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de�Ana�DONŢU
foto&video

M.�ŢIBULEAC

INFO 1

Cea de-a 19-a ediție a Conferinţei Naţionale Urban Concept a 
avut loc în perioada 31 octombrie-2 noiembrie 2019, la Hotel 
Ramada Sibiu.
Evenimentul reprezintă una dintre activitățile organizate în 
cadrul Programului de Dezvoltare Urbană și Arhitectură, 
derulat de Oameni și Companii. Programul, iniţiat în anul 
2006, creează o platformă interactivă de comunicare între 
specialiștii implicaţi în dezvoltarea urbană.
Conferinţa Naţională Urban Concept a reunit arhitecţi-șefi 
de orașe, municipii și consilii judeţene, președinţi de comisii 
de urbanism, arhitecţi privaţi, președinţi de asociaţii 
profesionale și patronale din urbanism, construcţii și 
dezvoltare urbană, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice, reprezentanţi de 
companii implicate în dezvoltarea urbană în ţară.
În deschidere au vorbit Ileana TUREANU și Mircea 
GRIGOROVSCHI, moderatorul sesiunii. 
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„Vreau	să	felicit	organizatorii	care	au	ajuns	la	cea	de-a	19-a	
ediție	 a	 evenimentului.	 Mi	 se	 pare	 extraordinar	 să	 creăm	
tradiții	și	să	avem	perseverența	de	a	le	duce	până	la	capăt.	Și	
vreau	să	vă	invit	pe	toți	la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală	
care	s-a	deschis	ieri	în	Piața	Mică,	nr.	24,	datorită	lui	Mircea	
ȚIBULEAC,	 președintele	 structurii	 noastre	 teritoriale	 din	
Sibiu.	 A	 fost	 inaugurat	 cu	 o	 expoziție	 de	 pictură	 a	 unei	
arhitecte.	Acest	Centru	de	Cultură	Arhitecturală	trebuie	să	
devină	un	centru	al	artelor	pentru	Sibiu”.	
Link	video:	https://we.tl/t-nZvNG1OFTx

Ileana	 TUREANU,	 președintele	 Uniunii	
Arhitecților	din	România:	

În cadrul Sesiunii de vineri, 1 noiembrie 2019, au evoluat următorii speakeri:

„Subiectul	este	foarte	vast	și	cu	foarte	multe	ramificații.	Nici	
pe	 departe	 nu-mi	 propun	 să-l	 epuizez,	 ci	 poate	 doar	 să-l	
semnalez.	 Acest	 subiect	 constituie	 una	 dintre	 chestiunile	
foarte	frecvente	cu	care	ne	întâlnim	în	ultima	perioadă	-	de	la	
conversia	 funcțională	 a	 clădirilor	 la	 conversia	 urbană	 cu	
toate	consecințele	sale	sau	invers	-	o	anumită	evoluție	urbană	
generează	conversii	funcționale	ale	clădirilor	existente,	fie	că	
sunt	clădiri	de	patrimoniu,	industriale	etc.	Dincolo	de	teorii	
urbane,	 de	 teorii	 de	 ordin	 academic	 și	 reguli,	 practica	
ultimilor	ani	m-a	trimis	cu	gândul	la	această	relație.	Evoluția	
urbană	generează	evoluții	importante	în	structura	socială,	în	
modul	de	viață	al	oamenilor,	deci,	în	necesitățile	acestora”.
Link	video:	https://we.tl/t-ViEUy8c0Iq

Arh.	Georgeta	GABREA,	Avantgarde	Art	Design,	a	vorbit	despre	„Evoluția	urbană	și	
conversia	funcțională	a	clădirilor	de	patrimoniu”:

„Conceptul	 de	 «peisaj	 cultural»	 acoperă	 un	 domeniu	
urbanistic	 mai	 complex	 decât	 rezultatul	 interferenței	
edificiilor	 antropice	 cu	 datul	 natural.	 Destinat	 abordării	
multidimensionale	a	fenomenului	locuirii	în	epoca	noastră,	
acesta	 poate	 deveni	 un	 instrument	mai	 fin	 și	mai	 eficient	
pentru	 rezolvarea	 noilor	 probleme	 urbanistice.	 Dintre	
componentele	crizei	urbane	actuale	sunt	de	analizat	mai	ales	
cele	 ce	 țin	 de	 schemele	mentale	 din	 panoplia	 decidenților,	
proiectanților,	 utilizatorilor	 -	 adică	 itemii	 crizei	 morale:	
birocrația,	corupția,	anticreștinismul,	care	generează	acest	
nou	tip	de	atac	la	fundamentele	culturale	ale	Europei!”.

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

Arh.	Dorin	BOILĂ,	Uniunea	Arhitecților	din	România,	a	prezentat	lucrarea	„Aspecte	
transdisciplinare	ın̂	dezvoltarea	urbană	durabilă	-	Antropologia	peisajului	cultural”:	

https://we.tl/t-nZvNG1OFTx
https://we.tl/t-ViEUy8c0Iq
https://we.tl/t-fPpJxDkxrO
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„VELUX	 este	 o	 companie	 de	 vânzări	 care	 comercializează	
ferestre	de	mansardă,	produse	de	montaj,	rulouri	decorative	
și	 parasolare,	 tuneluri	 solare,	 atât	 în	 România,	 cât	 și	 în	
Republica	Moldova.	VELUX	România	face	parte	din	Grupului	
internațional	 VELUX,	 care	 deține	 companii	 de	 vânzări	 și	
producție	 în	 peste	 40	 de	 țări,	 în	 care	 lucrează	 10.000	 de	
angajați	din	întreaga	lume.	Compania	VELUX	România	a	fost	
înregistrată	în	1997.	Timp	de	peste	75	de	ani,	Grupul	VELUX	a	
creat	condiții	mai	bune	de	locuit,	aducând	lumina	naturală	și	
aerul	 proaspăt	 în	 interiorul	 mansardei.	 Compania	 a	 fost	
înființată	pornind	de	la	viziunea	fondatorului,	Villum	Kann	
Rasmussen,	 ce	 dorea	 să	 asigure	 lumină	 naturală,	 aer	
proaspăt	și	calitate	vieții	oamenilor.	În	prezent,	aceste	trei	
beneficii	se	regăsesc	în	milioane	de	case	din	întreaga	lume”.	
Link	video:	https://we.tl/t-E9p2WyBGyR

Monica	MALUTAN,	Area	Manager	VELUX,	a	prezentat	„Lasă	natura	în	casa	ta”:

„Pentru	 a	 fi	 atractivă,	 o	 țară	 are	 nevoie	 de	 creștere	 și	
dezvoltare	economică.	Zonele	metropolitane	și	aglomerările	
urbane	 sunt	motoarele	 economice	ale	 unei	 țări.	 Pentru	 ca	
astfel	de	motoare	economice	să	funcționeze,	trebuie	să	aibă	
capacitatea	să	atragă	oameni,	investiții	și	turiști,	trebuie	să	
aibă	 viziune,	 planuri	 clare	 și	 să	 implementeze	 măsuri	
integrate,	 cu	 investiții	 în	 calitatea	 vieții.	 Campania	
«Prioritățile	 Orașului	 Tău»	 prezintă	 o	 listă	 de	 până	 la	 10	
proiecte	prioritare,	cu	 impact	metropolitan,	pentru	fiecare	
reședință	 de	 județ	 din	 România,	 proiecte	 propuse	 de	
autoritățile	subnaționale	și	ierarhizate	de	cetățeni.	Oamenii	
își	 doresc	 localități	 dezvoltate,	 care	 le	 oferă	 oportunități	
diverse”.		Link	video:	https://we.tl/t-EJbfkxd30c

Adina	VINȚAN,	expert	ın̂	dezvoltare	urbană	și	metropolitană,	Banca	Mondială,	
„Zonele	metropolitane	și	aglomerările	urbane	-	motoarele	economice	ale	unei	țări”:

„TeraSteel	 face	 parte	 din	 Grupul	 TeraPlast,	 cel	 mai	 mare	
producător	de	materiale	de	construcții	cu	capital	românesc.	
Compania	 TeraSteel	 a	 investit	 constant	 în	 dezvoltarea	
tehnologică,	 iar	 în	 acest	 moment	 are	 capacitatea	 de	 a	
produce	profile	zincate	și	panouri	termoizolante	cu	spumă	
rigidă	de	poliuretan	tip:	PUR,	PIR,	PIRXV	și	vată	minerală,	
precum	 și	 accesorii	 metalice.	 În	 plus,	 prin	 apartenența	 la	
Grupul	 TeraPlast,	 TeraSteel	 oferă	 clienților	 săi	 soluții	
complete	-	hale	 la	cheie.	Cu	o	tradiție	de	peste	120	de	ani,	
Grupul	 TeraPlast	 a	 fost	 mereu	 orientat	 spre	 dezvoltare,	
inovație	 și	 sustenabilitate.	 Astfel,	 în	 prezent,	 Grupul	 oferă	
soluții	complete	în	domeniul	construcțiilor,	prin	cele	șase	linii	
de	 business:	 instalații	 și	 amenajări,	 profile	 de	 tâmplărie,	
granule	PVC,	panouri	 termoizolante,	 ferestre	&	uși	 și	 țiglă	
metalică”.	Link	video:	https://we.tl/t-gG1Egp8h0K

Cosmin	PĂTROIU,	CEO	TeraSteel,	„Alocuțiune”:

https://we.tl/t-E9p2WyBGyR
https://we.tl/t-EJbfkxd30c
https://we.tl/t-gG1Egp8h0K
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„Cercetarea	 de	 față	 reprezintă	 rezultatul	 unui	 parcurs	
sistematic	 și	anevoios	 în	elaborarea	unor	caiete	de	sarcini	
pentru	 o	 nouă	 generație	 de	 Planuri	 Urbanistice	 Generale	
pentru	 două	 orașe	 importante	 din	România.	 În	momentul	
redactării,	 ambele	 documente	 se	 află	 în	 procedura	 de	
achiziție	 publică	 și	 sunt	 în	 așteptarea	 ofertelor.	Ne	 aflăm,	
așadar,	 în	 momentul	 probării	 conceptului	 pentru	 ambele	
produse.	Pe	parcursul	elaborării	celor	două	documente,	am	
fost	 nevoiți	 să	 abordăm	o	 suită	 de	 probleme	 cheie	 pentru	
planificarea	urbană	din	România.	În	primul	rând,	practicile	
de	planificare	românească	sunt	 încă	 tratate	de	eșecuri,	de	
temeri	și	frustrări	legate	de	dezvoltarea	urbană	de	calitate.	
Un	 indicator	 simplu	 care	 rezumă	 această	 situație	 este	
numărul 	 mare	 al 	 l i t igi i lor 	 cu	 care	 se 	 confruntă	
municipalitățile”.	
Link	video:	https://we.tl/t-oH8WzTruXQ	

Drd.	urb.	Corina	CHIRILĂ,	Universitatea	de	Arhitectură	și	Urbanism	„Ion	Mincu”,	
București,	„O	posibilă	zonificare	negociată	ın̂	România”:

„TeraSteel	oferă	sisteme	complete	de	panouri	termoizolante	
PUR,	 PIR	 și	 cu	 vată	 minerală,	 pentru	 perete	 și	 acoperiș.	
Panourile	termoizolante	fabricate	de	TeraSteel	sunt	prezente	
pe	piețele	din	peste	25	de	țări	europene	și	a	ajuns	de	pe	locul	9	
pe	locul	1	în	10	ani	de	activitate	pe	piața	panourilor	sandvici	
cu	 spumă	 poliuretanică	 din	 România.	 Gama	 de	 panouri	
termoizolante	produse	 în	acest	moment	de	TeraSteel	 sunt:	
panouri	sandvici	cu	spumă	rigidă	de	poliuretan	tip	PUR	și	
PIR,	panouri	sandvici	LEAD,	panouri	cu	vată	minerală”.

