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SEMNALE

De-a arhitectura la sat… pe roți !

Casa mică – casa cuib

Pe 29 august 2020 De-a Arhitectura - Sibiu aleargă la Maratonul
International Sibiu cu proiectul „De-a arhitectura la sat… pe
roți!”, pentru a putea susține ateliere dedicate copiilor din satele
sibiene. Beneficiarii proiectului sunt copiii cu vârste între 7 și 14
ani din satele sibiene, familiile acestora, profesorii de
învățământ primar care vor participa și, nu în ultimul rând,
satele din județul Sibiu asupra cărora copiii, viitori cetățeni, își
vor pune amprenta. Proiectul are nevoie de 6.800 de lei pentru a
fi implementat – patru ateliere ar urma să fie organizate în 2021,
într-o rulotă cumpărată cu banii strânși anul trecut, tot la
maraton. 
 „De-a arhitectura la sat” este un proiect local al asociației De-a
Arhitectura Sibiu, apărut din dorința de a conștientiza și a
valorifica arhitectura specifică satelor sibiene, mereu apreciate
pentru autenticitate, etnologie, istorie, unicitate. „Cunoaşterea
de către copii a satului în care trăiesc şi a problematicilor lui
pune bazele unei responsabilităţi sociale și duce la o atitudine
pozitivă faţă de sat, măreşte curiozitatea şi atenţia faţă de
transformările mediului în care trăiesc. Copiii, moștenitori ai
satelor lor își vor dori să protejeze mediul construit valoros și să
se implice activ în procesul de conservare al construcțiilor
autentice și de creare al construcțiilor noi”, explică
reprezentanții asociației.

D E - A  A R H I T E C T U R A  L A

S A T …  P E  R OȚ I !
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„Ne dorim ca activitățile să fie accesibile și
copiilor care locuiesc în satele din județ și am
decis să ducem pe roți atelierele la ei în sat.
Atelierele pe roți înseamnă o rulotă transformată
într-un mic spațiu de lucru, de desenat și
bricolat, de citit cărți de arhitectură, de proiecții.
Ne propunem să realizăm în felul acesta minim
patru ateliere, ce se vor desfășura o dată la două
săptămâni. Rulota am achiziționat-o din suma
strânsă la Maraton Sibiu în 2019, cu ajutorul
alergătorilor netemători de ploaie și a
susținătorilor ce au crezut în proiectul nostru și
au donat în cadrul Maratonului Sibiu (și le
suntem foarte recunoscători pentru asta!),
urmează să o recondiționăm și să o dotăm
pentru ateliere. Pentru aceasta avem multă
nevoie de susținerea voastră și în acest an, având
în vedere că prietenii de la Fundația Comunitară
Sibiu au reușit să organizeze și în condițiile
actuale maratonul care strânge în primul rând
mulți oameni frumoși, împreună. Aici găsiți
proiectul nostru și vă așteptăm să susțineți cu
orice sumă unul din alergătorii înscriși:
http://maratonsibiu.ro/de-a-arhitectura-la-
sat-pe-roti-2-14320/, până la data de 1
octombrie 2020, ora 23,59”, spun inițiatorii
proiectului.
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Evenimentul sportiv va avea loc anul acesta pe
29 august, iar numărul maxim de alergători
pentru cursa fizică, cu start individual în Piața
Mare (la un interval de 20 de secunde), va fi de
1000 de persoane. De asemenea, doritorii vor
putea participa individual, în perioada 29 august
- 1 octombrie 2020, selectând opțiunea „Aleargă
Oriunde”. La această opțiune nu există limitări
de participanți, dar toți sunt rugați să respecte
măsurile de siguranță necesare. Alergătorii sunt
încurajaţi să-şi organizeze micro-evenimente în
zone sigure, iar la final să trimită organizatorilor
dovezile de alergare (foto, video, track-ul cursei).

Detalii despre proiect și cum vă puteți înscrie
pentru a-l susține găsiți AICI. 

Asociaţia De-a Arhitectura a fost înfiinţată în
ianuarie 2013 pentru a promova și dezvolta
educația de arhitectură și mediu construit în
vederea conștientizării și a cunoașterii
valorilor arhitecturii, design-ului și
urbanismului. Din anul 2016 asociația a
deschis prima filială din țară, la Sibiu.

Ne dorim ca
activitățile să fie
accesibile și
copiilor care
locuiesc în satele
din județ și am
decis să ducem pe
roți atelierele la
ei în sat

”

http://maratonsibiu.ro/de-a-arhitectura-la-sat-pe-roti-2-14320/
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Uniunea Internațională a Arhitecților

DR .  ARH .

Ș ERBAN  Ț I GĂNAȘ

Secretar general la UIA
ingredientele unei misiuni

I N F O  1  |  A U G U S T  2 0 2 0

Când Mircea mi-a pus întrebarea: „Ce câștig are arhitectul din România din faptul că

ești secretar general al UIA?”, am ezitat între a mă enerva și a mă lăsa provocat și a

răspunde. De ce să mă enervez? Poate pentru că există întrebări care nu ar trebui puse

sau la care răspunsurile sunt cumva implicite. Am început prin a mă gândi la alte

întrebări similare, pe care i le-aș fi întors, ca de exemplu: ce câștig are un locuitor din

Sibiu din faptul că unul de-al lor a ajuns președintele statului? M-am mai gândit la

întrebări mai puțin particulare de tipul: ce are de câștigat un cetățean român din faptul

că Nadia Comăneci a luat 10 la Olimpiadă? Ce câștigă un gorjean din faptul că Brâncuși

a plecat de acolo? Mi-am dat seama că întrebarea a fost, de fapt, foarte bună, chiar dacă

are o tentă jurnalistică pură, dar jurnalismul nu e ceva rău în sine, dincolo de faptul că e

necesar și ar fi bine să fie și bun. 
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Răspunsul corect la toate întrebările de mai sus

trebuie să pornească de la ce a reușit sau de la ce

misiune are cel pus în discuție. Dacă

președintele Iohannis este un bun președinte,

toți cetățenii României au de câștigat, bineînțeles

subtil și distinct, iar sibienii își vor putea adăuga

acestor câștiguri și o mândrie de care nu cred că

am fost niciunul dintre noi străini nici în cazul

Nadiei, sau al lui Brâncuși, sau al altora care s-au

distins internațional. Dacă însă sibienii ar avea

de câștigat ceva mai mult, sau doar sibienii ar

avea de câștigat din faptul că unul dintre ei a

devenit președinte, ar fi grav. Ca să mă întorc la

mine, răspunsul este acela că depinde de mine ce

au de câștigat arhitecții din România din faptul

că unul de-al lor este secretar general al UIA,

singura organizație globală a arhitecților, veche

de peste 75 de ani, care reunește și reprezintă

probabil peste trei milioane de arhitecți,

numărul total fiind greu de stabilit. Dacă este

benefică pentru UIA activitatea mea ca secretar

general, atunci ea este benefică pentru toți

arhitecții reprezentați, adică și pentru cei din

România. Aceștia din urmă au privilegiul să

simtă și să spună: unul de-al nostru a făcut (sper)

ceva bine, sau foarte bine. 

Să vă spun atunci ce face un secretar general la

UIA și ce am făcut eu în acest mandat, care ar fi

trebuit să se termine, dar s-a prelungit cu încă

un an din cauza pandemiei. Uniunea este

condusă prin reprezentanți ai regiunilor, care

sunt la rândul lor reprezentanți ai Secțiunilor

Membre, adică ai organizațiilor de arhitecți din

țările membre. Există trei așa-numiți ofițeri aleși

care nu își reprezintă organizațiile din care

provin, exact așa cum președintele statului este

al tuturor cetățenilor, nu doar al celor care l-au

votat, sau al susținătorilor partidului care l-a

propulsat. Aceștia sunt: președintele UIA,

secretarul general UIA și trezorierul UIA. 

Vicepreședinții celor cinci regiuni ale UIA

reprezintă toți membrii din regiunile respective,

iar cei din Consiliul UIA, câte patru pentru

fiecare regiune, deși sunt reprezentanți ai

propriei secțiuni membre, au de asemenea rolul

de a reprezenta întreaga regiune. Sistemul acesta

corespunde unei epoci în care s-a construit UIA,

adică imediat după al Doilea Război Mondial,

odată cu apariția ONU. Secretarul general este

responsabil, bineînțeles, de activitatea continuă a

Secretariatului UIA, o echipă de câteva persoane

care lucrează la sediul central din Paris. 

7

Cu delegația UIA la UN HABITAT, Nairobi, Kenia, 2018



Nu o să intru în detalii neinteresante despre ce

însemnă activitatea curentă a unui secretariat,

dar pot să vă spun că, în anumite perioade, mai

ales înainte de întâlnirile de orice nivel și

imediat după, pentru a consemna toate

deciziile și a face comunicările care se impun,

această activitate este sufocantă. Să nu uităm

că UIA are ca limbi de lucru engleza și

franceza, dar are ca limbi oficiale și rusa,

spaniola, araba și mandarina. Vă las să vă

imaginați ce derivă de aici. 

Secretariatul are o încărcătură substanțială de

comunicare pe mai multe capitole:

comunicarea aferentă formațiilor de lucru ale

UIA, despre care voi vorbi în continuare ceva

mai mult; comunicarea aferentă contractelor

în derulare, în special legată de concursurile de

arhitectură derulate sub girul UIA-UNESCO; 

comunicarea aferentă marilor evenimente

organizate sub sigla UIA - congrese, forumuri și

Capitala Mondială a Arhitecturii și bineînțeles

comunicarea mixtă bidirecțională, UIA către lume

și lumea arhitecților, via UIA, către restul lumii.

Toate acestea presupun o echipă activă și

organizată, la sediul central, care s-a înnoit în

perioada în care am activat ca SG, cu două colege

noi extrem de competente și care au completat

puzzle-ul etnic din Tour de Montparnasse, etajul

47. Secretariatul nostru este condus de o persoană

de origine spaniolă și este compus dintr-o

portugheză, o franțuzoaică, o kenyană, două

americance și o vietnameză, part-time, pe

contabilitate. Tot în această perioadă am

reconstruit integral site-ul, care are dublă adresare,

membrilor aleși, la arhiva de documente, și tuturor

celor interesați, către evenimente și activități. 

"Ceea ce este însă de resortul

secretarului general și se aplică prin

activitatea Secretariatului ține de

comunicare, ca strategie, mijloace și

conținut."
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Vorbeam de responsabilitățile secretarului

general, care împarte cu președintele

organizarea formațiunilor de lucru, care sunt de

două categorii: comisiile UIA - în

responsabilitatea președintelui și Programele de

Lucru - în responsabilitatea secretarului general.

Amintesc în treacăt faptul că UIA a avut mulți

ani trei comisii, iar acum are patru, aceasta fiind

o noutate a mandatului nostru. Acestea sunt:

Comisia pentru Practică Profesională, Comisia

pentru Educație și Comisia pentru Concursuri

Internaționale, cărora li s-a adăugat Comisia

pentru Scopurile Dezvoltării Sustenabile. În

Comisia pentru Practică Profesională avem, de

mai mulți ani, un reprezentant foarte activ, care

a fost și co-autorul unui document esențial

referitor la Valoarea Arhitecturii, alături de un

fost președinte UIA, francezul Albert Dubler.

Este vorba despre cunoscutul arhitect și profesor

timișorean Vlad Gaivoronschi. 

Comisia pentru Educație este gestionara

sistemului de acreditare-validare a școlilor de

arhitectură, conform Cartei UIA-UNESCO

pentru Educația în Arhitectură. Acesta este un

document fundamental care pune bazele

universale a formării arhitecților la standardele

UIA-UNESCO. 

Comisia pentru Concursuri Internaționale este

gestionara Standardului UIA-UNESCO pentru

concursuri internaționale de arhitectură și a

dezvoltat în acest mandat ghiduri pentru

organizarea acestor concursuri, care explicitează

principiile fundamentale și permit adaptarea la

diferite legislații naționale referitoare la

achiziții, cu respectarea riguroasă a acestor

principii. Trebuie să spun aici că tot ce însemnă

acum concursuri de arhitectură în România, în

organizarea sau cu girul OAR, este preluat direct

de la ICC UIA. În mandatul anterior, în care am

fost membru din partea Regiunii a doua a UIA în

Consiliul UIA, am făcut parte și activat în ICC,

făcând o punte solidă cu Departamentul de

concursuri la OAR. 

Programele de lucru (WP, Work Programmes)

sunt în directa coordonare a secretarului general.

În mandatul precedent, când actualul președinte

Thomas Vonier, din SUA, era SG, a declanșat un

proces de analiză a structurării și eficienței

Programelor de Lucru, constatând că rezultatele

acestora nu sunt similare și că este foarte diferită

activitatea unora de a altora, respectiv și

performanțele. 
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De asemenea, secretarul general a solicitat

dezvoltarea unui mecanism de corelare a

obiectivelor Programelor de Lucru cu Strategia

și Obiectivele UIA. Toate acestea au fost

fundamentate prin Protocolul pentru

Programele de Lucru, propus de Peter Mould,

consilier din partea Regiunii IV, provenind din

Australia. Acest protocol a fost adoptat de

Consiliul UIA și aprobat de Adunarea Generală

de la Seul, din 2017. Ca secretar general ales,

mi-a revenit sarcina să implementez acest

Protocol în activitatea Programelor de Lucru,

activitate continuă, pe care am început-o în

2017. La Adunarea Generală Extraordinară din

iunie 2019 de la Baku, Azerbaidjan, am

prezentat un raport de activitate al

Programelor de Lucru, din care vă ofer aici

câteva date importante.

