	de	Ștefan	cel	Mare	nu	putea	lipsi	de	pe	

terenul	dezbaterii.	Ne	explică	istoricul	Octavian	Țâcu.	Și	aflăm	de	la	el	că	am	ajuns	la	Cetatea	Soroca	exact	ın̂	

Anul	Ștefan	cel	Mare,	decretat	de	autoritățile	de	la	Chișinău.	De	ce	tocmai	ın̂	2018?	Și	aceasta	ține	tot	de	

confruntarea	identitară.

	 „Începând	cu	primul	 curs	de	 istorie	din	1945	avem	proiecția	 lui	 Ștefan	 cel	Mare	 ca	un	domnitor	

moldovean,	apărător	al	limbii	și	statalității	moldovenești.	Și	în	jurul	lui	Ștefan	cel	Mare	s-a	constituit	antiteza	

românismului,	axată	mai	ales	pe	ideea	că	Ștefan	cel	Mare	a	fost	un	domnitor	al	Moldovei,	care	s-a	luptat	cu	

Țara	Românească	și	a	fost	aliat	cu	rușii.	După	1991,	Ștefan	cel	Mare	a	fost	pus	iarăși	în	centrul	constructului	

ideologic	al	statului.	Pentru	pro-români,	Ștefan	cel	Mare	este	un	domnitor	român.	Pentru	stataliști,	fie	că	

vorbim	de	perioada	Snegur,	Lucinschi	sau	Dodon,	Ștefan	cel	Mare	este	un	domnitor	moldovean,	apărător	al	

statalității	moldovenești.	Ceea	ce	ei	uită	în	mod	deliberat	este	că	Ștefan	cel	Mare	a	domnit	din	Cetatea	Sucevei	,	

peste	întreaga	Moldovă	istorică	și	că	este	înmormântat	la	Putna.	Acum,	fie	din	Rusia,	fie	din	Moldova,	prin	

intermediul	unor	partide	care	apar,	se	pune	din	nou	în	discuție	ideea	de	Moldova	Mare,	în	detrimentul	ideii	de	

România	Mare.	Președintele	Dodon	a	decretat	anul	2018	drept	Anul	Ștefan	cel	Mare,	fără	vreo	bază,	fără	ca	în	

anul	acesta	să	existe	vreo	cifră	rotundă	legată	de	Ștefan	cel	Mare.	Acest	an	este,	pur	și	simplu,	contrapus	

anului	Centenarului”,	spune	istoricul	Octavian	Țâcu.

	 Chiar	și	cetățile,	păzite	cu	atâta	efort	de	domnitorii	medievali	moldoveni,	au	devenit	azi	subiecte	ale	

discursului	identitar	-	care	sună	diferit	ın̂	funcție	de	cine	ıl̂	rostește.	Dar	și	ın̂	funcție	de	urechile	menite	să-l	

asculte,	după	cum	ne	explică	jurnalistul	local	Vadim	Șterbate.

	 „Aceasta	a	rămas	singura	cetate	medievală	din	regiune	unde	se	mai	vorbește	limba	română.	La	Hotin,	

nu	doar	că	se	vorbește	în	rusă	și	ucraineană,	dar	și	versiunile	care	le	sunt	prezentate	vizitatorilor	sunt	diferite.	

Românilor	li	se	vorbește	despre	Ștefan	cel	Mare	și	domnitorii	noștri.	Polonezilor	li	se	vorbește	despre	prezența	

polonă.	Rușilor	și	ucrainenilor	li	se	spune	că	era	o	cetate	slavă,	ucraineană	sau	rusă.	Dar	dacă	era	așa,	atunci	

de	ce	se	află	cetatea	pe	partea	aceasta	a	Nistrului?	De	ce	nu	e	dincolo?	La	fel	și	aici,	la	Soroca.	Dacă	veți	întreba	

copiii	împotriva	cui	a	fost	construită	cetatea,	vor	spune	că	împotriva	turcilor.	Dar	aici,	peste	Nistru,	nu	au	fost	

turcii!”,	spune	Vadim	Șterbate.

	 I�n	cetate	ne	ın̂tâmpină	Victor	Botnaru	,	ghidul	acestui	edificiu.	El	crede	că,	până	la	urmă,	mesajul	

istoric	adevărat	va	răzbate	peste	generații.

	 „Cetatea	este	restaurată	de	o	echipă	de	restauratori	din	 țară,	de	 la	Botoșani.	Ei	au	mai	 lucrat	 la	

Suceava	și	la	Neamț.	Și	știți	cum	se	spune,	dacă	ai	mâna	bătută	într-un	lucru	atunci	se	primește	bine...	mai	ales	

dacă	pui	 suflet.	 Lucrările	au	 fost	 finanțate	de	Comisia	Europeană	printr-un	proiect	 transfrontalier	 care	

cuprinde	cetatea	de	scaun	a	Sucevei	,	cetatea	Hotin	și	cetatea	Soroca.	Sunt	cetăți	făcute	pe	oasele	strămoșilor	

noștri.	Și	aceasta	este	important	pentru	copiii	care	vin	aici	în	vizită,	că	atunci	când	vor	înțelege	din	ce	neam	se	

trag	vor	înțelege	și	care	e	menirea	lor	pe	aceste	pământuri”.

	

	 (va	urma)
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CETATEA	ORHEI
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