Link	video:	https://we.tl/t-mCBRK5HosC

WORKSHOP.	LEAD	by	TeraSteel	-	Innovation&Technology,	de	Cosmin	PĂTROIU,	
CEO	TeraSteel

„Instrumentele	 viabile	 de	 planificare	 urbană	 joacă	 un	 rol	
esențial	 în	gestionarea	demersurilor	de	urbanizare	 sau	de	
renegare	 urbană.	 Urban	 Design	Management	 propune	 un	
proces	bine	definit	și	integrator,	care	țintește	să	aducă	plus	
valoare	 tuturor	 celor	 implicați	 prin	 reducerea	 și	
internalizarea	de	la	bun	început	a	eventualelor	conflicte.	Este	
un	 instrument	 de	 planificare	 urbană	 iterativă,	 dezvoltat	
inițial	 în	 cadrul	 unui	 proiect	 de	 cercetare	 în	 Finlanda	 și	
aplicat	 în	 mai	 multe	 contexte	 atât	 în	 Finlanda,	 cât	 și	 în	
Austria	 sau	 Germania.	 UDM	 permite	 crearea	 unui	 cadru	
participativ	care	poate	gestiona	într-o	manieră	interogativă	
un	 set	 larg	 de	 actori	 urbani,	 fiind	 util	 atât	 pentru	 fazele	
incipiente/conceptuale	ale	unui	proiect,	cât	și	pentru	fazele	
de	detaliu”.	Link	video:	https://we.tl/t-yeaJivzdhu

Arh.	Andreea	TĂNASE,	Fundația	Heritas,	„Instrumente	de	planificare	urbană:	Urban	
Design	Management”:

https://we.tl/t-oH8WzTruXQ
https://we.tl/t-mCBRK5HosC
https://we.tl/t-yeaJivzdhu
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„Prezența	 României	 la	 EXPO	 2020	 Dubai	 își	 propune	 să	
reprezinte	nu	atât	o	«vitrină»	a	valorilor	și	performanțelor	
României,	cât	un	adevărat	hub	creativ	și	dinamic,	un	spațiu	
deschis	 spre	 inovare	 prin	 colaborare,	 care	 «branșează»	
România	la	cultura	globală	apelând	la	dihotomia	«natură-
tehnologie».	 «New	 Nature»,	 conceptul	 în	 jurul	 căruia	 se	
formează	expoziția,	face	referire	la	un	studiu	fără	precedent	
al	 civilizației	 planetare,	 o	 etapă	 indispensabilă	 pentru	
asigurarea	 supraviețuirii	 omenirii	 și	 a	 întregii	 planete.	 În	
acest	sens,	este	necesar	să	regândim	conduita	și	principiile	
etice	ale	umanității	pentru	a	stabili	un	echilibru	între	natural	
(mediul	înconjurător,	resurse	naturale)	și	artificial	(știință,	
tehnologie,	cultură,	artă)”.	
Link	video:	https://we.tl/t-IUSCDjVPju

Arh.	Andrei	CUMPĂNĂȘOIU,	Senior	Concept	Arhitect,	Cumulus,	București	-	
„Pavilionul	Național	al	României	la	EXPO	2020	Dubai.	Nature	powered	by	technology.	
Technology	powered	by	nature”:

„Voi	 începe	 cu	 primul	 meu	 proiect	 pe	 care	 l-am	 făcut	 în	
perioada	2012-2015,	când	am	terminat	stagiatura.	În	2012	
am	 fost	 invitat	 de	 OMV	 Petrom	 într-o	 localitate	 unde	 fac	
extracție	 de	 petrol,	 să	 vizităm	 o	 comunitate	 la	 care	 ei	
contribuie	cu	diferite	lucruri	pentru	copii	-	rechizite,	hăinuțe,	
mâncare	de	sărbători,	conștientizând	că	ajutorul	acesta	este	
nesemnificativ	și	nu	ajută	comunitatea	să	se	dezvolte	în	timp,	
ajutoarele	 se	 consumă	 foarte	 rapid	 și	 nu	 dau	 rezultate,	
abandonul	 școlar	 fiind	 foarte	 mare,	 rata	 șomajului	
apropiindu-se	 de	 90%.	 Proiectul	 presupunea	 crearea	 unui	
centru	 pentru	 programe	 after-school,	 pentru	 a-i	 ajuta	 pe	
copii	 să	 se	 pregătească	 pentru	 școală,	 reducând	 astfel	
abandonul	școlar”.	
Link	video:	https://we.tl/t-RTSg7EzQcB

Arh.	Adrian	POP,	arhitect	și	specialist	BREEAM,	WELL&EDGE	-	ADP	-	„Criterii	de	
certificare	a	sustenabilității	clădirilor.	Studiu	de	caz:	CERC	Boldești	-	Scăieni:

„Prezentarea	 mea	 este	 structurată	 în	 câteva	 părți	 și	
abordează	teme	precum	dezvoltarea	urbană	a	Chișinăului,	
peisajul	 urban	 nevalorificat,	 reperele	 urbane	 vechi	
revitalizate	prin	arhitectura	adaptivă,	accentele	urbane	noi	-	
adaptarea	 infrastructurii,	 provocările	 și	 tendințele	
dezvoltării	 urbane.	 Chișinăul	 a	 fost	marcat	 de	arhitectura	
Renașterii	 italiene	 prin	 clădiri	 care	 au	 fost	 construite	 la	
sfârșitul	secolului	al	XIX-lea	-	 începutul	secolului	al	XX-lea,	
proiectate	 în	 mare	 parte	 de	 arhitecți	 școliți	 în	 Italia,	 de	
italieni,	germani	și	evrei.	Printre	acestea	se	numără	Primăria	
Municipiului	 Chișinău,	 Muzeul	 de	 Arte,	 Sala	 cu	 Orgă,	
Catedrala	Mitropolitană	și	Clopotnița,	Turnul	de	Apă”.		
Link	video:	https://we.tl/t-OM0crAM8ZK

Arh.	Vladimir	PRODAN	și	arh.	Eugeniu	PRODAN,	Gorgona,	Chișinău,	Republica	
Moldova,	„Accente	urbanistice”:

https://we.tl/t-IUSCDjVPju
https://we.tl/t-RTSg7EzQcB
https://we.tl/t-OM0crAM8ZK
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„Locul	care	inspiră	este	o	inițiativă	cetățenească,	lansată	și	susținută	de	către	Getrix	Arhitectură,	firmă	
de	proiectare	cu	un	background	în	domeniu	de	peste	25	de	ani.	După	aproximativ	8	ani	de	zile	în	care	ne-
am	implicat	activ	în	zona	educației	de	arhitectură,	printr-o	serie	de	ateliere	dedicate	copiilor	de	toate	
vârstele,	participări	la	evenimente	de	stradă,	proiecte	de	arhitectură	comunitară,	am	realizat	că	orașul	
are	nevoie	real	să-și	îndrepte	atenția	către	om,	către	rolul	său	activ	în	comunitate.	Actorii	activi	suntem	
noi,	toți	cetățenii	orașului	Craiova,	noi	suntem	oamenii	pe	care	îi	așteptăm,	nu	există	victime	și	salvatori	
cum	nu	există	oameni	cu	probleme	și	oameni	cu	soluții”.	
Link	video:	https://we.tl/t-Z18IDKwh3d

Arh.	Adela	&	Mihai	Radu	TRIF,	Getrix	Arhitectură	-	„Locul	care	inspiră”:

„Suntem	un	ONG	de	studenți	și	avem	o	experiență	de	peste	7	ani	în	construcția	de	case	solare.	Parcursul	
nostru	a	început	în	2012,	de	la	parcursul	României	în	aceste	competiții	de	case	solare	cu	«Casa	Prispa»,	
iar	câțiva	membri	din	acea	echipă	au	format	echipa	EfdeN.	În	2014,	EFdeN,	proiectul	de	casă	inteligentă	
eficientă	energetic,	reprezenta	România	 în	cadrul	competiției	europene	Solar	Decathlon.	După	care	
EFdeN	a	 fost	adusă	 înapoi	 în	 țară	și	reasamblată	 în	curtea	Facultății	de	 Inginerie	a	 Istalațiilor	din	
București,	unde	poate	 fi	vizitată.	EFdeN	este	mai	mult	decât	o	 simplă	casă	ecologică,	 se	dorește	un	
concept	de	tip	„bulgăre	de	zăpadă”,	care	să	contribuie	la	evoluția	cât	mai	multor	tineri”.
Link	video:	https://we.tl/t-uf9cCQY2lh

Mihai	Toader	PASTI	(Daria	STOIAN	&	Andreea	IACOB),	cofondator	și	manager	
general	EfdeN	Sustainable	City,	București	-	„Responsabilitatea	orașelor	sustenabile”:

https://we.tl/t-Z18IDKwh3d
https://we.tl/t-uf9cCQY2lh
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Evenimentul s-a încheiat cu premierea lectorilor, pe care o puteți urmări aici: 
https://we.tl/t-Py4ke6e29h

https://we.tl/t-Py4ke6e29h
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„SHARE X - Conference for Advanced Architecture”, o ediție specială a SHARE Architects, dedicată 
materialelor și tehnologiilor care revoluționează industria arhitecturii și construcțiilor, a avut loc la 
București pe 14 noiembrie și a fost găzduită de Radisson Blu Hotel. Evenimentul, organizat în mod 
tradițional de către ABplus events, în colaborare cu OAR România și UAIUM București, a fost 
structurat în trei secțiuni: Materiale Inovatoare, Tehnologii Disruptive și Arhitectura Avansată a 
Fațadelor și a constat în conferințe în plen ale unor speakeri de excepție, workshopuri pe teme de 
iluminat, concepte, materiale și tehnologii folosite în urban landscape, BIM, arhitectura wellness, 
expoziție de materiale inovatoare pregătită de The Institute for Advanced Architecture of Catalonia 
(IAAC), lansări de carte, expoziție cu noutăți în materie de produse și servicii arhitecturale.
Ediția de anul acesta a avut un număr record de 600 de delegați și 37 de speakeri din 10 țări. Printre 
invitații evenimentului s-au numărat The Bartlett School of Architecture, The Institute for 
Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Zaha Hadid Architects, LAVA Laboratory for 
Visionary Architecture, BuroHappold Engineering, Amman's Center for the Study of the Built 
Environment (CSBE), Sanjay Puri Architects, OFIS arhitekti.
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Conferința a fost deschisă cu scurte cuvântări de introducere prin care s-au atins câteva puncte esențiale din 
viitorul arhitecturii și felul în care aceasta este inevitabil conectată cu tehnologia avansată (link video: 
https://we.tl/t-PX8caABAz3), iar în acest context a fost lansată cartea „Designing the profile of future 
architects”, volum ce prezintă o sinteză a contribuțiilor din cadrul forumurilor internaționale de arhitectură 
SHARE din 2018 și 2019, organizate în fiecare an în 10 locații din Europa de Est și Centrală. Peste 100 de 
contribuții sunt adunate în acest volum care răspund la tema: „Proiectarea profilului viitorului arhitect”. 
Acest proiect editorial internațional abordează problemele și provocările cele mai pregnante ale profesiei. 
Cartea, coordonată de Șerban ȚIGĂNAȘ - secretar general al Uniunii Internaționale a Arhitecților, Andreea 
ROBU-MOVILĂ și Eusebia MINDIRIGIU, editori SHARE, a fost editată în condiții grafice de excepție de 
Igloo Media și ilustrată contemporan de Tihamér Török.