În Programele de Lucru ale UIA s-au înscris 111

arhitecți din 32 de țări din toate cele 5 regiuni

ale organizației. Au fost validate, conform

Protocolului pentru Programele de Lucru, 9

astfel de inițiative, grupate în trei arii tematice.

5 programe au fost respinse pentru că nu au

îndeplinit cerințele Protocolului și unul a fost

transformat odată cu înființarea celei de a

patra Comisii, SDG.  

Prima arie tematică este Arhitectură și societate, cu

programele: Arhitectură pentru toți, Arhitectura și

copiii și Patrimoniu și identitate culturală. A doua

este Habitat, cu programele: Habitat social,

Arhitectură comunitară și Orașe intermediare,

urbanizare și dezvoltare. A treia este Dotări publice,

cu programele: Sănătate publică, Sport și agrement

și Educație și spații culturale. La această raportare

din 2019, la mijloc de mandat, am avut bucuria să

propun Adunării Generale spre adoptare două

produse dezvoltate de două dintre programele cele

mai active. A fost adoptată astfel Carta pentru

educația privitoare la mediul construit pentru copii

și tineri, la care au contribuit substanțial colegii

noștri din România care se ocupă de programul De-

a arhitectura, reprezentați la UIA de Mina Sava. Al

doilea produs finit adoptat de AG a fost promovat

de programul Arhitectura pentru toți și constă în

Politica UIA pentru accesibilitatea și incluziunea

mediului construit. Ambele documente au fost

adoptate și au intrat în vigoare. Sunt traduse și în

limba română. Rezultatele finale ale întregii

activități a Programelor de Lucru, coordonate de

secretarul general, vor fi culese cu prilejul

Congresului și Adunării Generale de alegeri de la

final de mandat, amânate pentru iulie 2021, așa cum

am mai spus. 
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Deși mai este un an până atunci, directorii

Programelor de Lucru mi-au raportat atât

obiectivele pentru finalizarea acestui mandat,

cât și stadiul lucrului și intențiile de

prezentare în cadrul Congresului, pentru a ne

permite organizarea expozițiilor, seminariilor

și soluționarea tuturor problemelor logistice.

În opinia mea a fost un mandat foarte bun

din perspectiva Programelor de Lucru și

obiectivele Protocolului au fost atinse.

Evident, aceasta nu mi se datorează, pentru că

lucrul a fost realizat de voluntarii înscriși în

fiecare program, dar Secretariatul a asigurat

suportul, iar secretarul general coordonarea. 

Secretarul general este parte dintr-o echipă,

revenindu-i un rol important în aplicarea

deciziilor Biroului UIA și ale Consiliului UIA,

asigurarea echilibrului și funcționării

continue a organizației, participând constant

împreună cu președintele, cu fostul

președinte imediat (din mandatul precedent,

care este membru de drept al Biroului UIA pe

durata mandatului următor președinției sale),

cu trezorierul și cu vicepreședinții regionali

la construcția strategiilor UIA. Din această

perspectivă nu se poate indica o contribuție

distinctă a secretarului general, atât timp cât

deciziile se iau după consultări și aprobări la

diferite niveluri. 

Ceea ce este însă de resortul secretarului general și

se aplică prin activitatea Secretariatului ține de

comunicare, ca strategie, mijloace și conținut.

Comunicarea UIA a făcut un progres semnificativ

în acest mandat prin refacerea și relansarea site-

ului, dezvoltarea comunicării în social media, care

nu avea precedent, o comunicare prin newsletter

lunar sau bilunar, cu format, design și conținut

intensificat și prin dezvoltarea de programe de

comunicare cu municipalitatea din Rio de Janeiro,

pentru Congresul și mai ales pentru prima Capitală

Mondială a Arhitecturii UIA-UNESCO, aflată în

curs. O bună parte din conținutul acestor

comunicări sunt preluate și transmise prin OAR în

limba română și reciproc, informații de interes

internațional din România sunt promovate

internațional prin aceste canale de comunicare

internaționale.

Trebuie să închei această descriere prezentând cele

două proiecte de mare importanță care au fost

lansate și dezvoltate în acest mandat, din care am

făcut inevitabil parte prin atribuțiile și modul de

lucru pe care vi l-am descris anterior. Primul este

Capitala Mondială a Arhitecturii UIA-UNESCO.

Este un concept pentru care ideea a fost generată

spre finalul mandatului anterior, dar care a fost

dezvoltat, negociat de noi, aprobat la nivelul

UNESCO și al municipalității din Rio de Janeiro în

acest mandat. 
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Conceptul se referă la conferirea acestui titlu

orașului care găzduiește Congresul UIA, în cazul

în care acesta dorește și îndeplinește criteriile

stabilite cu UNESCO, semnând un contract în

acest sens. Dată fiind noutatea conceptului, dar și

importanța sa strategică pentru promovarea

mondială a arhitecturii, eforturile UIA, la care am

participat, au fost deosebite și încununate cu

succes. Din păcate proiectul este amânat cu un an,

așa cum s-a întâmplat cu toate evenimentele

majore, Jocurile Olimpice, mari congrese și multe

altele, din cauza COVID 19. Așteptările

comunității mondiale a arhitecților, a

departamentelor ONU, respectiv UNESCO, a

administrației locale, regionale și naționale din

Rio și Brazilia, legate de acest eveniment, sunt

foarte mari. Este un concept în dezvoltare, o

construcție de fundații care va fi preluată de

următorul candidat la acest titlu, orașul danez

Copenhaga, câștigător pentru organizarea

Congresului UIA din 2023, după o luptă strânsă cu

Lausanne, Kuala Lumpur, Baku și Antalya. 

Aș putea să vă vorbesc mult despre această

adevărată aventură fără precedent în istoria

UIA, supusă ambițiilor și pasiunilor,

intervențiilor politice și diplomației mondiale.

Ceea ce îmi doresc însă cel mai mult legat de

Capitala Mondială a Arhitecturii Rio 2021 este

să fie un succes în sensul rolului de deschizător

de drum pe care îl are. Spun asta perfect

conștient de dificultățile enorme prin care trec

toate proiectele din cauza crizei sanitare

mondiale, care face foarte multe evenimente

imprevizibile și impune adaptări creative din

mers.

Celălalt proiect în premieră, care a avut deja o

reușită importantă, este cel al Forumurilor

tematice internaționale UIA. Aceste forumuri,

spre deosebire de Congrese și Capitala

Mondială a Arhitecturii, care problematizează

lumea arhitecturii din toate perspectivele sale,

au fost concepute pentru a se concentra pe o

temă unică de mare interes. 
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Vedere din biroul Secretariatului UIA, Paris, Tour de Maine – Montparnasse, etajul 47, 2019



Primul forum a fost organizat la Baku, capitala

Azerbaidjanului, în iulie 2019 și a avut ca temă

impactul pe care îl are turismul de masă în

orașele istorice. Este o temă de mare interes și

pentru orașe din România. Au participat

specialiști din diferite domenii, reprezentanți ai

unor orașe precum Veneția, Barcelona și altele

care se confruntă cu mari probleme generate de

supra-turism, inovatori, administratori și

activiști și, bineînțeles, arhitecți implicați în

diferite proiecte de bune practici și studii de caz.

A rezultat o consolidare a conceptului de Turism

sustenabil și enunțarea unor principii și direcții

ulterioare de colaborare în vederea progresului

pe această temă. 

Se pare că ceea ce s-a discutat și concluzionat

la acest forum trebuie coroborat cu

consecințele pandemiei prin care trecem și că

întreg turismul mondial, cu puternice legături

cu patrimoniul construit și peisajul, vor trebui

regândite împreună cu arhitecții.

Mă bucur că am făcut parte din grupul care a

elaborat concepția forumului, că am fost

responsabil din partea UIA de organizarea și

programul forumului, de relația cu invitații

internaționali și furnizorii locali de servicii. În

prezent suntem în procesul de construcție al

următorului Forum, câștigat ca organizare de

Madrid, pentru 2021. Acesta are o temă

prestabilită de UIA, care a încheiat un

parteneriat în acest sens cu o altă agenție a

Organizației Națiunilor Unite, UN HABITAT.

Tema se referă la accesibilitatea la locuințe și

atacă o problemă mondială de prim interes.

Am ilustrat mica mea descriere a activității

secretarului general UIA, cu imagini culese din

timpul lucrului, în speranța că ceea ce v-am

povestit este interesant și mai ales că arhitecții

din România au ceva de pe urma implicării

mele, am uitat să precizez, voluntare, în

această poziție. Pentru colegii din Sibiu, care

fac o treabă constantă și foarte interesantă prin

editarea acestei publicații on-line, adresez

felicitările mele și provocarea de a continua să

prezinte probleme internaționale, în măsura în

care politica editorială va dori așa ceva. În

mine aveți un partener în acest sens. 

13

Cu Marcello Crivella, Primarul metropolei Rio de Janeiro, la
lansarea Consiliului pentru Capitala Mondială a Arhitecturii Rio
2020, Rio de Janeiro, Brazilia, 2019

Etajul 47

Ședință on-line cu Secretariatul UIA, Kevin
Bingham (Africa de Sud), Emma Wilson
(Franța/SUA), Sonia Cela (Franța/Spania), Paula
Liberato (Franța/Portugalia) și Emily Bonin
(Franța/SUA)



C U L T I V A R E A  V A L O R I L O R

Cui ne adresăm aici, ÎN ACEASTĂ REVISTĂ? Publicului
larg, cred, de aceea mă voi explica puțin. Scriu aceste
rânduri lui Mircea Țibuleac - un arhitect, coleg din Sibiu,
pe care îl admir. Am fost colegi în grupul din jurul
arhitectului Alecu Beldiman, un profesionist desăvârșit,
președinte al Uniunii Arhitecților din România imediat
după 1989. Tatăl meu, arhitectul Aurel Tofan, de la care
am învățat meserie și încă învăț citindu-i jurnalul, mi-a
spus să stau mereu aproape de breaslă, de spiritul
cultural viu, ironic al arhitecților, pentru că este un loc
bun. Și așa am făcut. 

XAMENUL
DE ADMITERE ÎN PANDEMIE

E

I N F O  2

Arhitect Bogdan TOFAN

București, 31 iulie 2020

-  C Â T E V A  G Â N D U R I  C O N S T R U C T I V E  -
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Anul acesta, când pandemia globală de COVID
a venit peste noi ca o năpastă, când totul este
făcut on-line, cu măști, săpun și distanțare
socială ca în timpuri de restriște, examenul de
admitere la Facultatea de Arhitectură s-a dat
pe bază de portofoliu, combinat cu nota de la
Bacalaureat. S-au ocupat toate locurile, fiind
circa doi pe un loc. Anul viitor universitar
începe la 1 octombrie, cu un regim mixt: și on-
line (adică pe Skype, Zoom sau alte mijloace de
comunicare inteligente video), dar și cu
jumătate din studenți în ateliere. Presiunea de
triere se pune pe profesori, care - arhitecți
fiind și ei și cunoscând cum se face „o casă” -
ridică nivelul de exigență în notare în așa fel
încât numai cei cu adevărat dedicați acestei
meserii vor absolvi cursurile facultății.
Noi, ca arhitecți în România, facem 6 ani de
învățământ universitar cu master integrat. Când
termini Universitatea de Arhitectură la „Ion
Mincu” ai și masteratul în arhitectură. Ești ceea
ce se numește în terminologia internațională
„Master architect”, adică maestru arhitect. 

B Y   B R A Y N  R I C EEu am făcut universitatea aceasta între 1980 și
1987 (un an de armată și 6 de facultate). La
examen erau condiții dificile de admitere, cu 6
candidați pe loc. Când am susținut eu
examenul de admitere, se susțineau de fapt 4
probe: 2 probe de desen - eliminatorii (desen
liber și geometrie descriptivă) și 2 probe de
matematică, algebră și (nota bene) geometrie
și trigonometrie. Era destul de strict. Se intra
foarte greu, dar apoi școala te scotea arhitect
și erai obligatoriu repartizat, prin repartiție
guvernamentală, undeva în țară să îți faci
stagiul de 3 ani acolo, departe de casă. 
Acum e altfel. Mulți termină arhitectura ca să
scrie cărți sau să facă articole frumoase în
revistele de design, alții își fac câte-o revistă
de arhitectură unde invită arhitecți să scrie ca
în felul acesta să își construiască o platformă
teoretică de apreciere, de pe care să sară în
„șantier”. Puțini fac șantier, puțini sunt într-
adevăr arhitecți, puțini au ocazia să facă într-
adevăr arhitectură, să stea cu picioarele în
noroi și să „scrie în cartea națiunii”. 
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De multe ori nici nu e meritul lor, ajung să facă
arhitectură prin împrejurări conjuncturale și se
miră apoi de ceea ce a ieșit. E greu să
profesezi într-un mediu arid, cum avem noi
acum în jurul nostru, în starea actuală în care
arhitectul este batjocorit de funcționari fără
pregătire, ajunși la „primărie” pe post de
avizator fără să fi profesat niciodată
arhitectura. Ar trebui să dăm competenței
întâietate și să o protejăm, pentru că astfel
încurajăm valoarea, cultura și creșterea
nivelului de trai și la noi în țară. 
Înveți în școală meseria de arhitect și ar trebui
să termini numai dacă ești într-adevăr bun,
adică dacă ești pe bune absolvent de facultate
de arhitectură, dacă ai înclinație și
perseverență, dacă îți place ce faci. În
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din București sunt, la ora actuală, trei
facultăți care compun Universitatea. Dintre cele
5 meserii esențiale ale arhitecturii, sunt
acoperite trei. https://www.uauim.ro . 
Când mă gândesc la Școala de Arhitectură „Ion
Mincu”
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Mincu), mă
simt student din nou, transpus în timp, atunci
când savuram atmosfera din atelier în timpul
redactării proiectelor de an. Se stătea seara
târziu la redactarea proiectelor și era o
atmosferă plăcută… cu muzică în atelier… 
Una dintre calitățile arhitecturii, după părerea
mea, este aceea de a fi o meserie care se
ocupă cu „mânuirea” timpului. Este o știință pe
care o înveți greu, dar care îți dă posibilitatea
de a vedea lucruri prin ceața timpului care ne
înconjoară. Când privesc la silueta frumoasei
Veneții (https://ro.wikipedia.org/wiki/Veneția),
a liniei curbe de graniță, unde cerul atinge
cupola Bazilicii Santa Maria della Salute, văd
parcă o perspectivă în timp. 
Cum era în anul 421, apoi cum era în 1685. Am
să vă atașez câteva linkuri pe care să le
accesați pentru voi: 
- când ascult un concert de Vivaldi (născut în
Veneția) https://www.youtube.com/watch?
v=neJpoWD3cIQ&t=10s
- sau Scarlati https://www.youtube.com/watch?
v=mLRZb3wVaoA&list=RDneJpoWD3cIQ&index=2
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https://www.uauim.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Mincu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vene%C8%9Bia
https://www.youtube.com/watch?v=neJpoWD3cIQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=mLRZb3wVaoA&list=RDneJpoWD3cIQ&index=2


- sau Hendel https://www.youtube.com/watch?
v=GOyaELnud7Q
- sau o fugă de Bach
https://www.youtube.com/watch?
v=4yVq_rUFZb8&list=RDneJpoWD3cIQ&index=3,
mă bucur de o nouă perspectivă culturală
asupra timpului pe care nu l-am petrecut acolo,
în Veneția.
În virtutea meseriei lor, John Ruskin -
https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin -
spunea că arhitecții pot participa la scrierea
„cu clădiri” în cartea istoriei, în cartea
culturală a unei națiuni. Uitați-vă la Palladio și
Scamozzi în Vicenza și priviți în perspectiva
timpului ce au făcut acești arhitecți, cum au
înțeles ei simetria...
Arhitecții au acest atu, de a vedea în
profunzimea spațiului încă gol, necristalizat, în
profunzimea timpului. Sunt într-un fel
moștenitorii unui dar de a vedea cu ochii minții
fără a mai avea nevoie să vadă cu ochii fizici.
Sunt precum Muad’Dib -
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Atreides -
un mare maestru de pe Dune (descrisă de Frank
Herbert), care își dezvoltase simțul de a
prevedea viitorul până în cele mai mici detalii.
Știa ce se va întâmpla până în apropierea
prezentului, în așa fel încât știa dinainte unde
va călca, cine va veni la el să-i vorbească și
cum vor evolua lucrurile în prezent și în viitor. 

Suntem toți arhitecții astfel învățați
în școala de arhitectură pe care o urmăm și
după ce terminăm facultatea, suntem
puși mereu să vedem în viitor cu ochii minții
arhitectura viitoare. În meseria
noastră, în viața de zi cu zi, suntem puși la
încercarea de a ne măsura forțele
cu furtuna timpului.
Exigența care era mai demult focalizată pe
trierea celor care erau admiși la facultate ar
trebui acum să se verse ca o forță
modelatoare asupra profesorilor și studenților
din întregul aparat universitar, în toți cei 6 ani
de studiu din facultate. 
Ar trebui să ajungem să construim obiecte
arhitecturale, precum a ajuns să facă viori
Antonio Stradivari, în 1730 -
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradiv
ari.
Nu poți să rămâi cunoscut de oameni peste
timp decât dacă ai o siluetă interioară
culturală solidă, frumoasă și armonioasă. Mă
bucur când văd că această meserie rămâne a
celor ce construiesc în familie o tradiție
arhitecturală și culturală, și cred că ar trebui
să știm oricare dintre noi cum se construiește
o casă. https://www.youtube.com/watch?
v=EMOfADiXrv4 

„ Î N  M E S E R I A
N O A S T RĂ ,  Î N  V I AȚA
D E  Z I  C U  Z I ,  S U N T E M
P UȘ I  L A  Î N C E R C A R E A
D E  A  N E  MĂS U R A
F O RȚE L E
C U  F U R T U N A
T I M P U L U I ”
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În momentul actual cred că, în facultatea de
arhitectură, exigența mai poate crește, cred
că după ce studenții termină facultatea de
arhitectură numai 10% ajung să facă
arhitectură cu adevărat și asta într-un mediu
foarte arid, cred că cei care avizează
proiectele sporesc birocrația, din cauza
neștiinței, cred că ar trebui încurajată
sprijinită și promovată competența în
administrație. Vin alegerile în toamnă și ar fi
o ocazie bună să schimbăm în bine nivelul
nostru de trai. Cei care vor fi aleși ar fi bine
să apeleze la arhitecți competenți în ideea
îmbunătățirii atmosferei în orașele noastre, cu
mai multă vegetație, cu mai mult respect
reciproc, cu mai puține gropi în caldarâm și
cu citadele locuibile unde să îți placă să
trăiești. 
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ȘCOALA DE
ARHITECTURĂ

I N F O  3 /  A U G U S T  2 0 2 0 /

în vreme de Covid-19

Nu credeam că deplasarea la Birmingham, la un simpozion de pregătire a
conferinței EURAU 2020 (European Research in Architecture and
Urbanism) între 21-25 ianuarie 2020 va fi și ultima călătorie externă
pentru (întreg?) anul 2020. Și dacă o menționez, este pentru că prima
dată acolo am auzit de Covid-19, în directă legătură cu proxima celebrare
a Anului Nou Chinezesc și cu deplasările masive prilejuite de obicei de
acesta către și în China.
Și poate că, la fel ca mulți alții, am privit la început această maladie ca
pe o gripă de sezon, dar care acționa undeva departe, uitând pentru
moment că astăzi depărtarea este atât de relativă. O gripă poate ceva
mai puternică, dar fără a-mi imagina că, în doar câteva săptămâni, va
reuși să pună în modul ”pauză” o lume întreagă. O pauză pentru
numeroase activități comerciale, industriale și culturale dar nu și pentru
educație.

(Scriind articolul, mă tot gândeam la cartea lui
Gabriel García Márquez „El amor en los tiempos
del cólera”, de aici și titlul, ca largă parafrază…)

Prof.dr.habil.arh. Beatrice-
Gabriela Jöger

Facultatea de Arhitectură de
Interior
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” -
București
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„Educația continuă” a primit un înțeles imperativ, în
sensul că ea a continuat, sub diferite forme și la
diferite intensități, peste tot.
Până la această încercare, și ca urmare a unor
experimente relativ incerte din anii 90, eram ferm
convinsă că educația de arhitectură nu poate fi
realizată de la distanță, online. Parțial, îmi mențin
părerea, deoarece pentru activitatea de atelier,
această distanțare îi lipsește pe studenți de
relaționarea directă, de interacțunea și
transmiterea, dincolo de cunoștințele în sine, a
celor nespuse, a atitudinii față de proiect, a
inefabilului ce poate fi perceput doar prin
relaționarea nemijlocită de diverse medii digitale.
Parțial, s-a demonstrat că este posibil, sigur, cu
limitări. Cum? Vă voi povesti în continuare.

Cum s-a adaptat școala de arhitectură despre
care, personal, mereu am susținut că nu se
poate desfășura online?

Păi, ne-am adaptat. Probabil mai ușor decât cei din
mediul preuniversitar, dată fiind vârsta studenților și
familiaritatea pe care o au cu mediul online. Cu
măsuri coroborate la nivel de universitate pentru
rezolvarea problemelor curente ale școlii. 
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La fel pentru continuarea activității didactice la un nivel cât mai profesionist, prin adoptarea unei soluții
tehnice unitare, pentru desfășurarea cursurilor. Cred că unul dintre cele mai solicitate departamente din
universitate a fost cel de IT, care a trebuit să răspundă, în acest scop, atât prin adaptări fizice cât și la nivel de
programe. Prin adaptarea regulamentelor și crearea unor noi metodologii atât pentru predare cât și pentru
evaluarea rezultatelor acesteia, atât la cursurile teoretice cât și pentru activitățile de proiectare, seminarii,
lucrări practice. 

Faptul că ne-am adaptat în scurt
timp nu înseamnă decât că a
existat voința comună, a întergului
personal, a cadrelor didactice și a
studenților, de a nu pierde, de fapt,
un an de școală, de a ne continua
activitatea (aproape) ca de obicei
pentru a ne atinge obiectivul,
relativ apropiat, de  a finaliza anul
academic ce era în curs.

Cum a fost?

Greu. De ambele părți. „Starea de
urgență” a însemnat, în primul rând,
că marea majoritate a studenților
care nu erau din București s-au dus
acasă, la familie.



Pentru mulți, benefic. Alții, au resimțit lipsa relaționării
cu colegii de an sau din cămin. Unii au avut probleme
tehnice, de conectare la activități (lipsă semnal sau
echipamente adecvate). Însă toată lumea a înțeles
dificultățile și a acceptat și reglat micile sincope.
Pentru cadrul didactic, susținerea unui curs online a
însemnat poate o mai detaliată pregătire a
materialelor prezentate la curs sau chiar o schimbare a
metodei de predare. Pentru studenți, bănuiesc că
urmărirea online a celor câteva cursuri zilnice a
însemnat o oboseală mult mai mare decât la cursurile
desfășurate în universitate.
Am experimentat acest lucru în momentul în care,
activitatea de proiectare - cele câteva ore pe care de
obicei le petreceam în atelier, efectuate cu plăcere și
pline de energie -  transferate în fața monitorului au
devenit extrem de obositoare. Concentrarea vizuală
punctuală, mijloacele de exprimare grafică limitate,
lipsa unui respiro între corecturile succesive, sunt
epuizante. 
Întâi am pus-o pe seama vârstei, dar faptul mi-a fost
confirmat și de colegii mult mai tineri, și chiar de către
studenți. Care, după câteva săptămâni erau dornici să
vină la școală (poate singurul lucru bun din toată
situația?).
Am șansa să predau la un atelier de anul 3, Arhitectură
de Interior. Deci studenți deja la jumătatea studiilor, cu
abilități digitale și, mai ales, în primă fază, cu un
proiect deja început și care trecuse de o predare
intermediară cu corectură la panou. Era un proiect
complex, amenajarea unui restaurant ce includea
rezolvarea bucătăriei. Am adoptat imediat modul
digital, adaptarea venind în timp, ceva mai dificilă fiind
susținerea și evaluarea în sine. Aici, timpul s-a dublat. 
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Dacă la evaluarea „pe viu”, planșele unui proiect
sunt văzute simultan și  concomitent cu contactul
vizual cu autorul-student, parcurgerea
secvențială a îngreunat și lungit întregul proces.
De fapt, până la urmă, a durat de două ori mai
mult, dar rezultatele au fost totuși îmbucurătoare.
Probabil din constrângerea petrecerii timpului
liber tot în casă (era perioada de „stare de
urgență”), studenții s-au văzut „siliți” să lucreze
mai mult și, astfel, proiectele lor, în ansamblu, au
ajuns la un nivel mai bun, comparativ cu cele de
anul trecut, de exemplu.

Ce mi-a lipsit cel mai mult ?

La cursuri mi-a lipsit interacțiunea cu studenții, să
„simt sala”, să le pot pune întrebări și să
răspundă, deci ceea ce s-ar numi un „feedback
live”. Apoi, dincolo de conectarea online,
imposibilitatea verificării prezenței lor active, cel
puțin aparent mai ridicată… așa că rămâne
întrebarea cu privire la studenți: „Este conectat,
lasă computerul să meargă și face altceva sau ia
cu adevărat parte la activitate?”.
La atelier mi-a lipsit posibilitate de a
desena/corecta cu creionul în mână. Schițele
stângace - pentru un desen adevărat ar fi trebuit
probabil să fim toți echipați cu tablete grafice -
nu pot înlocui o corectură sau o schiță rapidă, cu
posibilitatea ca studentul să urmărească
procesul. Cred că explicarea și apoi urmărirea
procesului de creare a unui proiect sunt cel mai
greu de realizat online. 



Și activitatea a continuat de la distanță și în
sesiunile…

… de examene…
Pentru care cadrele didactice au muncit și câteodată
au învățat la fel de mult ca studenții. Au învățat să
utilizeze programe care permit desfășurarea sigură și
personalizată a examenelor. Au adaptat sau schimbat
modul de examinare pentru noua situație, sau au
corectat mult mai multe lucrări scrise decât de obicei.
Ceea ce a dus la prelungirea sesiunii (parțial). Dar s-a
încheiat cu bine, fără a exista, per total, mai multe
probleme decât în vremuri „normale”.