Deschiderea	Conferinței.	Lansare	de	carte

„«Designing	the	Profile	of	the	Future	Architect»	se	referă,	așa	cum	
spune	și	 titlul,	 la	acțiunea	prezentului	pentru	a	profila	arhitectul	
viitorului.	Tușele	acestui	profil	provin	de	la	circa	100	de	arhitecți	
remarcabili	ai	prezentului,	din	țările	central	și	est-europene	și	din	
lumea	 largă.	 Am	adunat	 și	 organizat	 opiniile	 primite,	 o	 serie	 de	
trăsături	ale	celor	care	ar	trebui	să	fie	arhitecții	de	mâine:	umanism,	
creativitate,	 deschidere	 spre	 cunoaștere	 largă,	 pasiune,	 răbdare,	
generozitate,	experiment,	lucrul	în	colectiv	și	multe	altele”.

Șerban	ȚIGĂNAȘ:	

„Pe	tot	parcursul	anului	2018	am	călătorit	cu	SHARE	Architects	în	
cele	10	locații	din	Europa	de	Est	și	Centrală	unde	se	organizează	
conferințe	 și	 am	obținut	 interviuri	 cu	 arhitecții	 invitați,	 pe	 tema	
«Designing	 The	 Profile	 of	 The	 Future	 Arhitect».	 Proiectul	 nostru	
editorial	a	strâns	astfel	100	de	contribuții,	concretizate	într-un	un	
colaj	de	gânduri,	manifeste	de	arhitectură	și	interviuri.	Considerăm	
că	astfel	de	discuții	cu	arhitecți	din	toate	țările	lumii	sunt	deosebit	de	
valoroase	 și	 edificatoare	 în	 sensul	 că	oferă	o	 radiografie	a	 stării	
profesiei	de	ieri,	a	provocărilor	de	azi	și	a	tendințelor	de	mâine”.

Andreea	ROBU-MOVILĂ:	

„Vreau	 să-I	 felicit	 pe	 Șerban	ȚIGĂNAȘ,	 Andreea	ROBU-MOVILĂ	 și	
Eusebia	 MINDIRIGIU	 pentru	 că	 tratează	 cărțile	 ca	 pe	 prieteni.	
«Designing	the	Profile	of	the	Future	Architect»	este	o	carte	foarte	
pertinentă	care	aduce	noutate,	este	o	colecție	de	credințe,	convingeri	
și	manifeste	inovative.	Două	capitole	substanțiale	ale	acestei	cărți	
sunt	manifestele	și	interviurile,	aparent	divergente,	dar	dacă	citești	
printre	toate	acele	gânduri	vezi	similitudini	nebănuite.	Este	o	carte	
de	 cultură	 profesională	 empatică	 și	 de	 optimism	 în	 viitorul	
arhitecturii”.	

Françoise	PAMFIL:	

https://we.tl/t-PX8caABAz3
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 	Link	video:	https://we.tl/t-B8uDENH0mD

https://we.tl/t-B8uDENH0mD
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„Regulile	și	limitările	servesc	drept	suporturi	pentru	arhitectură.	În	
activitatea	 lui,	 biroul	 OFIS	 încearcă	 să	 găsească	 sumarul	
problemelor.	În	acest	fel,	limitările	devin	surse	de	inspirație	pentru	
diferențieri	și	creează	identități	-	ceea	ce	face	ca	munca	lui	să	fie	
diferită	de	restul.	Tactica	de	a	nu	depăși,	confrunta,	ignora	sau	de	a	
intra	în	dezacord	cu	regulile	sau	limitările	este	prezentă	în	lucrările	
noastre	 recent	 construite,	 pornind	de	 la	un	 stadion	de	 fotbal	din	
Belarus,	până	la	un	mic	adăpost	alpin	de	pe	Muntele	Skuta”.	

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

Špela	Videčnik	-	profesor	asociat	la	Harvard	și	fondator	al	biroului	sloven	OFIS:	

Sesiunea	I

„Vă	voi	prezenta	preocupările	grupului	SAINT-GOBAIN	în	această	
direcție	de	reducere	a	amprentei	de	carbon	a	clădirilor.	Amprenta	de	
carbon	este	un	subiect	care	planează	undeva	între	lucrurile	foarte	
simple,	dar	și	între	categorisiri	mai	complexe,	în	funcție	de	sursele	de	
generare	a	bioxidului	de	 carbon,	a	modului	 în	 care	 este	 repus	 în	
atmosferă,	direct	sau	indirect.	În	această	lume	complexă,	însă,	avem	
nevoie	 de	 lucruri	 care	 să	 simplifice	 tot	 acest	 peisaj	 și	 această	
simplificare	o	găsim	 la	nivelul	abordării	Uniunii	Europene,	acolo	
unde	 totul	 este	 redus	 la	 o	 misiune	 foarte	 simplă:	 anul	 2050	 -	 o	
Europă	în	care	nu	vom	mai	avea	generare	de	dioxid	de	carbon”.	

Link	video:	https://we.tl/t-gzdbMq7BcL

Bogdan	BĂLAN,	SAINT-GOBAIN:

Combinând	 temele	 despre	 conservare	 și	 lumină	 obturatoare,	
Natalie	 Redford	 a	 explorat	 întrebări	 cu	 privire	 la	 iluminatul	 și	
bunăstarea	arhitecturală.	Focusată	pe	iluminatul	în	context	urban	
și	 rural,	 prezentarea	a	 luat	 în	 considerare	arhitectura	 istorică	 și	
calitățile	specifice	zonei,	precum	și	nivelurile	de	lumină,	referindu-se	
la	două	proiecte:	North	Bridge	(Edinburgh)	și	Cameron	House	(Loch	
Lomond,	Trossachs	National	Park),	ambele	cu	sediul	în	Scoția.

Link	video:	https://we.tl/t-dfH0LpETTd

Natalie	REDFORD	-	director	asociat	KSLD	|	EFLA	Lighting	Design,	
a	prezentat	„Light	in	the	Dark”.

https://we.tl/t-zylMmJGdPz
https://we.tl/t-gzdbMq7BcL
https://we.tl/t-dfH0LpETTd
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„După	cum	ați	văzut	și	în	proiectele	prezentate	anterior,	iluminatul	
are	un	rol	foarte	important.	Compania	Zumtobel	are	ca	preocupare	
principală	 studiul	 și	 calitatea	 iluminatului	prin	produse	 și	 soluții	
care	 să	 sprijine	 arhitecții	 și	 designerii	 de	 interior	 sau	 exterior.	
Grupul	este	alcătuit	din	mai	multe	branduri,	fiecare	dintre	ele	având	
anumite	contribuții	și	avantaje	sau	puncte	forte	care	își	trag	linia	
directoare	din	ideea	de	calitate	a	luminii”.	

Link	video:	https://we.tl/t-OSYfZ8m7XV

Eduard	AMUZA	-	Lighting	Designer	ZUMTOBEL,	
„One	technology	-	infinite	possibilities”:	

Cu	 peste	 15	 ani	 de	 experiență,	 Pepe	 Gascón	 dezvoltă	 proiecte	
deosebite	 de	 arhitectură	 și	 design	 de	 clădiri,	 proiecte	 de	 design	
interior,	spațiu	public	și	amenajare,	atât	în			sfera	publică,	cât	și	în	cea	
privată,	cu	metodologia	și	orientarea	proprie	a	muncii,	combinând	
iubirea	 pentru	 arhitectură	 cu	 eficiența	 tehnică	 și	 pragmatismul	
constructiv.	 Arh.	 Pepe	 GASCON,	 arhitect	 principal	 la	 biroul	 Pepe	
Gascón	 Arquitectura	 -	 SPANIA	 a	 urcat	 pe	 scena	 Share	 pentru	 a	
discuta	despre	„Arhitectura	contextuală”,	prezentare	care	a	cuprins	
câteva	dintre	cele	mai	de	succes	proiecte	ale	biroului	său.

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

Arh.	Pepe	GASCON	-	Spania,	„Contextual	architecture”.	

„Tehnologia	evoluează	 într-un	ritm	 foarte	alert.	 În	ultimii	ani	au	
apărut	numeroase	invenții	tehnologice	care	ne	influențează	pe	toți.	
Știm	 că	 am	 avut	 câteva	 revoluții	 industriale	 determinate	 prin:	
introducerea	 mașinii	 propulsate	 de	 aburi,	 introducerea	
electricității,	 apoi	 introducerea	 calculatoarelor	 care	 a	 generat	
automatizarea	industrială.	Dacă	ne	uităm	la	studiile	de	specialitate,	
aflăm	că	deja	am	ajuns	în	cea	de-a	patra	revoluție	industrială	care	se	
poate	 caracteriza	 cel	 mai	 bine	 cu	 termenul	 de	 «smart».	 Vorbim	
despre	 «smart	 factory»,	 «smart	 cities»,	 «smart	 buildings»,	 toate	
acestea	sunt	posibile	prin	aplicarea	unor	tehnologii	inovatoare”.

Link	video:	https://we.tl/t-iRD2RLdZHz

Laszlo	TODOR	-	directorul	firmei	CONSOFT	și	GRAPHISOFT,	România,	
„Tranziția	către	digital”:	

https://we.tl/t-OSYfZ8m7XV
https://we.tl/t-uQsnyveiBq
https://we.tl/t-iRD2RLdZHz
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„Muzeul	 este	 prima	 clădire	 verde	 a	 Palestinei.	 Metodele	 de	
construcție	 ecologică	 urmăresc	 să	 economisească	 15%	 din	
consumul	 de	 energie	 al	 muzeului	 și	 48%	 din	 consumul	 de	 apă.	
Prezentarea	 mea	 se	 concentrează	 pe	 grădinile	 Muzeului	
Palestinian,	evidențiind	soluțiile	verzi	întreprinse	în	proiectarea	și	
managementul	lor.	Proiectul	a	primit	medalia	de	aur	la	concursul	
Leadership	 in	 Energy	 and	 Environmental	 Design	 (LEED),	
prestigiosul	 Premiu	 Aga	 Khan	 for	 Architecture	 (2019)	 și	 World	
Architecture	Festival	Award	(2017)”.

Link	video:	https://we.tl/t-xM6tf8McKF

Arh.	Lara	ZUREIKAT	-	Landscape	architect	at	Palestinian	Museum	și	director	asociat	
al	Amman's	Center	for	the	Study	of	the	Built	Environment	(CSBE),	Iordan,	a	
prezentat	„The	Palestinian	Museum	Gardens:	Nature,	Culture	and	Identity”.	