… de diplome…
Sesiunea de diplome a facultăților de Arhitectură și
Arhitectură de Interior, ce are loc cu jurii
internaționale de peste 20 de ani la Arhitectură și de
circa 9 ani la Arhitectură de Interior, a beneficiat, într-
un fel, de situația restrictivă în care s-a desfășurat. 

Astfel, adaptarea acestuia la noile condiții sanitare a
reprezentat o presiune în plus pentru conducerea
UAUIM, atât prin faptul că, dată fiind proximitatea
sa, tipologia examenului nu putea fi schimbată, cât și
prin faptul că se dorea totuși realizarea verificării
acelor aptitudini ce prevestesc disponibilitatea de
formare pentru această meserie.
Soluția la care s-a ajuns printr-o muncă intensă a
echipei de conducere a Universității noastre a fost o
metodologie de admitere adaptată la restricțiile
sanitare corespunzătoare lunii mai 2020 și care
combina cerința unui portofoliu prezentat digital cu
un unic examen in situ, mult mai scurt decât de
obicei, dar edificator pentru specializarea aleasă. 
Totul, sub rezerva evoluției situației sanitare.
Din păcate, aceasta a evoluat negativ în zilele
premergătoare examenului de admitere, ceea ce a
dus la necesitatea renunțării la examenul de la sediul
universității. Deplasarea a sute de candidați din țară,
cu familiile lor, la București, și adunarea, probabil, a
peste 1.000 de persoane în sediul universității ar fi
reprezentat un potențial risc de răspândire a
virusului, iar conducerea Universității a luat cea mai
bună hotărâre pentru condițiile date.
Astfel, tradiția judecării examenului, cu planșele
anonime frumos rânduite pe pardoseala sălii de sport
a universității, unde fiecare membru al comisiei putea
parcurge și nota în ritm propriu miile de desene, a
fost și ea adaptată. Comisiile reunite pe secțiunile
portofoliilor au parcurs împreună fiecare planșă
proiectată pe un ecran, notarea fiind făcută
personalizat, dar în ritmul comun de derulare a
imaginilor.
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Nemaifiind necesară deplasarea fizică,
disponibilitatea unor oaspeți externi a fost mai mare,
ceea ce a facilitat și o programare a participării lor în
funcție de fusul orar pe care se aflau. Totodată,
predarea digitală online a diplomelor a pus la
dispoziția fiecărui juriu, cu câteva zile înainte, toate
proiectele repartizate. Un beneficiu mai ales pentru
invitații externi, care nu erau familiarizați cu proiectele
din cursul etapelor anterioare (Studiu de
fundamentare și Prediplomă). Astfel, la susținerea
proiectelor de către absolvenți, comentariile și
întrebările s-au dovedit a fi mai detaliate și mult mai
utile. Trebuie spus că, aici, temporizarea prevăzută
pentru fiecare proiect a fost respectată, ceea ce la
nivel intern (proiecte de an) nu prea ne-a reușit.
La masa rotundă organizată în data de 10 iulie cu
invitații din străinătate, alături de alte comentarii și
sugestii pentru viitor, aceștia și-au exprimat dorința și
disponibilitatea de a participa, folosind aceste
mijloace online, la sesiunile de Prediplomă, pentru a
avea o mai mare contribuție la orientarea proiectului
în dezvoltarea sa finală.

… și de admitere!
Examenul de admitere la Arhitectură (ca universitate,
în general), ce presupune verificarea „live” a
aptitudinilor candidaților pentru abordarea viitoarei
meserii vizate, se bucură de o celebritate binemeritată
atât prin prestigiul și îndelungata tradiție a școlii
noastre, cât și prin concurența existentă, și creează,
evident, așteptări.



Aș semnala aici un bonus: realizare unor comisii unice pe universitate pentru fiecare secțiune de
portofoliu. Aceasta a dus la faptul că am putut vedea, judeca și compara, planșe de la toate
specializările celor trei facultăți ale UAUIM (Arhitectură, Arhitectură de Interior și Urbanism), spre
deosebire de examenele de admitere din ultimii peste 20 de ani, de când înființarea celor două noi
facultăți alături de tradiționala Arhitectură a dus și la separarea examenelor de admitere și a
comisiilor corespunzătoare.
Al doilea bonus: am putut vedea cum desenează viitorii noștri studenți și atunci când nu sunt sub
presiunea examenului sau timpului de realizare a unui desen. Și deși pare că desenul academic nu
ar mai avea ce căuta în era digitală, stăpânirea mijloacelor de expresie personală nu înseamnă
necesitatea realizării unui desen „frumos”, ci, mai ales, posibilitatea înțelegerii și parcurgerii
procesului de realizare a acelui desen, desen ce este, de fapt, reprezentarea înțelegerii alcătuirii
unui obiect sau a unei idei și apoi a exprimării acestora.
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Cum va fi noul an academic la Arhitectură?

Va depinde foarte mult de situația sanitară la data
începerii sale, 1 octombrie 2020, și de reglementările
existente la nivel național/guvernamental existente la
acea dată.
Eu zic că sigur va fi mixt. După cum s-a văzut,
experiența celor câteva luni de școală complet online
a demonstrat limitările acesteia, la toate nivelurile, de
la școala primară la universitate.
Dar cum va fi - de fapt, cum va fi fost cu adevărat,
măcar în parte - voi putea povesti peste câteva luni,
poate în vacanța de iarnă. Să vedem cum va fi primul
semestru și cât se va prelungi această paranteză a
vieților noastre. Care ne afectează pe toți, într-o
măsură mai mare sau mai mică și probabil că, dacă nu
vom reveni la „normalul” dinainte de pandemie, va
trebui să ne inventăm un nou normal, din care însă să
nu lipsească interacțiunea umană. Nici în viața de zi
cu zi și nici în școală.
Pentru că școala, generic, nu înseamnă doar locul
unde se transmit cunoștințe într-un domeniu sau altul,
ci, mai ales, un loc de socializare. Unde se învață, în
clar sau subconștient, reguli de comportament social
și de relaționare cu colegii și profesorii, ierarhii și
protocoale de relaționare pe care se bazează
funcționarea unei societăți și, fiindcă veni vorba, și
funcționarea întregii lumi digitale atât de îndrăgită și
adoptată de tinerele generații.
Deci, vom face ce putem online, dar vom reveni și la
Școală. Da, Școală cu majusculă, pentru că,
tradițional, Universității noastre îi spunem, cu mult
drag, „Școală”, ca o prescurtare a numelui înscris pe
frontispiciul clădirii monument încă de la inaugurarea
sa, „Școala de arhitectură”.

Vom reveni pentru că interacțiunea directă este
necesară omului, pentru că fără aceasta viața
noastră ar fi mai săracă, pentru că o cunoaștere
intermediată este ca lipsirea de unul dintre simțuri,
pentru că doar astfel învățăm unii de la ceilalți, ne
transmitem experiențele și experiența și pentru că
fără acest contact direct nu am putea trăi. Cel puțin
deocamdată. Cred și sper.

* Articolul se referă la cele întâmplate la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din București, nu și la alte facultăți de
Arhitectură din România sau alte state.



S E S I U N E  D E  C O M U N I C Ă R I
Ş T I I N Ţ I F I C E

prof. dr. hab. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR

P e  d a t a  d e  2 2  i u l i e  2 0 2 0 ,  Şc o l i l e  D o c t o r a l e  a l e  U n i v e r s i tăţ i i  d e  A r h i t e c t u ră  ş i  U r b a n i s m

„ I o n  M i n c u ”  d i n  B u c u r eşt i  a u  o r g a n i z a t  a  şa s e a  s e s i u n e  d e  c o m u n i căr i  şt i i nţ i f i c e  a l e

d o c t o r a n z i l o r ,  s u b  f o r m a  u n e i  s e s i u n i  d e  c o m u n i căr i  p r e z e n t a t e  î n  s i s t e m  d e

v i d e o c o n f e r i nţă ,  p r i n  I n t e r n e t  ( f o l o s i n d  a p l i c aţ i a  Z o o m ) ,  a v â n d  c a  s c o p  p r e z e n t a r e a

r e z u l t a t e l o r  c e r c e tăr i i  d o c t o r a l e  d i n  c a d r u l  U n i v e r s i tăţ i i ,  f a c i l i t â n d  d i a l o g u l

d o c t o r a n z i l o r  î n  v e d e r e a  f o r măr i i  u n o r  e c h i p e  d e  c e r c e t a r e  c a p a b i l e  să  d e z v o l t e

î m p r e u nă  p r o i e c t e  d e  c e r c e t a r e  ş i  î m b u nătăţ i n d  c a l i t a t e a  t e z e l o r  p r i n  s c h i m b u l  d e  i d e i .

E v e n i m e n t u l  a  r e u n i t  3 5  d e  p a r t i c i p a nţ i  ( 3 0  d e  d o c t o r a n z i  a i  a m b e l o r  Şc o l i  D o c t o r a l e  ş i

5  c a d r e  d i d a c t i c e ) ,  1 5  d o c t o r a n z i  s u sţ i n â n d  ş i  c o m u n i căr i  şt i i nţ i f i c e .  R e z u m a t e l e

p r e z e n tăr i l o r  a u  f o s t  i n c l u s e  î n t r - o  b r oşu ră  e l e c t r o n i că ,  t r i m i să  p a r t i c i p a nţ i l o r

î n r e g i s t r aţ i  î n a i n t e a  s e s i u n i i  ş i  d i s p o n i b i lă  p e  p a g i n a  U n i v e r s i tăţ i i  d e  A r h i t e c t u ră  ş i

U r b a n i s m  „ I o n  M i n c u ”  d i n  B u c u r eşt i  l a  a d r e s a :

h t t p s : / / w w w . u a u i m . r o / d o c t o r a t / 2 0 1 9 / S e s i u n e % 2 0 S D % 2 0 0 6 . p d f
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https://www.uauim.ro/doctorat/2019/Sesiune%20SD%2006.pdf


Prin proiectul numit „World Memorial to the Pandemic", arhitecții își

propun să creeze un spațiu pentru reculegere prietenos cu mediul.

Memorialul este construit într-o zonă de coastă ca o platformă
circulară, deschisă în centru, pe care vizitatorii ajung prin

intermediul unei pasarele.

A fost gândit în așa fel încât o mare parte din structură să poată fi

pre-asamblată, astfel încât impactul asupra naturii înconjurătoare să
fie minim.

Firma de arhitectura Gómez Platero a proiectat un
memorial  dedicat celor afectaț i  de COVID-19.  Monumentul ,
menit  să  f ie o expresie a speranței în t impuri  incerte,  ar
urma să  f ie r idicat în Uruguay,  f i ind primul memorial  la
scara largă  închinat victimelor din întreaga lume ale
pandemiei.

https://www.spatiulconstr
uit .ro/articol/un-
memorial-dedicat-
victimelor-
pandemiei/24120

link extern:

MEMORIAL DEDICAT
VICTIMELOR PANDEMIEI

sursa:  spat iu lconstru i t . ro

A U G U S T  2 0 2 0  |  B I U A R
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https://www.spatiulconstruit.ro/articol/un-memorial-dedicat-victimelor-pandemiei/24120


A U G U S T  2 0 2 0  |  B I U A R

Structura va servi drept o „experiență senzorială care

conectează lumea urbană la cea naturală, creând un

mediu ideal pentru introspecție", explică arhitecții,
potrivit ArchDaily.

„Arhitectura este un instrument puternic prin care

putem transforma lumea. Este, înainte de orice, o

realitate colectivă și istorică alcatuită din fragmente

mici care rezistă de-a lungul timpului și devin cultură.

Este un mod de a arăta că am fost pe această
planetă. Momentele marchează la rândul lor cultura și

reperele noastre emoționale comune. 
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Prin crearea unui memorial capabil să activeze

simțuri și amintiri în acest fel, le putem aminti

vizitatorilor noștri, așa cum a făcut pandemia, că noi,

ca ființe umane, ne subordonăm naturii, și nu invers",

spune Martín Gómez Platero, directorul firmei de

arhitectură.

Memorialul va putea primi până la 300 de vizitatori,

cu respectarea normelor actuale privind distanțarea

socială. Potrivit arhitecților, există discuții în
desfășurare cu guvernul din Uruguay privind locul

exact în care acesta va fi construit.



A U G U S T  2 0 2 0  |  B I U A R
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A U G U S T  2 0 2 0  |  B I U A R
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ZAGA-ZAGA

FRUMUSEŢE DURABILÃ….

cu soluţii de impermeabilizare inovatoare puse în
operã în cadrul unui proiect impresionant

Resortul Zaga-Zaga este situat în partea de sud a
Moldovei, la 20 km de orașul Focșani, în Delta
Siretului și se întinde pe o suprafață de 82 de
hectare. Pe lângă bungalow-urile şi casuţele
plutitoare, restaurantul, locurile amenajate pentru
de pescuit şi parcul de aventuri, o piesă
importantă şi deosebitã a complexului de
agrement o constituie piscina.

Cerințele Proiectului

Piscina Infinity Pool are aproximativ 1 500 mp și
este principala atracție atât în timpul petrecerilor
de zi, cât și a celor nocturne  Având în vedere
cerințele extrem ridicate privind calitatea și
durabilitatea sistemelor, solutiile Sika propuse in
procesul de realizare a piscinei au fost:

Pentru sistemele de impermeabilizare
(Waterproofing)

Leveling Layer – Sikaplan® W Felt 300 Biocid   
Sikaplan® WP 3100-15R                                                
Sikalastic ®-152                                                               

Pentru sistemele de reparaţii si lipirea plãcilor
ceramice: (Refurbishment)

SikaCeram ® 255 Starflex                                             
SikaTop®-122 SP RO                                                      
Sikadur® 31                                                                            
 

Ioana Lorenc
Head of Marketing

Sika Romania s.r.l.
Strada loan Clopotel No. 4 - 500 450 Brasov
Phone: +40 268 406212 - Mobile: +40 729 499166 
Fax: +40 268 406212
lorenc.ioana@ro.sika.com



de arh. Dorin BOILĂ

MOLDOVA DE EST
6 – 13  APRILIE  2019

EXCURSIE  ÎN  SUDUL  UCRAINEI ȘI  
REPUBLICA  MOLDOVA

OBSERVAȚ I I   DE   ANTROPOLOGIA  HABITATULUI  ROMÂNESC 
 D INAFARA  ACTUALELOR  FRONTIERE

EXCURSI I   PROFESIONALE  O .A .R .  –  U .A .R .

Acest episod, de fapt pen-ultimul pentru că va mai fi o

addenda, este rodul unei documentări mai extinse, din două
motive:

1. Este vorba de orașul-capitală a Moldovei de est, care între

timp, a depăș it în amploare vechea capitală a Moldovei ș i

actuala a Moldovei de vest – Iaș i i.

2. Modul în care a fost structurat programul vizitei grupului

nostru de arhitecț i + alț i tineri specialiști nu ne-a oferit

suficient timp să parcurgem principalele obiective din centru pe

jos, nici să facem un tur generos al orașului cu autocarul ș i nici

să avem răgazul vizitării unor muzee... Poate ar mai fi trebuit ș i

o jumătate de zi pentru o întâlnire cu niscai arhitecț i locali...

Cel mai bine cred că o să vă lumineze extrasele din

Simpozionul multi-anual asupra „Identităț i lor Chiș inăului” – o

iniț iativă excepț ională, de ordin istoric – antropologic –

urbanistic, care lămurește extrem de multe fațete ale vieț i i
acestui oraș, cel ce înseamnă viața a cca 25% din populaț ia
Moldovei!

EPISODUL  9 –  CHIȘINĂU
PREAMBUL
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După parcurgerea, în destul de mare viteză, a principalelor orașe

din sudul Ucrainei, imaginea de ansamblu a capitalei moldovene

este neașteptat de pozitivă: aproape toate aspectele vieț i i urbane

de aici, față de cea din zona ucrainiană, indică o intrare de facto

în spaț iul european – cel de care aparț ine de drept  arealul

românesc dintre Tisa ș i Nistru! Arhitectura veche este mai

consistent restaurată, cea nouă mai la scara omului, serviciile ș i

comerțul prezintă o activitată mai vibrantă ș i deci, privirile

oamenilor emană un cert optimism!

Cine nu a parcurs acest teritoriu, puternic rusificat ș i obidit secole

de-a rândul, nu înțelege adevărata dimensiune a acestei speranțe
ș i înmuguriri economice... 

În ultimele decenii organismul urban, corpul cetățenesc al

orașului, a primit cele mai teribile lovituri – spirituale, sociale,

politice – ș i, pe lângă efortul de a menț ine o calitate a vieț i i
urbane, a trebuit să lupte ș i pentru drepturi civile, pentru

identitatea românească, de mai multe ori ocultată ș i prigonită!

Aspectele atât de diverse ale situaț iei socio-antropologice,

dezvoltate în acest mediu de o populaț ie puternic fragmentată
etnic, politic ș i economic, sunt totuș i suficient de nivelate ș i

atenuate, dând orașului o șansă de a se redresa după fiecare

hiatus politic! 
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PRIMELE IMPRESII
Este esențial să conștientizăm că, de la

desființarea u.r.s.s., în subteranele

politice ale acestor foste state-satelit s-a

declanșat o luptă crâncenă pentru

frânarea oricăror tendințe de îndepărtare

de fostul imperiu, luptă în care au căzut

și cad mereu sute dintre cei mai patrioți
fii ai neamului românesc! Toate armele

sunt folosite – corupția, șantajul,

denigrarea, presiunea mass-media

aservită rușilor, și mai ales arma

economică! Cu bani negri, foarte dubioși,
„spălați” în aceste republici, se cumpără
terenuri, imobile, întreprinderi, resurse de

orice tip, chiar creiere și suflete ! De aici

și regretul imens că statul român, aflat și
el sub aceeași presiune rusească (dar

mai bine mascată), nu face mult mai mult

pentru sprijinirea Moldovei de est – cu

bani albi și fonduri europene!

Demonstrație curentă

Chișinau în anii interbelici



Revenim la membrul echipelor sociologice gustiene, devenit

Părintele Dumitru Bejan, din volumul Hotarul cu Cetăț i (edit.

Doxologia, Iaș i, 2010). „...Pornim pe străzi: sunt largi, tă iate

simetric.Clădirile fumurii stau în dosul gardurilor din piatră. Pe

bulevardul Alexandru cel Bun, toamna se plimbă în voie.

Așezăminte eparhiale, școli confesionale, Grădina publică cu

statuia lui Ștefan cel Mare, atent la nepoț i i care se plimbă pe

stradă... E un oraș al liniștii patriarhale... chiar tramvaiele se

mișcă încet...pe tă lpici de cauciuc.

Satele Buicani ș i Visterniceni... au crescut, s-au unit ș i, cu

ajutorul iarmaroacelor care se făceau aici, s-au așezat neguțători

mai cu seamă stră ini, iar satul a devenit oraș. Când se lasă
noaptea, străzile se pustiesc... După obloanele trase, se continuă
viața de familie, cu tabieturi ș i interminabile ceaiuri. La margini,

prin viile răzășești, se aprind focuri mari, pe la crame. Satele lui

Alexandru cel Bun îș i duc de veacuri, neschimbat, traiul așa cum

l-au moștenit din străbuni. Culesul viilor e în toi...” 

Ș i nu pot să închei citările din această carte antologică fără a

prelua notaț i i le profetice ale viitorului preot, care parcursese

hotarul Nistrului în 1935: „ De unde, din ce adâncuri se nasc

neliniștile pentru slăbiciunile de mâine ș i pentru furtuna ce ar

putea să atingă hotarele?
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REPORTAJ INTERBELIC
Pe deasupra gândurilor amare

stăruie o teamă pentru Cetate,

pentru Poarta Moldovei (Cetatea

Albă de la limanul Nistrului).

Întunecatele neliniști... aduc

incertitudini...

Pe deasupra hotarului ș i peste

zidurile Cetăț i i se-adună
blestemele. Pentru cine oare?

Pentru câtă vreme ? Iar eu,

nevrednicul, robul Măriei sale

Ștefan-Voievod, am jurat aici în

fața Porț i i, credință neamului!”

Bulevard nou

Poarta de sud



Viața cotidiană a orașului-capitală a Moldovei de Est ne-a apărut

foarte apropiată de cea a unui Cluj, Iaș i sau Timișoara – prin

dinamismul circulaț iei pietoniere ș i rutiere, dinamismul comerțului

ș i serviciilor ș i efortul vizibil de a asana ș i dota orașul cu edificiile

noi necesare. Am corelat aspectele vizibile ale energiei urbane cu

informaț ia că municipalitatea Chiș inău este a doua urbe

românească după numărul populaț iei = 800 000 locuitori cu

suburbiile, deci un rezervor de activitate economică ș i culturală
remarcabil!

Grupul nostru a parcurs pe jos o parte dintre bulevardele centrale

ș i Grădina publică tradiț ională, zona de întâlnire ș i odihnă a

multora dintre locuitorii Chiș inăului – o dată pentru că
adăpostește principalele statui ale Părinț i lor spirituali ș i politici ai

neamului românesc ș i apoi pentru că se află în apropierea

sediului parlamentului ș i guvernului, în jurul cărora au avut loc

marile manifestaț i i ale cetățenilor, revoltaț i de politicile nefaste

ale celor vânduț i cotropitorului din est...

 Am putut să revedem imagini iconice date la televizor din aceste

spaț i i urbane, dar să întâlnim ș i busturile cărturarilor-fondatori

născuț i în Moldova – tocmai cei despre care am învățat la școala

anilor *960 -*980 ș i care, aflăm cu stupoare, au început să
dispară din manualele editate la București...
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REPORTAJ RAPID
Se poate ușor constata că zestrea

arhitecturală păstrată a orașului

este majoritar modernă – perioada

final sec. XIX – început de secol

XX. Stilul dominant este neo-

renaștere italiană, pentru că
arhitecț i i au fost aceiaș i care au

lucrat în respectiva perioadă ș i

pentru Cernăuț i, Odesa, orașele

din Crimeea...

Am admirat Primăria, Muzeul de

Arte, Sala cu orgă, Catedrala

Mitropolitană cu clopotnița ei,

Turnul de Apă.

Un alt stil arhitectonic bine

reprezentat în Chiș inău este neo-

românescul, ca un manifest în

piatră al reunificării din 1918,

înaintea stilurilor moderne în vogă
atunci – Art Nouveau ș i eclecticul.

Fiind perioada interbelică, tot pe

valul românesc a fost implementat

ș i stilul „internaț ional european”,

ultra-modernist, epurat, cu un aer

proaspăt de vigoare culturală
europeană, intermediată de

Regatul Român! 

DIN VIZITA NOASTRĂ

Busturile parcului central

Vedere spre sediul guvernuluiStatuia-emblemă a capitalei



Trebuie mai multă atenț ie, dar un observator profesionist poate

decela efortul constructiv pe care statul român l-a făcut în doar

două decenii de pace.

Dominant în suburbii este stilul „internaț ionalist” al blocurilor

masive de locuințe, cu amprentă sovietică, care la Chiș inău apar

mai monumentale decât sunt în fond, datorită contrastului cu

arealele tradiț ionale de locuințe ș i dotări cu puț ine niveluri. Spre

deosebire de aceste zone, stilul cu adevărat internaț ional-

tehnologist contemporan începe să puncteze centrul orașului –

inserț i i le de mini-zgârie-nori din metal ș i sticlă par de astă-dată
mai atent amplasate, în discordanță atenuată cu existentul destul

de eclectic.

34

ÎNCHEIERE
După acest periplu absolut inedit

pentru marea majoritate a

excursioniștilor, arhitecț i ș i

nearhitecț i, trebuie să aducem încă
o dată mulțumiri organizatorilor, în

frunte cu arh. Marcel Crișan din Cluj-

Napoca, dar ș i fiecărui participant în

parte, fără de care grupul ș i toată
această deplasare n-ar fi fost

posibile, ș i cu atâta succes!

La revedere, la următoarea

documentare! Deja există 12

înscriș i!

Arh. Dorin Boilă

Zona istorică

Catedrala centrală
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Clădiri contemporane
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Amprenta și imaginea
României
în R. Moldova
de Ovidiu NAHOI

August 2020, trimis de arh. Dorin BOILĂ

Pentru cine vrea să vadă amprenta României în Republica Moldova,
poate că un prim reper ar fi Muzeul Național de Artă din centrul
orașului Chișinău. Superba clădire neoclasică a fost renovată prin
contribuția Guvernului României, lucru atestat de placa aflată la
intrare.

Inaugurarea edificiului renovat a avut loc în noiembrie 2016. Și aceasta,
după nu mai puțin de 13 ani de lucrări, care poate nu s-ar fi terminat nici
acum dacă n-ar fi existat grantul de un milion de euro, din partea
Guvernului României, aprobat în octombrie 2014.

Muzeul Național de Artă din
centrul orașului Chișinău.
Superba clădire neoclasică a
fost renovată prin
contribuția Guvernului
României
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Nu departe, Sala cu Orgă, un cunoscut edificiu pentru
spectacole din centrul Capitalei, se reabilitează tot cu
fonduri guvernamentale românești. Institutul Cultural
Român susține Teatrul Național Mihai Eminescu, din
imediata vecinătate.
 La Cahul, în sud, teatrul se reface de asemenea cu
bani românești. România a donat Republicii Moldova
100 de microbuze școlare și 50 de autoturisme pentru
administrația locală și a renovat  mai bine de 800 de
grădinițe.
Compania română Transgaz este tocmai a preluat
distribuitorul moldovean de gaz, în timp ce
autoritățile moldovene promit să extindă cât mai
repede conducta gaziferă Iași-Ungheni până în
Chișinău.
În 2016, când finanțatorii internaționali tăiaseră
fondurile pentru Chișinău, ca urmare a scandalului
furtului unui miliard de dolari din bănci, Bucureștiul a
aprobat un împrumut de urgență de 60 de milioane de
euro ( parte a unui program de asistență mai mare, de
150 de milioane de euro). Și ar mai fi încă lucruri de
făcut, ne spune vicepremierul pentru integrare
europeană, Iurie Leancă.
„Îmi doresc să avansăm mai repede către un spațiu
economic comun și către proiectele de infrastructură.  
Podurile, de exemplu - și aici mi-e rușine , pentru că
port și eu o parte de vină.