Sesiunea	II

„TeraSteel	face	parte	din	Grupul	TeraPlast,	cel	mai	mare	producător	
de	 materiale	 de	 construcții,	 cu	 capital	 românesc.	 Compania	
TeraSteel	a	investit	constant	în	dezvoltarea	tehnologică,	iar	în	acest	
moment	 are	 capacitatea	 de	 a	 produce	 profile	 zincate	 și	 panouri	
termoizolante	cu	spumă	rigidă	de	poliuretan	tip:	PUR,	PIR,	PIRXV	și	
vată	 minerală,	 precum	 și	 accesorii	 metalice.	 În	 plus,	 prin	
apartenența	 la	 Grupul	 TeraPlast,	 TeraSteel	 oferă	 clienților	 săi	
soluții	complete	-	hale	la	cheie”.

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

Cosmin	PĂTROIU	-	CEO	at	TeraSteel,	România,	„LEAD	into	the	world	to	come”:

„Grupul	 Zaha	 Hadid	 Architects	 este	 responsabil	 de	 cercetările	
pentru	 proiecte	 noi	 cu	 accent	 pe	 extinderea	 și	 dezvoltarea	
repertoriului	creativ	al	ZHA,	prin	utilizarea	celor	mai	 inovatoare	
instrumente	 și	 metode	 de	 cercetare.	 Creăm	 atât	 instrumente	
stilistice,	 cât	 și	 tehnice,	 care	 se	 vor	aplica	 la	 etapele	 conceptuale	
timpurii	ale	dezvoltării	proiectului	și	sunt	transmise	la	toate	etapele	
de	proiectare	până	la	finalizare.	Metodele	noastre	sunt	inspirate	din	
implicarea	noastră	directă	 în	mediul	academic,	 experimentare	 și	
colaborare	strânsă	cu	toate	departamentele	axate	pe	cercetare	din	
ZHA,	cum	ar	fi	echipa	ZH-CODE	sau	departamentul	VR”.
Link	video:	https://we.tl/t-NPXfpiL8c7

Arh.	Bogdan	ZAHA	-	Zaha	Hadid	Architects,	Marea	Britanie,	a	discutat	proiectul		
„Agent-Based	Parametric	Semiology”	care	ıș̂i	propune	să	dezvolte	noi	capacități	de	
simulare	computațională,	aducând	o	nouă	abordare	a	designului	arhitectural	care	să	

se	potrivească	mai	bine	cu	oportunitățile	și	provocările	societății	actuale.

https://we.tl/t-xM6tf8McKF
https://we.tl/t-IwOfgmqqpc
https://we.tl/t-NPXfpiL8c7
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„În	prezentarea	mea	de	astăzi,	vă	voi	face	o	scurtă	introducere	în	
aspectele	 cele	 mai	 importante	 ale	 arhitecturii 	 slovace	
contemporane.	 Nu	 voi	 vorbi	 doar	 despre	 proiectele	 asociației	
noastre,	ci	despre	tot	ceea	ce	se	întâmplă	în	acest	domeniu	în	țara	
noastră.	 Mainstreamul	 arhitecturii	 slovace	 contemporane	 este	
ghidată	de	tradiția	arhitecturii	moderne”.	

Link	video:	https://we.tl/t-45EgHEHVZW

Arh.	Juraj	HERMANN	-	președintele	Asociației	Arhitecților	din	Slovacia,	a	
prezentat	„New	Architecture	and	Reconstruction	of	Historical	Monuments”:

„Vreau	 să	 vorbesc	 astăzi	 despre	 noile	 tehnologii	 în	 designul	
fațadelor	și	voi	începe	prin	a	menționa	că	încercăm	să	aducem	un	
plus	de	valoare	în	industria	în	care	operăm,	prin	folosirea	celor	mai	
avansate	tehnologii	și	inovații.	Operăm	în	domeniul	sticlei	plane,	în	
domeniul	ambalajelor	de	sticlă	a	industriei	chimice	și	în	domeniul	
domestic.	Pe	partea	sticlei	plane	avem	patru	domenii	de	activitate:	
sticla	arhitecturală,	sticla	pentru	uz	casnic,	sticla	pentru	automobile	
și	pentru	panourile	solare.	Pe	această	ramură,	în	prezent,	deținem	
12	linii	de	flot”.	

Link	video:	https://we.tl/t-BoFL7TtnI5

Andreea	BUTNARU	-	Key	Account	Executive	la	ȘIȘECAM	FLAT	GLASS,	a	
prezentat	„New	Technologies	in	Façade	Design”:

Intitulată	„Flexible	Systems	In	Architectural	Design	&	Naturality	Of	
Architecture”,	prezentarea	speakerului	invitat,	arh.	Kerem	YAZGAN,	
fondatorul	Yazgan	Design	Architecture	din	Turcia,	s-a	concentrat	pe	
descoperirea	 și	 analizarea	 sistemelor	 flexibile	 de	 proiectare	 din	
diferite	discipline,	de	 la	artă,	muzică,	natură,	 la	arhitectură	și	pe	
explicarea	 filosofiei	 designului	 în	 proiectele	 sale.	 Principala	 sa	
atenție	 a	 fost	 orientată	 spre	 arhitectura	bazată	pe	 cunoștințe	 în	
ceea	ce	privește	noua	abordare	a	lui	Yazgan	în	domeniul	designului	
inovator	și	anume	proiectele	smart.

Link	video:	https://we.tl/t-ZB5bktvHPv

Arh.	Kerem	YAZGAN	-	Yazgan	Design	Architecture,	Turcia:

https://we.tl/t-45EgHEHVZW
https://we.tl/t-BoFL7TtnI5
https://we.tl/t-ZB5bktvHPv
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„Aluprof	SA	face	parte	din	Grupul	Kęty	SA	și	este	unul	dintre	cei	mai	
mari	producători	de	sisteme	de	aluminiu	din	Europa.	Compania	are	
reprezentanțe	 în	 numeroase	 țări	 europene,	 precum	 și	 în	 Statele	
Unite.	Datorită	celor	peste	60	de	ani	de	experiență,	firma	Aluprof	SA	
are	 peste	 1.300	de	 clienți	 permanenți	 și	 peste	 2.200	de	 angajați.	
Veniturile	 anuale	 din	 vânzări	 ale	 Aluprof	 depășesc	 297	milioane	
EUR,	 iar	 exportul	 reprezintă	 cca.	 40%	 din	 vânzarea	 totală.	
Societatea	 dispune	 de	 birouri	 și	 centre	 de	 distribuție	 în	 toată	
Europa:	 în	 Germania,	 Marea	 Britanie,	 Ucraina,	 Republica	 Cehă,	
Ungaria,	România,	Danemarca	și	SUA”.

Link	video:	https://we.tl/t-q09LbVWeYS

Ing.	Daniela	LEONTE	-	Technical	Advisor	la	ALUPROF,	România,	„ALUPROF	-	
Unlimited	aluminium	architectural	solutions	for	Green	Buildings	in	Smart	Cities”:

https://we.tl/t-q09LbVWeYS
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Marți, 10 decembrie 2019, ora 17:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din 
România, s-au ținut conferințele „Bucureștiul dispărut în perioada comunistă. Soarta orașului" și 
„Mănăstirea Văcărești, între admirație și indiferență", din cadrul proiectului „Recrearea în realitate 
virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor efectuate în București în 
perioada comunistă”, realizat de parteneriatul dintre Filiala București a Ordinului Arhitecților și 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Centrul Expozițional Documentar.

Cele două prezentări au fost însoţite de proiecţia unor fotografii de arhivă care au exemplificat 
subiectele discutate, dar și de o expoziţie fotografică.

„Bucureștiul	 dispărut	 în	 perioada	 comunistă.	 Soarta	
orașului”:	 „Cei	 din	 altă	 generație	 au	 deja	 în	 conștiința	 lor	
imaginile	pe	care	le	veți	vedea	în	această	prezentare.	Vă	voi	
arăta	statuia	lui	Stalin	din	Parcul	Herăstrău,	în	celebra	piață	
care	s-a	numit	 în	nenumărate	feluri	 -	«Adolf	Hitler»,	«Iosif	
Vissarionovici	 Stalin»,	 «Piața	 Aviatorilor»	 etc.,	 statuia	
aceasta	gigantică	te	trimite	în	altă	lume,	o	lume	care,	într-un	
fel,	este	marcată	prin	monumentala	(în	sensul	cel	mai	tragic	
al	cuvântului)	operă	a	regimului	socialist,	probă	a	fidelității	
absolute	față	de	sloganul	«Stalin	și	poporul	rus	libertate	ne-a	
adus»”.	

Prof.	univ.	dr.	arh.	Sorin	Vasilescu	a	prezentat	„Bucureștiul	dispărut	ın̂	perioada	
comunistă.	Soarta	orașului”:

Link	video:	https://we.tl/t-4AYYLQ1vWX

https://we.tl/t-4AYYLQ1vWX
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„Înțelegerea	 niciunui	monument	 de	 arhitectură	
românească	poate	nu	depinde	atât	de	mult,	ca	în	
cazul	 Mănăstirii	 Văcărești,	 de	 cunoașterea	
contextului	istoric	din	timpul	realizării	și	apoi	al	
existenței	sale,	marcată	în	a	doua	parte	a	acesteia	
de	 conjuncturi	 nefavorabile,	 care	 într-un	 final	
stupid	 i-au	 pecetluit	 dramatic	 soarta,	 până	 la	
dispariție.	Degradarea	Mănăstirii	Văcărești	prin	
transformarea	 în	 închisoare,	 petrecută	 după	
1863,	 constituie	 o	 problemă	 puțin	 cunoscută	 și	
discutată	 până	 acum.	 Situația	 este	 cu	 atât	mai	
paradoxală,	 având	 în	 vedere	 că,	 de	 la	 sfârșitul	
secolului	al	XIX-lea,	față	de	Mănăstirea	Văcărești	
s-au	 manifestat	 simultan	 două	 atitudini	 opuse,	
prima	a	fost	de	mare	admirație,	practic,	fără	rezerve,	față	de	monumentul	de	arhitectură	în	sine,	a	doua	
a	fost,	însă,	de	totală	indiferență,	concretizată	prin	deprecierea	ansamblului	de	la	Văcărești,	pe	care	
autoritățile	l-au	folosit	impropriu	ca	închisoare”.	

Link	video:		https://we.tl/t-ELtiVOT5Gp

Arh.	Alexandru	Panaitescu	a	vorbit	despre	„Mănăstirea	Văcărești,	ın̂tre	admirație	
și	indiferență”:

https://we.tl/t-ELtiVOT5Gp
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„Ne	 întâlnim	 la	 ultima	 Serată	 a	 Diplomelor	 în	 acest	 an,	 e	 o	
Serată	 Retrospectivă	 a	 anului	 2019.	 Spre	 surpriza	 mea,	 am	
constatat	că	suntem	 la	 finișul	celui	de-al	doilea	an	al	acestui	
eveniment.	 Ca	 în	 anul	 precedent,	 avem	 un	 moment	 festiv,	
încercăm	 o	 retrospectivă	 a	 tuturor	 diplomelor	 prezentate	 în	
acest	an.	Să	sperăm	că	reușim	să	le	vedem	pe	toate.	Unii	dintre	ei	
sunt	 printre	 noi,	 alții,	 din	 motive	 obiective,	 nu	 au	 putut	 să	
ajungă,	o	parte	lucrează	în	străinătate,	ne	vom	adapta	și	vom	
încerca	să	vedem	măcar	2-3	imagini	de	la	fiecare”.