Sala cu Orgă se reabilitează tot cu fonduri guvernamentale românești

Nu am reușit să facem niciun pod nou. Niciunul! La fel,
autostrăzile. Autostrada care leagă estul de vestul
României este vitală și pentru noi. Nu în ultimul rând, îmi
doresc ca România să mai cheltuiască niște bani, așa
cum a făcut-o în perioada 2013-2014. Sper să avansăm
mai repede cu gazoductul și cu interconectarea pe
energie electrică. Dar aș vrea ca România să vină și cu
anumite proiecte sociale, de exemplu să contribuie cu
ceva la pensiile care nu ating nivelul de subzistență. Nu
ar fi o cheltuială mare, raportată la nivelul României, dar
ar avea un impact deosebit în ce privește imaginea.
Fiindcă, din păcate, încă ne confruntăm cu probele
legate de imaginea României, create de propaganda
socialistă, cu jandarmul și cu invadatorul român”, spune
vicepremierul moldovean.
Există însă și nemulțumiri. Opoziția din Republica
Moldova acuză o înțelegere între președintele pro-rus
Igor Dodon și guvernul declarat pro-european al lui
Pavel Filip. Liderii opoziției afirmă că statul este, de fapt,
capturat de interesele oligarhului Vlad Plahotniuc,
liderul Partidului Democrat, de guvernământ, despre
care presa – cea de la București dar și de la Chișinău - a
scris că ar deține cetățenia română, precum și pe cea
rusă, sub identități diferite.
Opoziția acuză președintele și guvernul de la Chișinău că
au colaborat la adoptarea unei legi electorale
avantajoase pentru cele două grupări.
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Muzeul Național de Artă din Chișinău

Andrei Năstase, lider al Platformei Civice Demnitate și
Adevăr, a câștigat în această vară alegerile pentru
Primăria Chișinăului, dar rezultatul votului a fost
invalidat de justiție – controlată de același Vlad
Plahotniuc, spune opoziția.
În urma acestui episod, Uniunea Europeană a
suspendat asistența financiară către Republica
Moldova, iar Vlad Plahotniuc a sugerat recent că și
Chișinăul ar putea să revadă anumite angajamente din
Acordul de Asociere. Andrei Năstase deplânge slaba
implicare a Bucureștiului în această chestiune.
„Regretul meu mare este că în toată această perioadă,
la derapajele antidemocratice, la hoțiile care s-au
produs aici și la procesul de transformare a Republicii
Moldova într-o spălătorie a mafiei internaționale au
reacționat marile cancelarii, Statele Unite, Germania,
Franța, Uniunea Europeană în întregul ei și din partea
României a existat o tăcere pe care greu mi-o explic.
Vreau să am mai multă comunicare cu decidenții de la
București, ca să mă edific asupra acestui aspect. Mă
tem însă că oligarhii de pe cele două maluri ale
Prutului și-au dat mâna. Iar dovada că lucrurile nu
merg bine este și dubla identitate a celui care azi
conduce Republica Moldova, neavând nicio funcție
oficială. Mă refer la dubla identitate, în România, a lui
Plahotniuc”, spune Andrei Năstase.

De ce ar trebui să se îngrijoreze decidenții politici de la
București în ce privește situația politică de la Chișinău?
Ne spune Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și
Solidaritate. Ea a pierdut la mică diferență alegerile
prezidențiale din 2016, în fața candidatului socialist pro-
rus Igor Dodon. Și susține că înfrângerea ei a fost
urmarea colaborării dintre socialiști și partidul de
guvernământ, controlat de Vlad Plahotniuc.
„Decidenții politici de la București ar trebui să înțeleagă
cât de complicată este situația și cât de mari sunt
riscurile ca Republica Moldova să alunece într-o
dictatură sub controlul Moscovei. Guvernarea are
discursuri pro-europene, pro-democrație, dar acțiunile
sale sunt suficient de clare pentru a înțelege adevăratul
obiectiv. Și nu este vorba doar de către cetățenii
Republicii Moldova, care se consideră români sau care
nu se consideră, dar vor să trăiască într-o țară prosperă
și democratică. Este vorba despre faptul că la hotarele
României se va instala, pe termen lung, un regim
apropiat Kremlinului. Și se știe, Kremlinului  nu vede cu
ochi buni Occidentul, țările NATO și Uniunea Europeană.
Deci pericolul rusesc ajunge foarte aproape de hotarele
României”, spune Maia Sandu.



Proiectul include
amenajarea unui parc de
distracţii, a unui sat pentru
activităţi sportive, studio
de filme, un muzeu tehnic,
şcoală, grădiniţă şi un
centru expoziţional.

AGERPRES
știri despre arhitectura contemporană

A U G .  2 0 2 0  |  A R H .  D O R I N  B O I L Ă

Primăria municipiului Braşov vrea să transforme fosta platformă
industrială Rulmentul de la marginea oraşului într-o zonă verde şi de
agrement, în acest sens urmând să aplice pentru o finanţare
europeană în valoare de peste două milioane de lei, necesară
întocmirii documentaţiei tehnice a proiectului.
Potrivit unui comunicat trimis de Biroul de presă al Primăriei Braşov,
municipalitatea va aplica în cadrul Programului Operaţional Asistenţă
Tehnică 2014-2020, Obiectivul Prioritar 2 – O Europă mai verde, cu
emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific “Îmbunătăţirea protecţiei
naturii şi a biodiversităţii, a infrastructurii verzi în special în mediul
urban şi reducerea poluării”, valoarea estimată a acestei finanţări
fiind de 434.350 euro (peste 2 milioane de lei).
La baza proiectului stă unul dintre cele trei scenarii propuse de către
experţii Băncii Mondiale, în cadrul Acordului de Servicii de Asistenţă
Tehnică rambursabilă privind Programul de Dezvoltare Urbană
Braşov, prin care s-ar menţine 8% dintre clădirile existente, cu valoare
arhitecturală, iar pe 17,5 hectare ar urma să se amenajeze spaţii verzi.

PROIECT DE
REGENERARE URBANĂ
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“Specialiştii Băncii Mondiale, cu care
noi colaborăm, ne-au prezentat mai
multe scenarii şi cred că aceasta este
ce mai bună soluţie, nu doar pentru
braşovenii care locuiesc în zona nouă a
cartierului Tractorul, ci şi pentru
ceilalţi, care vor să se relaxeze într-un
parc care dispune de toate facilităţile
de agrement. Acest proiect este inclus
pe lista de proiecte transmisă la ADR
Centru, proiecte pe care intenţionăm să
le implementăm cu finanţare de la
Uniunea Europeană. Cred că acest
proiect de regenerare urbană va
contribui semnificativ la creşterea
calităţii vieţii în oraşul nostru şi la un
mediu mai curat”, a declarat primarul
George Scripcaru. El a menţionat că, în
paralel cu acest proiect, va continua cel
de amenajare a unui parc de agrement
în locul fostelor platforme de deşeuri
din zonă, iar odată cu finalizarea
acestor lucrări, “zona de est a oraşului
devine una dintre cele mai verzi ale
Braşovului”.

Consiliul Judeţean Satu Mare a aprobat, în şedinţa de pe 31 iulie,
cumpărarea unei clădiri în care a funcţionat un mall, pentru a muta
Biblioteca Judeţeană, după ce sediul instituţiei a fost retrocedat.
Potrivit hotărârii adoptate, decizia de cumpărare a acestui imobil a
fost luată după ce, timp de mai multe luni, o comisie de selecţie şi
negociere a analizat mai multe oferte depuse de proprietarii unor
clădiri de pe raza municipiului Satu Mare. Clădirea este în zona
centrală a municipiului, are o structură de rezistenţă adecvată noii
utilităţi şi se întinde pe un teren de 1.976 mp.

“Mă bucur că am reuşit în sfârşit să găsim cea mai bună variantă,
cea de cumpărare a unei clădiri pentru sediul bibliotecii, şi să
degrevăm astfel bugetul judeţului de plata unor sume importante
care erau până acum pompate în asigurarea chiriei pentru această
instituţie, bani pe care îi vom putea folosi de acum în construcţia
altor proiecte. Pe lângă destinaţia principală, infrastructura noii
clădiri ne permite să dezvoltăm în spaţiile sale un adevărat centru
de cultură. Vom crea parteneriate cu alte instituţii şi vom organiza
aici concerte camerale, expoziţii de artă plastică, lansări de carte şi
alte evenimente culturale pentru toţi cetăţenii judeţului”, a
declarat preşedintele CJ Satu Mare, Pataki Csaba.
Preţul de achiziţie negociat este de 11.900.000 lei, sumă la care se
adaugă costurile pentru transcriere.

Mall transformat în
Bibliotecă Judeţeană

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ)
Maramureş, Gabriel Valer Zetea, a
susţinut necesitatea continuării
construcţiei noului pod rutier peste
râul Tisa, care face legătura cu
Ucraina.
Potrivit unui comunicat al CJ
Maramureş, subiectul a fost abordat
de Zetea în cadrul unei întâlniri cu
însărcinatul cu Afaceri al Ucrainei în
România, Pavel Rohovei, la care a fost
prezent şi prefectul Ioan-Silviu Ungur.
Discuţiile s-au axat pe dezvoltarea
relaţiilor bilaterale şi a celor
economice, considerate ca fiind
motorul principal al bunăstării
comunităţilor situate pe cele două
părţi ale Tisei. În context, cei doi
reprezentanţi ai administraţiei locale
au subliniat necesitatea proiectului
noului pod rutier de beton peste râul
Tisa, care stagnează în prezent la
CNAIR şi este blocat în birocraţie.

Un nou pod rutier
peste râul Tisa

Municipalitatea ieşeană va înfiinţa rute de transport public pentru
zona metropolitană ca urmare a fondării Asociaţiei Metropolitane
de Transport Public Iaşi (AMTPI), în baza a votului dat pe 30 iulie de
consilierii locali. Conform proiectului de hotărâre, alături de
municipiul reşedinţă, pe lista fondatorilor AMTPI se numără
Consiliul Judeţean Iaşi şi primăriile comunelor Aroneanu, Bârnova,
Ciurea, Comarna, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca,
Tomeşti, Ţuţora, Ungheni, Valea Lupului şi Victoria.

Asociaţia Metropolitană
de Transport Public
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El a spus că principala problemă a localităţilor limitrofe Iaşiului
este cea de mobilitate, iar prin rezolvarea acesteia, ulterior, va
putea creşte nivelul de trai al celor 110.000 de locuitorilor din
aceste zone, care vor ajunge mai uşor şi mai ieftin în municipiul
reşedinţă, unde îşi vor putea găsi locuri de muncă.
“Cred că un rol decisiv îl va avea transportul pe calea ferată. Ar
trebui să ne luptăm cu toţii la nivel central să obţinem finanţări
pentru transformarea liniilor de cale ferată în axe de circulaţie
pentru mediul urban şi cel metropolitan. Sper să obţinem finanţări
europene pentru astfel de trenuri urbane”, a declarat viceprimarul
Radu Botez.
Noul organism va avea sediul în Iaşi, în imobilul din strada Agatha
Bârsescu, nr. 12, unde se află actualul sediu al Zonei
Metropolitane Iaşi. Pentru constituirea patrimoniului social iniţial
al acestei asociaţii, municipalitatea va aloca suma de 500 de lei.
“Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării,
reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciului de transport public pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz,
a sistemelor de utilităţi publice aferente acestui tip de serviciu, pe
baza strategiei de dezvoltare a acestuia”, se arată în documentul
menţionat.

Proiectul a fost votat cu amendamentul ca din această asociaţie să
facă parte şi localitatea Leţcani. “După votarea şi semnarea
acordului de asociere din partea celor care devenim membri în
această asociaţie de dezvoltare intercomunitară, trebuie să ne
facem strategia de mobilitate pentru toată zona urbană funcţională
care include 15 localităţi, dar sunt sigur că ni se vor alătura şi altele.
Am demarat strategia de mobilitate urbană pentru Iaşi şi zona
metropolitană. Va fi proiectul fundamental pe care vom putea
depune proiecte cu finanţare europeană. Încercăm să aducem
fiecare localitate cât mai aproape de Iaşi, atât prin achiziţia unor
mijloace de transport în comun, cât şi prin elaborarea unui plan
unic de transport între noi şi 14 localităţi”, a explicat consilierilor
locali primarul Mihai Chirica.

“Am militat pentru acest proiect ani
de zile şi am rugămintea ca, de fiecare
dată când apare ocazia, să să
reamintească autorităţilor din
Ucraina, dar şi celor de la Bucureşti,
că este necesar ca proiectul podului
peste Tisa să fie deblocat şi promovat.
Cerem insistent continuarea
demersurilor pentru realizarea
acestuia, deoarece reprezintă o şansă
certă pentru dezvoltare economică
atât pentru comunităţile din
Maramureşul Voievodal, cât şi pentru
comunităţile din zona transfrontalieră
ucraineană”, a spus Gabriel Zetea,
potrivit comunicatului.
În plus, se preconizează ca, în viitorul
foarte apropiat, să fie deschis un nou
punct de frontieră la Isaccea –
Orolvka, fapt ce va constitui un
semnal de cooperare solid între cele
două ţări şi care, cel mai probabil, va
fi urmat de noi astfel de acţiuni de
cooperare transfrontalieră. 
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Ordinul de începere a lucrărilor a fost
emis în data de 10 august 2017, cu un
termen de execuţie de 12 luni, dar cum
termenul s-a depăşit foarte mult, s-au
calculat şi facturat penalităţi în valoare
de 3,2 milioane de lei, care au fost
reţinute din situaţiile de lucrări depuse
de antreprenorul lucrării. Recepţia
lucrărilor a avut loc pe 22 iulie 2020.
Miercuri, de pe noul terminal va pleca
prima cursă, Tarom, iar vineri, 7
august, este programată prima cursă
Blue Air pe ruta Bucureşti – Oradea.
Investiţia de la Aeroportul Oradea s-a
ridicat la suma de 25,94 milioane lei
(inclusiv TVA), din fonduri de la Guvern
(18 milioane de lei) şi un credit al
Aeroportului Oradea, de 6,7 milioane
de lei, garantat de CJ Bihor.