Arh.	Dorina	Onescu-Tărbujaru:	

„Am	 avut	 noroc	 din	 mai	 multe	 direcții	 cu	 proiectul	 meu	 de	
diplomă.	 Prima	 conjunctură	 favorabilă	 fiind	 însăși	 alegerea	
subiectului.	În	momentul	în	care	am	decis	să	scriu	despre	asta	în	
2008,	pasajul	de	la	universitate	tocmai	fusese	dezafectat	și	se	
pregătea	reabilitarea	lui”.

Link	video:	https://we.tl/t-8Tcr7hGt7d

Ionuț	MÂNDRIȘCANU	a	vorbit	despre	proiectul	
„Reabilitare.	Pasajul	Nicolae	Bălcescu-
Universitate",	ın̂drumător	-	arh.	Răzvan	Luscov:	

„Ne-am	propus	să	reîmprospătăm	această	stație,	să	schimbăm	
toate	finisajele,	să	facem	un	spațiu	multifuncțional	care	să	fie	
folosit	 la	maximum,	 să	 rezolvăm	 problema	 iluminatului,	 să-l	
facem	util	și	pentru	persoanele	cu	dizabilități,	de	asemenea,	să	
renunțăm	la	spațiile	comerciale	care	stricau	arhitectura	stației”.	
Link	video:	https://we.tl/t-RLWCwqapjE

Cosmin	Andrei	CEHAN,	a	prezentat	„Reamenajarea	
stației	de	metrou	Universitate",	ın̂drumător	-	arh.	
Dorina	Onescu-Tărbujaru:	

Ediția lunii decembrie a Seratei Diplomelor a fost o retrospectivă pentru anul 2019 la care au venit 
toți autorii proiectelor de diplomă și îndrumătorii lor, participanți la edițiile precedente din acest 
an, și anume:
- Diplome arhitectură - Andra Șodolescu, Cristina Vatan, Sofia Dan, Muhamed-Dib Ghabrah;
- Diplome arhitectură de interior - Daniela Simona Tugearu, Georgiana Anița, Anas Ghabrah, 
Gabriel-Ionuț Mândrișcanu, Cosmin Andrei Cehan, Anamaria Barbu;
- Îndrumători - arh. Georgică Mitrache și arh. Adrian Zerva, arh. Dragoș Negulescu, arh. Ionuț 
Anton, arh. Ștefania Ruse, arh. Cristina Maria Chira, arh. Răzvan Luscov, arh. Dorina Onescu-
Tărbujaru.

https://we.tl/t-8Tcr7hGt7d
https://we.tl/t-RLWCwqapjE
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„Stația	 de	 metrou	 pe	 care	 a	 propus-o	 Anamaria	 este	 o	
reinterpretare	 și	 scopul	 ei	 a	 fost	 să	 amintească	 despre	 Piața	
Halelor	din	zona	Unirii,	care	a	fost	demolată,	deși	inițial	a	fost	
doar	 dezasamblată,	 în	 ideea	 unei	 reasamblări	 ulterioare.	
Anamaria	a	încercat	să	transpună	în	proiect	această	piață	și	să	
o	ducă	în	subteran.	A	abordat	o	structură	aparent	industrială	
pentru	a	proiecta	stația	de	metrou”.	

Anamaria	BARBU,	„Stație	de	metrou	Piața	Unirii	2,	
corespondență	cu	Piața	Halelor",	ın̂ drumător	–	arh.	
Dorina	Onescu-Tărbujaru.	Proiectul	a	fost	prezentat	
de	Adina	NIȚU:	

„Transfrontalier, arhitectură de coeziune”, ediția lunii iulie, reprezintă proiectele celor doi frați Ghabrah, 
absolvenți ai Facultății de Arhitectură, respectiv Arhitectură de interior din Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu", promoția 2018. Pe proiectul de arhitectură realizat de Muhamed-Dib, Anes a 
făcut diploma de arhitectură de interior. Deși titlurile diplomelor sunt ușor diferite, tema este aceeași și de 
foarte mare actualitate. Video: https://we.tl/t-xVG60MYLJa

Muhamed-Dib	Ghabrah,	„Ansamblu	de	
reintegrare	a	minorilor	refugiați”,	
îndrumător	-	arh.	Ionuț	Anton

Anas	Ghabrah,	„Centru	de	integrare	
socială	pentru	refugiați”,	îndrumător	-	

arh.	Cristina	Maria	Chira

Ediția	lunii	Iulie

https://we.tl/t-xVG60MYLJa


I N F O 4

		31			

Arhitectură	-	Sofia	Dan,	„CULINARIA	-	
Centru	pentru	gastronomie,	comerț	și	
evenimente	în	Stuttgart,	Germania",	
îndrumători:	arh.	Georgică	Mitrache	și	

arh.	Adrian	Zerva.	
Video:	https://we.tl/t-A8frMibGef

Ediția	lunii	Iunie

Arhitectură	de	interior	-	Georgiana	
Anița,	„Reamenajarea	halei	comerciale	
Radu-Negru,	Drobeta-Turnu	Severin",	

îndrumător	arh.	Ștefania	Ruse.	
Video:	https://we.tl/t-WYHSAecR24

https://we.tl/t-A8frMibGef
https://we.tl/t-WYHSAecR24
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Andra	Șodolescu,	„Muzeul	de	ceramică	-	
Horezu,	Jud.	Vâlcea",	îndrumător	-	arh.	

Emil	Ivănescu	
Video:	https://we.tl/t-4pVF7tU7Tl

Ediția	lunii	Mai

Cristina	Vatan,	„Club	sportiv	de	caiac	
pentru	juniori,	Valea	Doftanei",	

îndrumător	-	arh.	Dragoș	Negulescu.

„Cele mai bune Diplome 2018 UAUIM”, ediția lunii mai, expoziția absolventelor Andra Șodolescu, 
Cristina Vatan și Daniela Simona Tugearu, autoarele celor mai apreciate diplome atât în 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", de către juriile internaționale, cât și în afara 
ei, la unele evenimente ale breslei. 

Daniela	Simona	Tugearu,	„SunShine	-	
Centru	de	recuperare	și	terapii,	Constanța",	

ın̂drumător	-	arh.	Ștefania	Ruse.

https://we.tl/t-4pVF7tU7Tl
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Expoziția	 și	 dezbaterea	 „Sinagogi	 și	 temple	 din	
București,	 ın̂	 calea	 Victoriei	 Socialismului”	 a	 fost	
realizată	 ın̂	 parteneriat	 cu	Centrul	 pentru	 Studiul	
istoriei	Evreilor	din	România	„Wilhelm	Filderman”	
și	 Federația	 Comunităților	 Evreiești	 din	România,	
avându-i	curatori	pe	Anca	Tudorancea	și	arh.	Costin	
Gheorghe.	 Vorbitori	 au	 fost:	 Anca	 Tudorancea,	
Cezar	Buiumaci	și	arh.	Costin	Gheorghe.

Cele	două	evenimente	au	făcut	parte	din	proiectul	
inițiat	de	Universitatea	de	Arhitectură	și	Urbanism	
„Ion	Mincu”	prin	Centrul	Expozițional	Documentar,	
ın̂	parteneriat	cu	Ordinul	Arhitecților	din	România,	
Filiala	 Teritorială	 București,	 proiect	 finanțat	 prin	
Timbrul	Arhitecturii.	

Documentarea	 are	 la	 bază	 un	 volum	de	 studii	 pe	
acest	subiect,	ın̂	pregătire	la	Editura	Hasefer	pentru	
2020	 (editori	 dr.	 Anca	 Tudorancea	 și	 arh.	 Costin	
Gheorghe;	 autori,	 ın̂	 ordine	 alfabetică:	 arh.	 Lucia	
Apostol,	 drd.	 Cezar	 Buiumaci,	 Sorin	 Cleșiu,	 arh.	
Costin	 Gheorghe,	 drd.	 Maria	 Irimia,	 Cristian	
Popescu,	 dr.	 Irina	 Spirescu,	 Simina	 Stan,	 dr.	 Anca	
Tudorancea , 	 con f . 	 d r. 	 Fe l i c i a 	 Wa ldman .	
Documentare	 de	 arhivă:	 Narcis	 Ispas,	 dr.	 Oana	
Marinache,	lista	fiind	ın̂că	deschisă).
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Expoziția	 (realizată	 de	 arh.	 Costin	 Gheorghe	 -	
managerul	proiectului	Cartierul	evreiesc,	și	de	Anca	
Tudorancea)	 rememorează	 spațiul	 ocupat	 de	
sinagogile	 demolate	 din	 vechiul	 cartier	 evreiesc:	
strada	Negru	 Vodă,	 strada	 Banu	Mărăcine,	 strada	
Emigratului,	strada	Mămulari,	strada	Sticlari,	strada	
Bravilor,	 strada	 Bradului,	 dar	 și	 istoria	 salvării	 la	
limită	 a	 unor	 clădiri	monument	precum	Sinagoga	
Mare	 sau	 Templul	 Unirea	 Sfântă	 (actualmente	
Muzeul	de	Istorie	și	Cultură	a	Evreilor	din	România	
„Nicolae	Cajal”).

Evenimentul	 a	 fost	 realizat	 ı̂n	 parteneriat	 cu:	
Muzeul	Municipiului	București,	Muzeul	Național	de	
Artă	 al	 României,	 Muzeul	 Colecțiilor	 de	 Artă,	
Arhivele	 Naționale	 ale	 României,	 Biblioteca	
Academiei 	 Române, 	 Institutul 	 Naț ional 	 al	
Patrimoniului,	 Uniunea	 Arhitecților	 din	 România,	
Agerpres	și	Centrul	pentru	Studiul	Istoriei	Evreilor	
din	 România	 „Wilhelm	 Filderman”,	 Federația	
Comunităților	Evreiești	din	România,	grupurile	de	
inițiativă	 Cartierul	 Uranus,	 Cartierul	 Evreiesc	 și	
Casa	Costa-Foru.

Prezent	la	dezbatere,	dr.	Aurel	Vainer,	președintele	
Federației	 Comunităților	Evreiești	 din	România,	 a	
salutat	 inițiativa	 de	 a	 se	 prezenta	 publicului	
distrugerile	 haotice	 ale	 fostului	 regim	 -	 biserici,	
temple	 ș i 	 s inagogi , 	 c l ădiri 	 de	 patrimoniu	
inestimabile	-	demolări	ce	au	stigmatizat	ireversibil	
locuitorii	și	orașul.
De	asemenea,	dr.	Aurel	Vainer	a	evocat	cu	nostalgie	
străzile	 de	 altădată	 din	 cartierele	 sacrificate	 ı̂n	
numele	 unei	 sistematizări	 monstruoase	 ce	 a	
constituit	 și	 constituie	 un	 dezastru	 arhitectural-
istoric	românesc	fără	precedent.
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Pe 12 decembrie a avut ceremonia de decernare a Premiilor 
Academiei Române pe anul 2019, în cadrul căreia, la secțiunea 
„Arte, Arhitectură și Audiovizual”, arhitecții Ildiko MITRU și 
Stefan PASKUTZ din Baia Mare au primit Premiul „Duiliu Marcu” 
pentru lucrarea „Restaurare și reabilitare «Colonia Pictorilor» din 
Baia Mare”. Lucrarea a mai fost premiată cu Premiul Președintelui 
Uniunii Arhitecților din România, la Bienala Națională de 
Arhitectură din 2018, iar la gala Romanian Building Awards 2019, 
organizată de Ordinul Arhitecților din România, a obținut 
mențiunea juriului la Secțiunea Spațiu Public.
Cu această ocazie, cei doi arhitecți au fost sărbătoriți la Centrul de 
Cultură Arhitecturală al UAR din str. J. L. Calderon, București.



I N F O 6

		43			

„Ne-am	adunat	astă-seară	ca	să	ne	bucurăm	că	Ildiko	MITRU	și	
Stefan	 PASKUTZ	 au	 luat	 Premiul	 Academiei	 2019	 pentru	
lucrările	de	la	«Colonia	Pictorilor»,	pe	care	le-ați	văzut	cu	ocazia	
Balului	de	 la	Baia	Mare.	Toți	 cunoaștem	 și	admirăm	această	
realizare,	 care	 este	 de	 o	 amploare	 cu	 totul	 specială	 și	 de	 un	
interes	cultural	deosebit”.

Ileana	TUREANU,	președintele	Uniunii	
Arhitecților	din	România:	

„Ileana	 mi-a	 vorbit	 despre	 «Colonia	 Pictorilor»	 și	 am	 ținut	
foarte	mult	să	merg	la	acest	Bal	ca	să	văd	lucrarea.	Ce	am	văzut	
acolo	 a	 depășit	 categoric	 orice	 impresie	 bună	 pe	 care	mi-au	
lăsat-o	niște	albume	și	fotografii	pe	care	le-am	văzut	anterior.	
Prezentarea	 respectivă	 era	 mult	 sub	 nivelul	 a	 ceea	 ce	 ar	 fi	
trebuit	 să	 fie.	 Am	 avut	 emoții	 când	 am	 susținut	 lucrarea	 în	
Academie,	pentru	că	sunt	mulți	acolo	axați	pe	contrazicere.	Cu	
toate	 acestea,	 a	 fost	 singura	 lucrare	 care	 a	 întrunit	
unanimitatea	voturilor”.	

Romeo	BELEA,	arhitect,	profesor	universitar	și	
membru	corespondent	al	Academiei	Române:	

„S-a	 lucrat	 8	 ani	 la	 acest	 proiect.	 Erau	 20	 de	 artiști	 care	 au	
confiscat	această	Colonie,	aveau	ateliere	acolo,	dar	nu	lucrau	în	
ele,	ci	le	foloseau	ca	depozit,	în	afară	de	2-3.	În	rest,	atelierele	
erau	 închise.	 Proiectul	 ăsta	 și-a	 dorit	 să	 redea	 Coloniei	
dimensiunea	culturală	europeană	pe	care	a	avut-o	din	1905.	A	
reprezentat	un	avantaj	 faptul	că	proiectul	nu	a	beneficiat	de	
finanțare	europeană,	ceea	ce	a	permis	intervenții	și	modificări	
benefice	făcute	în	timpul	realizării	lucrării,	ceea	ce	nu	ar	fi	fost	
posibil	 în	 cazul	 unui	 proiect	 cu	 bani	 europeni,	 la	 care	 nu	 se	
permit	schimbări	față	de	forma	aprobată”.	

Ștefan	PASKUTZ:	

„Baia	Mare	 este	 deosebită.	 Când	 am	 văzut	 parcurile	 și	 Piața	
Cetății,	nu-mi	venea	să	cred	că	e	România.	Am	zis	«uite	o	piață	ca	
la	Viena».	Piața	Cetății	și	Colonia	Pictorilor	sunt	extraordinare.	
Sunt	foarte	entuziasmat	de	ceea	ce	ați	făcut	acolo”.

Dorin	ȘTEFAN:	
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„Colonia	 este	 un	 monument	 istoric	 și	 știm	 ce	 constrângeri	
presupune	să	restaurezi	un	monument	istoric.	A	fost	greu	să	
convingem	și	să	susținem	această	direcție	de	restaurare	pe	care	
am	adoptat-o,	în	care	inovația	este	consistentă,	dar	tocmai	asta	
place	și	cucerește	publicul.	Ideea	care	ni	s-a	părut	interesantă	
la	 acest	 monument	 istoric,	 care	 nu	 are	 în	 sine	 o	 valoare	
arhitecturală	și	istorică	deosebită,	este	vorba	de	fenomen,	de	
memorialistică,	în	primul	rând.	Conceptul	realizării	a	fost	exact	
să	marcăm	continuitatea	acestui	 fenomen	și	aici	mă	refer	 la	
școala	băimăreană	de	pictură”.

Ildiko	MITRU:	

„La	universitatea	din	Cluj	se	știe	foarte	puțin	despre	«Colonia	
Pictorilor»,	ceea	ce	m-a	deranjat	foarte	mult,	mai	ales	că	eu	am	
văzut-o	 de	 câteva	 ori,	 înainte	 de	 a	 interveni	 echipa	 și	 după	
aceasta.	Pentru	a-i	face	un	pic	mai	sensibili,	eu	aș	propune	să	
facem	 o	 prezentare	 și	 la	 Cluj	 și	 să-i	 invităm	 pe	 cei	 de	 la	
Universitatea	de	Design	și	Pictură”.

Conf.	dr.	arh.	Vasile	MITREA:	

Link video: https://we.tl/t-U3vRzdg9ID

https://we.tl/t-U3vRzdg9ID
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Ca la fiecare sfârșit de an, UAR Sibiu organizează o întâlnire a membrilor săi, care, de data 
aceasta, a avut loc pe 13 decembrie, cu sprijinul BAUMIT, unul dintre sponsorii care au 
contribuit și la restaurarea Centrului de Cultură Arhitecturală din Piața Mică. În cadrul 
acestei întâlniri, domnul Vlăduț SAV, reprezentantul companiei, a prezentat serviciile și 
produsele pe care le oferă Baumit, iar dl arh. Dorin BOILĂ a vorbit despre expoziția de 
arhitectură „Julius Doppelreiter (1878-1954) - arhitect gorjean de origine austriacă ce a 
înnobilat Gorjul”, care va fi găzduită de Centrul de Cultură Arhitecturală din Sibiu pe o 
perioadă mai mare de timp. 
În premieră, a răspuns invitației de a participa la eveniment o delegație  din partea  Filialei 
OAR Sibiu-Vâlcea:  Mihai ȚUCĂ,  Ioan VELICIU, Diana CONSTANTINESCU, Roxana 
VOCHESCU, Alexandru HARAGA.  Dl Cristian ȘANDRU, președintele Filialei OAR Sibiu-
Vâlcea nu a putut participa cu părere  de rău.  Acest  semnal  ne face să credem că relațiile 
între cele două organizații vor duce și pe viitor la colaborări cu rezultate importante în slujba 
promovării arhitecturii și a rolului arhitectului în societatea civilă. 
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:	„Expoziția	este	a	doua	oară	în	Sibiu.	Prima	oară	am	adus-o	
cu	 ocazia	 Conferinței	 Asociației	 Bibliotecarilor,	 pentru	 că	
este	 o	 expoziție	 foarte	 frumoasă	 a	 acestui	 arhitect	 relativ	
recent	descoperit,	datorită	contribuției	Bibliotecii	din	Târgu	
Jiu,	 care	 are	 sediul	 în	 două	 clădiri	 făcute	 de	 Julius	
Doppelreiter,	arhitect	austriac	care	a	îmbogățit	patrimoniul	
construit	 al	 acestei	 zone.	Din	 câte	 știu,	 are	peste	1.000	de	
proiecte,	Dorin	vă	va	spune	mai	multe	pe	acest	subiect”.

Link	video:	https://we.tl/t-g2Yuw4wWB0

Despre	 expoziție	 a	 vorbit	 și	 dl	 arh.	 Mircea	
ȚIBULEAC,	președintele	UAR	Sibiu:	

„M-am	bucurat	că	a	revenit	la	Sibiu	această	expoziție	pe	care	
puțină	 lume	 a	 văzut-o	 la	 Biblioteca	 Astra,	 pentru	 că,	 în	
legătură	 cu	 acest	 arhitect	 și	 cu	 creația	 lui,	 sunt	 lucruri	
absolut	deosebite	de	zis.	Este	 fiul	unui	meșter	 tâmplar	din	
Austria	care	s-a	căsătorit	cu	o	româncă	înainte	de	sfârșitul	
secolului	 al	 XIX-lea	 și,	 în	 cele	 din	 urmă,	 au	 ajuns	 în	 zona	
Olteniei	de	Nord-Vest.	Aici	să	vedeți	ce	sinergii	interesante	au	
avut	 loc,	 într-un	moment	 în	 care	Regatul	României	 era	 în	
ascensiune	și	atrăgea	lume	din	mai	multe	zone	ale	Europei,	
mai	ales	din	Europa	Centrală	și	de	Sud,	în	general,	lume	foarte	
bună,	 chiar	 dacă	 erau	 doar	 meșteri,	 meșteșugari	 etc.	
Doppelreiter	a	făcut	școli	de	specialitate	în	Europa	Centrală,	
din	această	cauză	s-a	văzut	în	stare	să	facă	mai	multe	lucruri:	
de	 la	 proiectare,	 până	 la	 amenajări	 interioare	 și	 șefie	 de	
șantier.	El	a	activat	la	cumpăna	celor	două	secole	-	al	XIX-lea	
și	al	XX-lea.	Atunci	era	perioada	de	după	marile	succese	ale	
școlii	românești,	ale	școlii	romantice	de	arhitectură,	inițiată	
de	Ion	Mincu.	El	a	avut	opțiunea	de	a	se	înscrie	în	această	
școală	știind	un	lucru:	dacă	a	ales	o	patrie	nouă,	se	integrează	
în	specificul	locului”.	

Arh.	Dorin	BOILĂ:	

Link	video:	
https://we.tl/t-g2Yuw4wWB0,	
https://we.tl/t-qacNCLCKy1

https://we.tl/t-g2Yuw4wWB0
https://we.tl/t-g2Yuw4wWB0
https://we.tl/t-g2Yuw4wWB0
https://we.tl/t-qacNCLCKy1


I N F O 7

		49			

Expoziția	dedicată	arhitectului	 Julius	DOPPELREITER	este	un	proiect	al	 Sucursalei	Gorj	a	
Uniunii	 Arhitecților	 din	România,	 în	 colaborare	 cu	Biblioteca	 Județeană	 „Christian	TELL"	
Gorj.	
Fotografiile	din	expoziție	au	fost	realizate	de	arh.	Iulian	Cămui,	arh.	Mihai	Maicovschi,	arh.	
Doru	Pasăre,	Olimpia	Bratu.	
Documentare:	Olimpia	Bratu,	arh.	Iulian	Cămui.	
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„Ceea	 ce	 vom	 discuta	 aici	 sunt,	 practic,	 soluții	 pentru	
clădirile	vechi.	Această	expoziție	a	arhitectului	Doppelreiter	
este	 un	 context	 bine	 creat	 pentru	 această	 prezentare.	
Tencuielile	trebuie	privite	din	perspectiva	a	ceea	ce	trebuie	
ele	să	înlocuiască.	Tencuielile	pentru	renovări	trebuie	să	le	
înlocuiască	pe	cele	vechi	pe	bază	de	var	hidratat,	nisip	și,	în	
unele	 cazuri,	 un	 soi	 de	 armare.	 Materialele	 de	 nouă	
generație	trebuie	să	urmărească	și	să	 înlocuiască	în	mod	
corect	acele	materiale	vechi	și	să	aibă	cam	aceleași	funcții:	
de	a	fi	permeabile	la	vaporii	de	apă,	de	a	permite	irigarea	
capilară	a	apei,	să	nu	obtureze,	să	nu	blocheze	un	anumit	
traseu	al	apei	și	aici	mă	refer	la	clădirile	care	au	subsol	și	au	
zidurile	fondate	în	apă	freatică	sau	un	teren	cu	umiditate	
ridicată.	 Noile	 materiale	 nu	 trebuie	 să	 blocheze	 această	
migrare	a	apei,	pentru	că	așa	funcționează	clădirile	și	noi	
trebuie	doar	să	ne	adaptăm	funcționării	lor”.	