Noul terminal al Aeroportului
Internaţional din Oradea a
fost finalizat
Noul terminal de pasageri al Aeroportului Oradea, finalizat cu o
întârziere de aproape doi ani, a fost inaugurat pe 4 august, într-
un proiect integrat în valoare de aproape 26 milioane de lei.

“Este un proiect integrat, care înseamnă aici, pe Aeroportul Oradea,
terminarea a trei proiecte, coordonate împreună. Discutăm despre
construirea, respectiv extinderea celor două terminale. De azi,
devine Terminalul 1 acest terminal nou, iar vechiul terminal devine
Terminalul 2, care s-a reabilitat în întregime. Discutăm apoi şi
despre reabilitarea parcărilor pentru public şi angajaţi, a întregului
platou din faţa celor două terminale aeroportuare şi drumuri de
incintă, precum şi accesul realizat pentru conectarea rutieră a
aerogării la DN 79 Oradea-Arad”, a declarat preşedintele Consiliului
Judeţean Bihor, Pásztor Sándor.
Noul terminal de pasageri are o suprafaţă de 2.925 metri pătraţi, cu
destinaţia plecări şi sosiri curse interne şi sosiri curse externe, în
timp ce terminalul existent va asigura plecările în cursele
internaţionale. Capacitatea de prelucrare se ridică la 600 de
pasageri pe oră, pe trei fluxuri, comparativ cu vechiul terminal,
unde se procesau doar 100 de pasageri pe oră.
Parcarea din faţă dispune de 128 de locuri, 5 locuri pentru
persoane cu dizabilităţi, 14 locuri pentru taxi, 3 pentru autocare, 6
pentru autobuze, iar parcarea din faţa terminalului 2 oferă 71 de
locuri de parcare publică, alături de alte 80 de locuri pentru
angajaţi. Lucrările complexe ale noului terminal au cuprins şi
realizarea de reţele de alimentare cu energie electrică pentru
deservirea construcţiilor noi, a reţelelor de apă-canal, alimentarea
cu agent geotermal a terminalului nou şi a împrejmuirilor pentru
delimitarea diverselor zone din interiorul aeroportului.
“Chiar dacă s-a reuşit cu întârziere, avem condiţiile perfecte pentru
zborurile internaţionale, atât din punct de vedere tehnic, cât şi
privind personalul, dispunem de oameni de specialitate, avem toate
autorizările, toate echipamentele, toate utilajele sunt funcţionale”, a
precizat Pásztor Sandor.

"La propunerea mea, în ultima şedinţă
de Consiliu Local s-a aprobat
accesarea schemei de ajutor de stat
'Servicii de silvomediu, servicii
climatice şi conservarea pădurilor' ,
proiect european finanţat prin PNDR
şi care se întinde pe o perioadă de 5
ani. Practic, începând din acest an şi
până în anul 2025, este interzisă
tăierea sau exploatarea pădurilor care
aparţin municipiului Mediaş. Pot fi
tăiaţi doar arborii degradaţi ce
reprezintă un real pericol pentru
populaţie", a anunţat primarul
municipiului Mediaş, Gheorghe
Roman.
El a făcut apel la cetăţenii care văd că
se taie arbori în preajma municipiului
să sune la 112.
"Fac apel la dumneavoastră să sunaţi
la 112 dacă vedeţi în pădurile
medieşene că sunt tăiaţi arbori. În
toată această perioadă ne propunem
să facem lucrări de regenerare a
pădurilor, de întreţinere şi îngrijire a
puieţilor. Valoarea acestui proiect
este de 233.000 euro", a spus
Gheorghe Roman. 

Primăria Mediaş a
interzis tăierea
pădurilor
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Antal Arpad a menţionat că această oportunitatea ar putea fi
folosită îndeosebi de studenţii care în perioada următoare vor
face cursuri online.
“Fac apel la acei studenţi care în perioada următoare nu vor
trebui să se întoarcă în centrele universitare, ci vor participa la
cursuri online, să ne ajute. Să trimită o scrisoare de intenţie către
Primărie şi, în funcţie de domeniile de activitate, studenţii vor
avea o oportunitate şi o şansă de a participa la activităţile din
Primărie. Cei de la domeniile tehnice şi nu numai vor putea, de
exemplu, să ne ajute în pregătirea şi derularea unor proiecte.
Programul oferă nu numai studenţilor o oportunitate excelentă
de a câştiga experienţă practică pe lângă cunoştinţele teoretice,
ci şi pentru noi, deoarece putem implica tinerii în activitatea
Primăriei”, a declarat primarul în cadrul unei conferinţe de presă.
Edilul a precizat că internshipul va fi pe bază de voluntariat, deci
studenţii nu vor fi plătiţi pentru munca lor, dar se vor familiariza
cu activităţile instituţiei şi poate că după ce vor termina
facultatea vor fi interesaţi să se angajeze aici.
În context, primarul a menţionat că a avut o discuţie telefonică cu
rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, iar acesta i-a
spus că, începând cu luna octombrie, vor fi prezenţi fizic la cursul
doar  studenţii din primul şi ultimul an. Tinerii interesaţi de
programul de internship al Primăriei Sfântu Gheorghe pot trimite
o scurtă scrisoare de intenţie prin email la info@sepsi.ro.

Primarul municipiului Sighişoara,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, a anunţat
că în urma demersurilor repetate,
Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis
deblocarea procedurilor pentru
construirea centurii ocolitoare, care să
preia traficul greu şi cel de tranzit de pe
DN 13 (E 60).
“În luna mai a.c, am transmis un nou
memoriu la Ministerul Transporturilor
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, CNAIR
(…), solicitând urgentarea demersurilor
pentru finanţarea şi implementarea
obiectivului de interes local şi naţional
‘Varianta de Ocolire Sighişoara’.
Săptămâna aceasta, s-au deblocat
procedurile, a avut loc şedinţa de lucru
a Unităţii de Implementare a Proiectului
pentru ‘Varianta de Ocolire Sighişoara’,
s-au stabilit etapele pentru următoarele
luni pentru realizarea acestui proiect
atât de important pentru oraşul nostru
şi care trebuie realizat cu implicare de la
nivel naţional. Varianta de ocolire a
Sighişoarei este vitală pentru protejarea
sitului UNESCO (Cetatea Medievală –
n.r.), pentru separarea traficului greu şi
de tranzit, pentru sporirea siguranţei
participanţilor la trafic, evitarea
aglomeraţiei în traficul local şi
reducerea poluării”, a arătat primarul
Sighişoarei, Ovidiu-Dumitru
Mălăncrăvean.
Potrivit primarului, următoarele etape,
programate pentru lunile august şi
septembrie, sunt avizarea lucrării în
Consiliul interministerial şi promovarea
proiectului de Hotărâre de Guvern,
consultarea publică şi avizarea hotărârii.
În ultimul memoriu adresat Ministerului
Transporturilor şi CNAIR, Primăria
Sighişoara arăta că recensămintele de
circulaţie indică un trafic deosebit de
intens în zona municipiului Sighişoara,
în special pe ruta de ieşire spre Braşov,
şi că încă de la nivelul anului 2005 pe
aici circulau peste 27.000 de
autovehicule pe zi, numărul fiind cel
puţin dublu în acest moment.

Program de internship
pentru studenţi
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat lansarea unui
program de internship pentru studenţi. Primarul municipiului
Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, consideră că un astfel de
program va fi avantajos atât pentru administraţia locală, cât şi
pentru studenţi, întrucât aceştia vor câştiga experienţă
practică şi în acelaşi timp vor ajuta municipalitatea în
derularea unor activităţi.

Deblocarea procedurilor
pentru centura
ocolitoare
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“Obiectivul general al variantei de ocolire a municipiului
Sighişoara este pe locul 9 în Master Planul General de Transport
al României (…) şi constă în descongestionarea traficului din
municipiul Sighişoara, atât prin separarea traficului local de cel
de tranzit, cât şi prin devierea traficului greu în afara localităţii.
Realizarea variantei de ocolire a Sighişoarei reprezintă un proiect
vital pentru integritatea oraşului şi pentru salvagardarea,
protejarea şi conservarea sit-ului UNESCO, fiind de notorietate
faptul că Cetatea Sighişoarei este singura cetate locuită din S-E
Europei, fiind parte integrantă a patrimoniului universal, un
simbol şi un brand al României, care are nevoie de ajutor urgent
din partea autorităţilor abilitate, în condiţiile în care U.A.T.
Municipiul Sighişoara, prin autorităţile publice locale, nu are
competenţă legală să finanţeze şi să implementeze acest obiectiv
de investiţii de interes naţional, având în vedere categoria de
drum ce se propune a se realiza, prin construirea variantei de
ocolire a municipiului pe care îl reprezint”, se mai arată în
memoriu.
Documentul precizează că la Sighişoara, supranumită încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea ‘Perla Transilvaniei’, zidurile Cetăţii
Medievale suferă un proces continuu de degradare, una dintre
cauzele acestui fenomen fiind şi trepidaţiile puternice şi
constante provocate de traficul greu care tranzitează municipiul,
drumul european E 60 fiind în proximitatea sitului UNESCO.
“În ceea ce priveşte necesitatea, utilitatea şi urgenţa proiectului,
precizăm că realizarea variantei ocolitoare ar avea ca efect
conservarea şi protejarea sit-ului UNESCO, rezolvând totodată
inconvenientele generate de congestionarea traficului,
aglomeraţia urbană şi efectele negative induse de acestea asupra
mediului şi asupra sănătăţii populaţiei din municipiul Sighişoara
şi nu numai (…) Prin urmare, principala utilitate a variantei de
ocolire nu este aceea de a permite călătorii mai rapide dintr-o
parte în alta a municipiului, ci acela de separare a traficului greu
şi de tranzit pentru sporirea siguranţei, evitarea aglomeraţiei şi
diminuarea emisiilor în atmosferă, în interiorul municipiului. În
acest sens, varianta de ocolire se va distinge de o centură, care se
adresează traficului local. Este de subliniat faptul că nu există
nicio altă variantă de traversare a oraşului, orice lucrare de
reparaţie sau asfaltare, generând ambuteiaje pe drumul naţional-
european E 60 şi cozi infernale pentru toţi participanţii la trafic”,
se mai susţine în memoriu. 

Poate părea ciudat să încep cu acest
proiect, dar cei peste 1000 de kilometri
de fluviu sunt esențiali din mai multe
motive, acest proiect s-ar putea face
mult mai rapid decât o autostradă și cu
fonduri mult mai mici pe kilometru:
• ar conecta România la giganticul
proiect de infrastructură care leagă
Europa de Asia, iar marfa care ar ajunge
în viitorul port de apă adâncă de la
Batumi (Georgia) ar putea veni apoi, prin
Marea Neagră, Constanța și Dunăre,
spre inima Europei, crescând dramatic
importanța strategică a României și
activând economic canalul Dunăre-
Marea Neagră.
• este una dintre vulnerabilitățile-cheie
indicate de strategii militari NATO – dar
și una dintre oportunități
• ar permite fabricii Ford de la Craiova
să-și trimită marfa pe apă, la costuri
foarte mici, atât spre Vest, cât și spre Est.
De altfel, dragarea Dunării este cerută
insistent de către liderii Ford România de
ani de zile.
• ar permite agriculturii din sudul
României să-și transporte marfa ieftin și
rapid pe apă, atât spre portul Constanța,
cât și spre Vest
• ar activa turismul pe o zonă uriașă și
deosebit de frumoasă a țării. Austriecii
beneficiază de peste un milion de turiști
anual pe Dunăre, România ar putea
atrage aici cel puțin tot atâția, cu condiția
ca accesul în porturi (precum Giurgiu) să
fie ușurat, iar fiecare localitate să aibă un
port pentru turiști, cu toate amenajările
de rigoare.