Vlăduț	SAV,	Baumit:	

Link	video:	
https://we.tl/t-3S6ksrp7Dx

https://we.tl/t-3S6ksrp7Dx


I N F O 7

		51			

„Nu	sunt	arhitect,	ci	inginer	și	ceea	ce	vreau	să	vă	recomand.	pentru	o	bună	colaborare	între	constructor	
și	arhitect,	unde	de	multe	ori	se	rupe	un	așa-zis	film,	este,	ca	în	faza	de	proiectare,	să	se	folosească	soluții	
tehnice	BAUMIT	sau	altele,	deși,	din	experiența	mea	de	20	de	ani	în	construcții,	BAUMIT	deține	pe	cele	mai	
multe	direcții	soluții	complete.	Dacă	discuția	a	fost	axată	mai	mult	pe	tencuieli,	stratificația	întreagă	să	
se	folosească	pe	produsele	respective.	Nu	am	acțiuni	la	BAUMIT,	dar	lucrez	cu	produsele	lor	din	2005.	
Produsele	sunt	foarte	bune	calitativ	și	sunt	soluții	complete.	Foarte	important	pentru	un	constructor,	este	
și	consultanța	tehnică.	Orice	problemă	apare,	BAUMIT	îți	oferă	soluții	care	chiar	funcționează.	Este	greu	
ca,	în	faza	de	proiectare,	să-i	poți	spune	beneficiarului	ce	probleme	ar	putea	să	apară,	dar	acestea	apar	
inevitabil	pe	parcurs,	oricine	o	știe.	BAUMIT	chiar	reacționează	la	timp	și	se	mișcă	foarte	rapid,	nu	peste	o	
lună	sau	două	cum	e	în	alte	cazuri.	Au	produse	pentru	toate	problemele	care	pot	apărea,	mai	ales,	cum	a	
fost	în	acest	caz,	la	o	clădire	veche	care	e	și	monument	istoric.	

Octavian	POPA,	asociatul	OLD	RESIDENCE,	firma	de	construcții	care	a	făcut	ca	
restaurarea	clădirii-monument	istoric,	în	care	funcționează	Sucursala	UAR	
Sibiu,	să	fie	făcută	exemplar,	din	toate	punctele	de	vedere:	
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Evenimentul	a	continuat	într-o	altă	aripă	a	clădirii-monument	cu	o	cină	festivă.
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INFO 8
de	Olimpia	BRATU
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Luna	octombrie	a	anului	2019	a	fost	una	dintre	cele	
mai	frumoase	perioade	pentru	echipa	de	arhitecți	și	
bibliotecari	 ce	 a	 pornit	 ı̂n	 anul	 2018	 cercetarea	
pentru	 redescoperirea	 unui	 arhitect	 prolific,	 de	
origine	 austriacă,	 care	 prin	 creația	 sa	 a	 reușit	 să	
ın̂nobileze	un	oraș,	Târgu	Jiu.

Grație	 colaborării	 dintre	 Uniunea	 Arhitecților	 din	
România,	 prin	 președinta	 acesteia,	 doamna	 arh.	
Ileana	 Tureanu	 și	 Institutul	 Cultural	 Român,	 ı̂n	
perioada	17	octombrie-23	noiembrie	2019	Galeria	
Institutului	 Cultural	 Român	 din	 Viena	 a	 găzduit	
expoziția	 „Julius	 Doppelreiter	 (1878-1954):	 Stilul	
arhitectural	 neo-românesc	 al	 unui	 arhitect	 de	
origine	austriacă”.	

Uitat	de	concitadini,	necunoscut	ın̂	România,	Julius	
Doppelreiter	a	revenit	la	originile	sale	prin	filiație	și	
formație	 ı̂n	 seara	 	 zilei	 de	 17	 octombrie	 2019.	
Vernisajul	expoziției	a	fost	un	moment	emoționant	
pentru	 toți	 membrii	 echipei	 coordonate	 de	 arh.	
Mihai	 Maicovschi,	 cel	 care	 deschis	 evenimentul.	
Printre	invitații	prezenți	ın̂	sală	s-au	aflat	arhitecți	
austrieci,	dar	 și	arhitecți	 români	stabiliți	 la	Viena,	
alături	 de	 ın̂treaga	 echipă	 a	 proiectului,	 gorjenii	 :	
arh.	Iulian	Cămui,	arh.	Doru	Pasăre,	arh.	Alexandru	
Cămui,	 arh.	 Alexandra	 Pasăre,	 arh.	 Claudiu	
Cârciumaru,	 cond.	 arh.	 și	 artist	 plastic	 Dan	
Semenescu	și	colegele	din	Uniunea	Arhitecților	din	
România:	arh.	Ioana	Alexe	și	jr.	Mirela	Mercurianu.
Multumim	pentru	traducerea	care	a	fost	asigurata	
de	gorjanul	stabilit	la	Viena	ing.	Popescu	Sabin	Jr.		

Proiectul	cultural	care	a	condus	la	realizarea	acestei	
expoziții,	 completată	 cu	 un	 catalog	 și	 pliantul	 de	
prezentare	 a	 operei	 autorului	 este	 rezultatul	
parteneriatului	 dintre	 Uniunea	 Arhitecților	 din	
România,	 UAR	 Sucursala	 Gorj	 și 	 Biblioteca	
Județeană	“Christian	Tell”	Gorj.	
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IN MEMORIAM Ștefan - Radu Ionescu 
(28	decembrie	1928	-	20	ianuarie	2020)

A murit în data de 20 

ianuarie, arhitectul Ștefan 

Radu Ionescu, fost 

redactor al revistei 

„Arhitectura” timp de 20 

de ani. Un om de aleasă 

cultură care, în perioada 

cea mai cruntă a Epocii 

de Aur, a reușit să țină 

redacția revistei de 

specialitate. S-a 

pensionat în 1991, 

angajând personal pe alții 

mai tineri. Un om care a 

iubit oamenii și care avea 

o culură în mai toate 

domeniile. Era redactor, 

dactilograf și machetist 

al revistei care se 

macheta cu greu, nefiind 

tehnica tehnoredactării 

pe computer.

Dumnezeu să-l 

odihnească!

Lucian MIHĂESCU
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Probabil că cel mai important rol pe 

care l-a jucat tatăl meu în domeniul 

arhitecturii (într-o perioadă grea, cum a 

fost cea comunistă) a fost cel de 

redactor al revistei ”Arhitectura” - pe 

atunci, singura revistă de specialitate 

a breslei arhitecților români. Acolo, 

începând din 1975 și până în 1990, el a 

fost singurul arhitect care a alcatuit 

revista (ceilalți membri ai redactiei 

fiind fotograf, secretara...), cu un efort 

extraordinar: scria sute de articole - pe 

care le semna ba direct, ba cu diverse 

pseudonime, aduna și selecta 

materiale valoroase primite de la 

arhitecți din întreaga țară, caută 

reclame care să asigure apariția a încă 

unui numar din revistă, în perioadele în 

care finanțarea de la statul român nu 

mai sosea, corecta materiale - țin 

minte nopțile de nesomn ale tatălui 

meu, când aplecat deasupra paginilor 

scria, corecta, modifica și era "cap 

limpede" - până târziu după miezul 

nopții. Pentru toți arhitecții care 

treceau pe la redacție, tata avea un 

cuvânt bun, o vorbă de încurajare, o 

       glumă - astfel, la ei în redacție, era        

         un loc tare plăcut și vesel - căutat 

      nu doar de arhitecții bucureșteni, 

dar și de majoritatea celor care 

       treceau prin Capitală. Farmecul 

     său personal, optimismul, 

                        bunătatea, 

                               generozitatea cu 

                          care se dăruia 

                                 semenilor săi nu 

                             vor fi uitate de noi 

                    toți, cei care l-am 

cunoscut.

 Ramas bun, tată! 

Dumnezeu să te ierte!

Alexandra Ionescu 

(fiica lui Ș.R. Ionescu)

RIP, tată!

Ștefan - Radu Ionescu (28 

decembrie 1928 - 20 ianuarie 2020) 

a fost arhitect promoția 1954 și un 

talentat jurnalist, redactor al 

revistei „Arhitectura” din 1975 

până în 1990!

Pentru mine și toți cei din familia 

mea, a sosit momentul greu al 

despărțirii de cel care a fost tatăl 

meu, arhitectul Ștefan-Radu 

Ionescu.

Contribuțiile sale personale în 

domeniul arhitecturii au fost 

remarcabile.

A lucrat printre altele la Institutul 

”Proiect” București, la Sfatul 

Popular al Capitalei, la D.S.A.P.C. 

(Constanța) - unde a fost Șeful 

Departamentului Sistematizare, 

ocupându-se, cu predilecție, de 

ridicarea stațiunii Mamaia (în 

perioada 1957 - 1962).

Cariera didactică a început-o ca 

asistent la Catedra de Construcții 

(condusă de reputatul profesor 

Alexandru Cișmigiu), în cadrul 

Institutului de Arhitectură ”Ion 

Mincu” din București.

La Oficiul Național de Turism, a 

ajuns cercetător științific principal 

gradul II (echivalentul funcției 

didactice de conferențiar 

universitar), preocupările 

sale fiind legate în 

special de promovarea 

Patrimoniului Național 

al României pe plan 

internațional (acuma, 

aflați de unde am 

moștenit eu aceasta 

pasiune fierbinte 

pentru apărarea 

valorilor naționale).
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de arh. Dorin BOILĂ

EXCURSII PROFESIONALE O.A.R. – U.A.R.

EXCURSIE	ÎN	SUDUL	UCRAINEI	ȘI	REPUBLICA	MOLDOVA	 	

6-13	APRILIE	2019

EPISODUL	4	-	CETĂȚILE	ROMÂNEȘTI	

DE	LA	GRANIȚA	NATURALĂ	ESTICĂ																																																																																																														
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	 PENTRU	 O	 PRIVIRE	 ANTROPOLOGICA� 	 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).
	 Iată	câteva	citate	din	carte:
	 „Sate	mari,	 frumoase,	 suspendate	 pe	mal,	 pe	 stâncă,	 tocmai	 lângă	 cer,	 răzășiile	
dinspre	Nistru;	între	sate,	sub	stâncile	și	viile	de	la	Zastânca,	orașul-bijuterie	Soroca.
	 Pe	malul	nostru,	sate	vechi	cu	răzășii	voievodale,	care	cu	timpul	au	fost	nevoite	să	
roiască	-	și	s-au	născut	noi	sate	moldovenești	dincolo,	pe	malul	stâng	(al	fluviului).	Unele	
sate	au	crescut,	devenind	orașe	și	chiar	sub	stăpânirea	rusească	și-au	păstrat	numele	și	
caracterul	românesc:	Moghilău,	Râbnița,	Dubăsari,	Tiraspol,	apoi	Balta,	Bârzu,	Tulcinul.
Roind,	satele	moldovenilor	au	acoperit	Ucraina	hanului	(kazac)	până	la	apa	Bugului.	De	la	
Soroca	la	vale...	spre	sud,	amândouă	malurile	Nistrului	sunt	acoperite	cu	sate	românești.
	 ...	pe	 la	vadul	Criulenilor	cercau	 tătarii	Țara,	mai	ales	cei	 care	veneau	de	 la	apa	
Niprului,	și,	dacă	reușeau	să	treacă	Nistrul,	se	izbeau	de	Cetatea	Orheiului.	Mai	cu	seamă	
aici	 se	 frângea	 cercarea	 hainilor	 și	 apele	 Nistrului	 se	 roșeau	 de	 sângele	 spurcăciunii	
venetice”.
	 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,	 cu	 toatele,	 completează	 călătoria	 parcă	 mai	
solicitantă	decât	una	dincoace	de	Prut.		
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	 Cred	că	toți	colegii	arhitecți,	 ım̂preună	cu	toți	ceilalți	participanți,	au	studiat	ın̂	
prealabil	cel	puțin	o	hartă	a	vechii	Moldove,	care	să	cuprindă	toate	ținuturile	locuite	de	
etnia	noastră.	Imaginea	Țării	rotunde,	ın̂	care	administrarea	cuprinde	toate	zonele	cu	
populație	majoritar	românească,	te	ın̂soțește	firesc	ın̂tr-un	voiaj	de	descoperire,	chiar	
redescoperire	pentru	câțiva	din	grup,	spre	a	ım̂plini	demersul	firesc	descris	de	N.	Iorga	
asupra	unui	stat	ce	cuprinde	ın̂	granițele	sale	politice	etnia	-	deși	tot	savantul	nostru	
arăta	 limpede	 că	 și	 acest	 stat,	 numit	 ın̂	 interbelic	 Regatul	 României	 Mari,	 rămânea	
ın̂conjurat	complet	de	zone	locuite	tot	de	români!!
	 Pentru	ın̂ceput,	priviți	cele	două	hărți	ale	Moldovei,	ın̂ainte	de	ocupația	rusească	
de	la	1812.
	 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,	 ın̂	 continuarea	
teritoriului	Dobrogei	cucerit	de	otomani	anterior.																									
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	 CETATEA	HOTIN
	
	 Așezarea	de	astăzi	a	rămas	o	umbră	a	târgului	ın̂floritor	de	acum	100	de	ani,	fiind	o	
evidentă	oglindă	a	incapacității	statului	ucrainean	de	a	gestiona	economia,	dar	și	de	a	
respecta	statutul	minorităților	din	sudul	Ucrainei...	Vizita	ın̂	orășel	și	la	Cetate	adeverește	
că	 s-a	 urmărit	 ștergerea	 oricărei	 amintiri	 a	Moldovei	 românești,	 legitimă	 și	 istorică.	
Nimic	din	zona	zisă	turistică	a	spațiului	de	acces	spre	malurile	Nistrului	și	spre	Cetate	nu	
amintește	de	trecutul	românesc	aici,	ın̂	cea	mai	proastă	„tradiție”	sovietică	de	ocupație...	
Aici	fiecare	grup	vine	cu	ghidul	său	și	prezentarea	se	referă,	evident,	la	varianta	de	istorie	
agreată	de	fiecare	entitate	politică-etnică!					
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	 La	tarabele	din	jurul	parcării	nicio	inscripție,	niciun	artizanat,	nimic	nu	apare	ın̂	
caractere	măcar	latine,	darămite	ın̂	românește...	Istoria	a	fost	aici	confiscată	de	statul	
ucrainean,	oricum	provizoriu	manager	al	„vecinătății	rusești”,	după	cum	demonstrează	
ultimele	veacuri	de	ın̂tâmplări	politic-militare!
	 I�n	 interiorul	 incintei	 secundare,	 cea	 mai	 ın̂tinsă,	 te	 izbește	 construcția,	 altfel	
stingheră,	a	unei	biserici	evident	de	stil	rusesc,	parcă	scoasă	din	cutie	adineauri,	cu	aer	
neverosimil	de	templu	asiatic	puternic	colorat...	Desigur,	un	avanpost	al	patriarhiei	de	
Moscova,	pe	malul	drept	al	Nistrului,	cum	este	și	„mănăstirea”	de	la	Bănceni	(pe	malUL	
drept	al	Prutului),	care	vor	continua	să	refuze	trecerea	la	patriarhia	de	Kiev...
	 Cel	mai	interesant	mi	s-a	părut	modul	ın̂	care	se	tupilează	ın̂	măruntaiele	cele	mai	
ın̂tunecate	ale	muzeului	din	subsolul	Cetății	urmele	Sfântului	Ștefan	cel	Mare	și	 	ale	lui	
Petru	Rareș,	cu	două	mici	tablouri-portret.	Iar	culmea-culmilor	este	faptul	că	Paraclisul	
voievodal	nu	poate	fi	vizitat!!	Noi,	ca	profesioniști	ın̂	domeniu,	ne	dăm	seama	și	de	ce:
	 -	 deși	 inserată	 pe	 jumătate	 ın̂	 ansamblul	 fortificat,	 corpul	 de	 vest	 al	 bisericii	
prezintă	 strălucit	 o	 arhitectură	 de	 sinteză	 europeană,	 specifică	 epocii	 lui	 Ștefan!	
Elansarea	 edificiului,	 tipul	 de	 parament	 și	 ancadramentele	 golurilor	 reluate	 după	
modele	central-vest-europene	compun	premisele	unui	real	șoc	cultural	 	pentru	orice	
privitor-trăitor-cercetător	 din	 actuala	 zonă	 slavă!	 Probabil	 că	 stilul	 și	 demnitatea	
ambientului	interior	al	bisericii	sunt	o	lovitură	și	mai	serioasă	pentru	cei	ce	vor	să-și	
ın̂sușească	Cetatea	ca	rezultat	al	istoriei	lor.
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	 Pentru	o	privire	diversificată	asupra	Cetății	Hotinului,	prezint	mai	jos	un	extras	de	
pe	un	sit	românesc	specializat	(care	se	dorește	neutru):
	 Primele	fortificații	din	incinta	cetății	Hotin	datează	din	sec.	XI,	când	cneazul	kievean	
Vladimir	I	dispune	ridicarea	unei	fortificații	din	lemn	pe	malul	drept	al	Nistrului,	pe	axa	
drumului	comercial	ce	trecea	prin	Cernăuți	și	cobora	spre	Dunăre	de-a	lungul	Siretului.	De	
altfel,	în	hrisovul	din	8	octombrie	1408	prin	care	Cernăuțiul	a	fost	atestat	documentar,	este	
menționat	și	Hotinul	ca	punct	vamal:	„Iar	cine	va	duce	cai	sau	iepe	la	Camenița	va	da...	la	
Hotin	ce	ar	fi	avut	să	dea	la	Cernăuți...	de	fiecare	cal	câte	doi	groși”.
	 Fortificațiile	 din	 lemn	 au	 fost	 distruse	 și	 reconstruite	 de	 câteva	 ori,	 astfel	 că	
paternitatea	Cetății	 din	piatră	 -	 construită	 în	 anul	 1325	 -	 este	 disputată	 între	unguri,	
polonezi,	moldoveni	și	genovezi,	aceștia	din	urmă	stabilindu-se	aici	în	sec.	XIII.	Cert	este	că	
pe	la	1340	era	stăpânită	de	Voievodul	maramureșean	Dragoș,	iar	pe	la	1375	a	intrat	în	
posesia	domnitorilor	moldoveni,	dar	stăpânirea	acestora	avea	să	cunoască	în	timp	dese	
perioade	de	întrerupere.	Astfel,	Iliaș,	fiul	lui	Alexandru	cel	Bun,	predă	cetatea	polonezilor	în	
anul	1436;	Petru	Aron	o	redobândește	în	1455,	dar	polonezii	o	preiau	la	scurt	timp,	pentru	
ca	Sf.	Ștefan	cel	Mare	să	o	recucerească	în	anul	1949,	după	doi	ani	de	asediu.	Tot	el	dispune	
extinderea	considerabilă	a	cetății,	construirea	unor	turnuri	și	a	unor	ziduri	noi,	de	până	la	
40	m	înălțime	și	de	5-6	m	grosime,	precum	și	amenajarea	curții	interioare	în	2	incinte:	
voievodală	și	a	oștenilor.	În	același	timp	s-a	dezvoltat	și	orașul,	care	găzduia	unul	din	cele	
mai	mari	iarmaroace	din	Moldova.
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	 Cetatea	(incinta	voievodală)	are	o	suprafață	de	aprox.	870	mp	și	5	turnuri,	din	care	3	
ridicate	în	timpul	Sfântului	Ștefan	cel	Mare,	inclusiv	cel	rectangular	de	la	intrare,	la	care	se	
accede	pe	un	pod	asemănător	celor	de	la	cetățile	Neamțului	și	Sucevei.	În	cetate	există	
Paraclisul	 cu	 hramul	 Adormirea	 Maicii	 Domnului,	 reședința	 domnească	 -	 pentru	 că	
domnul	moldovean	Bogdan	Lăpușneanu	a	stat	mai	mult	aici	decât	la	Suceava	-	cazarma,	
fântâna,	expoziția	de	arme,	armuri	și	costume	de	epocă,	iar	pe	coridoare	se	află	câteva	
tablouri	 cu	 personalități	 din	 Țările	 Române	 care	 au	 avut,	 de-a	 lungul	 timpului,	 vreo	
legătură	 cu	 Cetatea	 -	 între	 care	 Sf.	 Ștefan	 cel	Mare,	 Petru	 Rareș,	 Vasile	 Lupu	 și	Mihai	
Viteazul.	La	subsol	este	nelipsita	expoziție	cu	instrumente	de	tortură.

	 Parcurgând	aceste	meleaguri,	atât	de	ın̂cercate	de	istoria	„marginilor	de	imperii	și	
a	franjurilor	de	interese”,	ne-am	putut	imagina	mai	acurat	aproape	imposibilul	tangaj	ın̂	
care	s-a	aflat	Moldova	domnitorilor	români	ın̂tre	anii	1340	și	1812!
	 Privind	apele	 tăcute	 ale	Nistrului,	 dincolo	de	 care	 ın̂cepe,	 spre	nord,	 teritoriul	
cetății	Camenița,	ne-am	amplificat	senzația	de	hiatus	istoric	pe	care-l	traversează	astăzi	
Moldova	de	dincolo	de	Prut	-	faptul	că	haosul	ucrainean	se	ım̂pletește	cu	revanșardismul	
rusesc,	 rezultanta	 economică	 și	 statutul	 social	 al	 populației	 s-au	 segregat	 deja	 ca	
deplorabile,	ne	face	să	credem	că	situația	actuală	nu	mai	poate	dura...
	 Noi	am	continuat	excursia	pe	Nistru	ın̂	jos.	

(va	urma)	
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