Dragarea Dunării și
renovarea porturilor
de pe fluviu
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Autostrăzile au rolul lor și vor trebui construite, însă neglijarea căilor
ferate, în special în contextul în care Comisia Europeană este preocupată
și de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ar fi o nebunie curată.
Modernizarea căilor ferate române care leagă toate provinciile istorice
românești și ridicarea vitezei maxime la 160 km/h (calea ferată banală în
secolul XXI) ar aduce beneficii chiar mai mari decât autostrăzile:
• Viteză de deplasare semnificativ mai mare decât pe autostradă pentru
navetiști, fapt care potențează realizarea unor regiuni integrate din
punct de vedere economic, pentru că sunt legate centrele orașelor, fără
ambuteiajele specifice de la intrarea în oraș. Vom face, la ora de vârf,
doar 20-30 de minute de la Ploiești la București, de la Cluj la Târgu
Mureș, de la Târgu Frumos la Iași, de la Arad la Timișoara etc.
• Viteză de deplasare semnificativ mai mare și pentru turiștii care
traversează țara, la costuri mai mici decât avionul
• Costuri de mediu mult mai mici, într-un orizont de timp în care traficul
de mașini individuale va fi descurajat și chiar penalizat prin politici la
nivel european
• Asigurarea unui flux constant de marfă pentru exportatorii români
• Întărirea capacității de răspuns rapid în caz de atac militar (din
nou o vulnerabilitate mare văzută de experții NATO dar ignorată
de autorități)

Ce vom face cu miliardele de euro pe care
ni le va pune la dispoziție Uniunea
Europeană? Fără a intra în discuția
referitoare la suma exactă, întrebarea
este legată, mai degrabă, de viziunea pe
termen mediu și lung a României. Despre
ce vrem să fim și să facem în deceniul al
treilea al secolului XXI aici, la porțile
Occidentului, într-o țară care se vrea a fi
europeană dar are încă apucături
orientale.
Din fericire, acești bani nu vor putea fi
cheltuiți după ureche, pentru că ei vin, la
fel ca orice fel de alți bani europeni, cu
niște condiții și reguli atașate. 
Va dura un an până când să se bată în
cuie proiectele care vor beneficia de acești
bani. Vom vedea și dacă România va
accesa și împrumuturile puse la dispoziție.
Dar ce să facem cu ei?
Pe lângă mult-menționatele
autostrăzi, câteva sugestii pentru a
porni o conversație națională pe acest
subiect.

5 mari proiecte care
pot ajuta RomâniaRefacerea infrastucturii

căilor ferate

Digitalizarea și automatizarea
administrației centrale și
locale
Sute de mii de români sunt plătiți de la bugetul de stat pentru a împinge
hârtii de colo-colo. Singurul lor rol este acela de a verifica dacă statul își ia
partea din veniturile cetățenilor sau de a elibera hârtii prin care statul
permite activitatea privaților. Ei depun o muncă fără satisfacții, în care
compară doar hârtii și au foarte puțin sau chiar deloc contact cu realitatea.
Digitalizarea administrației nu se referă doar la dotarea acesteia cu
computere și programe software imposibil de folosit. Dimpotrivă, se referă
la crearea interfețelor digitale prin care cetățenii să-și poată rezolva rapid
orice fel de problemă pe care o au cu statul, fără să mai fie tăiate păduri
întregi pentru tonele de hârtie stocată în munți de dosare.

Automatizarea se referă la acele procese repetitive pe care le efectuează
acum uriașul aparat birocratic. Toți aceștia pot fi înlocuiți extrem de rapid
cu roboți software care nu dau greș și care pot fi gestionați de doar un om
în loc de o echipă întreagă.
Impactul este dublu: pe de o parte, toate procesele de interacțiune
ale cetățenilor cu aparatul de stat sunt puternic accelerate (nu mai
trebuie să-ți pierzi zile întregi stând la cozi); pe de altă parte se
eliberează forță de muncă ce poate fi recalificată și utilizată în
domeniile în care România are mare nevoie: asistență educațională,
asistență socială, programe de infrastructură etc.

Avem câteva sute de mii de români care
pot pleca oricând în orice oraș din lume,
dar care încă lucrează din România,
creând o bună bucată din PIB. Aceștia
sunt cei care își doresc cel mai mult o
schimbare rapidă a societății, iar aceasta
nu poate avea loc în orașe care încă-și
persecută și abuzează locuitorii.
Nu vom putea păstra acești oameni în
țară în orașe poluate, prost administrate,
în care viața zilnică este o corvoadă.
Cartierele noi de tip ghetou, lipsa acută a
investițiilor în infrastructura urbană,
distrugerea spațiilor verzi – toate acestea
sunt doar câteva dintre elementele-cheie
care îi determină pe mulți să plece
definitiv, pentru că nu-și pot imagina un
viitor în care să-și crească copiii aici.
Fiecare oraș din România concurează
acum nu doar cu alte orașe din țară, ci
mai ales cu orașe din Europa. Cât timp
accesul românilor la piața de muncă
din țările UE este liber, sunt din ce în
ce mai puține motive pentru a-ți
continua viața într-un mediu poluat,
murdar și prost administrat.

Pietonalizarea și
înverzirea orașelor
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Următorii patru ani sunt esențiali pentru
a începe să recuperăm diferența uriașă
dintre felul în care sunt regândite
orașele și țările occidentale și halul în
care sunt gestionate orașele și regiunile
din România.
Vom avea bani suficienți. Ar fi de neiertat
dacă nu vom ști ce să facem cu ei nici de
data asta.
Adrian Mihălțianu.

Nu există nicio altă țară în Europa
Centrală și de Sud-Est în care
câmpurile să fie atât de pline de
gunoaie, satele și orașele să fie
bântuite – cu puține excepții – de câini
fără stăpân, iar fațadele clădirilor să
fie neîngrijite de decenii. Impactul
asupra psihologiei românilor este clar:
„țară fără stăpân”, fără reguli, ceea ce
înseamnă că regulile pot fi încălcate la
nesfârșit, într-un cerc vicios.
Traversarea României este un
exercițiu în masochism – pe lângă
zecile de animale hăcuite de mașinile
care gonesc nebunește prin sate, pe
lângă tonele de gunoaie de la
marginea drumului, pe lângă norii de
fum care se ridică de pe câmpurile
incendiate sistematic, mai trebuie să
faci față și unei înșirări de localități în
care alternează clădiri noi de un prost
gust desăvârșit și clădiri vechi lăsate
în paragină – atunci când nu sunt
chiar un pericol de moarte pentru cei
care trec pe lângă ele.
Culmea e că putem rezolva această
problemă extrem de rapid. Curățenia
României se poate face activând exact
acele sute de mii de cetățeni care sunt
astăzi plătiți degeaba de la bugetul de
stat. Ei trebuie să învețe că nu e nimic
înjositor să fii plătit ca să faci curat pe
stradă, să repari un gard, să renovezi
o fațadă, să înveți peisagistică, să
înflorești satul sau orașul în care
locuiești.

Curățenia generală a
țării, pe principiul
reparării ferestrelor
sparte

Este o muncă esențială pentru bunăstarea comunității, pentru că
nu faci acest lucru doar pentru ceilalți, ci în primul rând pentru
tine.
România își poate schimba dramatic fața în mai puțin de doi ani
printr-un program național de curățenie și renovare. În paralel,
un program național de adopție și de sterilizare a animalelor ar
duce extrem de rapid România – cel puțin vizual – înspre
civilizația occidentală, cea în care poți merge liniștit pe stradă
fără să vezi animale famelice sau chinuite.
Interesant e că acest program se poate finanța din amenzile date
celor care nu mențin curățenia, nu-și renovează fațadele sau nu-
și sterilizează animalele. Cât timp este aplicat la scară națională și
consecvent, el poate schimba narativul – o țară curată și ordonată
este fundamentul unei societăți armonioase.

În timp ce multe state iau în calcul sisteme care să ajute la predarea
materiilor online, oficialii români din Educație caută soluții prin care să
aducă tot mai mulți copii în clase, din septembrie.
 Asta deși ne aflăm într-o perioadă în care cadrele didactice ar fi putut învăța
mai multe despre școala în sistem hibrid: cu elevi în bănci, dar și o parte
dintre ei acasă, în fața calculatorului.
O posibilă soluție pentru la toamnă. Profesorii români din străinătate
avertizează că abordarea implică o schimbare radicală a modului de predat.
Daniela Vasile este profesor de matematică al Universității din București,
dar de 11 ani lucrează la o școala privată din Hong-Kong.
Acolo a văzut cum se aplică sistemul hibrid, adică învățământ parțial online,
văzut drept o posibilitate și în România, din toamnă.
Daniela Vasile, profesor în Hong Kong: ”În învățământul online toți elevii
sunt acasă, deci profesorul trebuie să gestioneze un grup de elevi care sunt
într-un mediu de învățare similar. În învățământul hibrid, așa cum se
presupune că va fi la noi în septembrie, clasa va fi împărțită în două”.
Specialiștii în formare profesionala spun că noul sistem hibrid, adică cel în
care unii dintre elevi sunt prezenți la școală și ceilalți acasă va fi o mare
provocare pentru profesori.
Cei mai mulți dintre ei vor avea tendința firească de a se adresa în primul
rând copiilor din fața lor, în sălile de curs.
Însă nu trebuie omiși cei de acasă, trebuie antrenați în permanență în
discuții și de aceea e nevoie de grupe, formate din elevi care să fie și în clasă
și acasă.
Cu alte cuvinte, nu este suficient că în clasă să apară o cameră video și un
microfon, iar profesorul să predea la tablă, ca și cum toată lumea ar fi de
față, știind că este filmat.
Toți copiii, inclusiv cei prezenți, vor folosi laptopul, tableta sau
telefonul și vor comunica între ei. 

COMENTARIU  LUCID LA  O 
ȘTIRE APARENT  OPTIMISTĂ

Sistemul hibrid - 
un avans în educația școlară
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După cum se observă în toate știrile și prezentările pe teme de educație-
învățare din țara noastră, criza generată de „pandemia sars-covid-
wuhan” a prins nepregătită întreaga trupă „iresponsabilă”: profesori,
inspectori, angajați în ministere, politicieni, etc.
Cel mai puțin vinovați sunt școlarii și părinții lor, care s-au transformat
brusc într-o imensă massă de cobai, pentru un experiment legat de care
„iresponsabilii” respectivi nici nu știu de unde să-l apuce.
Noroc că vine toamna și sunt nevoiți să ia „hotărâri” – din nefericire,
acestea sunt mereu în defavoarea celor care ar trebui să fie îndrumați
cu grijă pentru sănătatea lor fizică și mentală – COPIII !
Ceea ce e de subliniat este că această criză descoperă încă o dată
prăpastia existentă între - politicieni, factorii de comandă, decidenții
locali și alții ca ei – și noi – breasla arhitecților !!! 
Din nou și din nou, admirăm dialogul dintre acești doi parteneri –
sublim, dar lipsind cu desăvârșire !! Caragiale, contimporanul nostru !!
Deci – nici unul dintre decidenții în chestiune nu s-a gândit vreo
milisecundă să apeleze la vreun colectiv de proiectanți, condus de un
arhitect, care să conceapă sisteme de reorganizare a spațiilor pt.
învățământ în așa fel încât la începerea școlii TOȚI elevii să poată fi
prezenți FIZIC în acele spații !
Fără hibridizări și stat acasă, cu părinți și rude definitiv încurcate și cu
rezultate la învățat catastrofale...
Soluții există, tovarăși, doar că trebuie să existe un acord valabil de a le
solicita-concepe-implementa până la 1 OCTOMBRIE !!  De ce această
dată ?? Pentru că, probabil nici n-ați aflat: singurul primar lucid și cu
grijă pentru copiii din orașul său – primarul din Târgu-Mureș – a spus
că, datorită faptului că secțiile de votare vor fi în majoritate amenajate
în școli, acestea trebuie apoi dezinfectate, deci rațional ar fi ca școala
generală să înceapă doar la 1 OCTOMBRIE !!!
Și mai e ceva – soluțiile arhitecturale ( pe care deja, personal, le-am
studiat) posibil de implementat în 30 de zile AR COSTA CAM 25 % DIN
COSTUL TUTUROR GADGETURILOR ELECTRONICE PT. TOȚI ELEVII ȘI A
EXTINDERII SISTEMULUI DE ANTENE PT. INTERNET !!
Se-aude, dragi tovarăși ???

Arh. Dorin Boilă – Sibiu.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, când
am marcat a 70-a aniversare a Declarației
Schuman, și a lansării procesului de
integrare europeană;
Într-un moment în care Europa și întreaga
planetă se luptă să depășească o criză
fără precedent cauzată de virusul COVID-
19 și când trebuie să definim politici
robuste pentru a reporni și a reconstrui
societățile și economiile;
Amintind că sectorul vast al culturii și al
patrimoniului cultural a fost în mod
particular și puternic afectat de pandemie,
cu implicații culturale, sociale și
economice severe pentru profesioniștii și
voluntarii patrimoniului;
Impresionați de eforturile excepționale ale
actorilor din domeniul culturii și
patrimoniului de a menține o stare de
spirit pozitivă în rândul oamenilor,
oferindu-le acces liber la o ofertă
extraordinar de bogată de conținut
cultural;
Noi, reprezentanții vastei comunități a
patrimoniului cultural activă în Europa ne-
am reunit sub egida Alianței Europene a
Patrimoniului pentru a transmite un
puternic mesaj de solidaritate, speranță și
unitate către liderii și cetățenii Europei.
Suntem pregătiți să contribuim la
recuperarea socială și economică
imediată a Europei, precum și la
consolidarea pe termen lung a proiectului
European;
Inspirați de viziunea și cutezanța lui
Robert Schuman și a contemporanilor săi,
de acum 70 de ani, credem cu tărie că
trebuie să vedem criza actuală ca pe o
șansă de a pune cultura și patrimoniul
cultural acolo unde le este locul: în centrul
renașterii Europei;
Așa cum Anul european al
patrimoniului cultural 2018 a dovedit-
o, există numeroase moduri prin care
patrimoniul cultural poate servi ca un
catalizator pentru schimbări pozitive.

PATRIMONIUL
CULTURAL:
CATALIZATOR
PENTRU VIITORUL
EUROPEI

În acest Manifest, subliniem 7 astfel de direcții principale și interconectate
de care puteți lua cunoștință AICI
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În Europa post-COVID-19, Alianța pentru coeziune își reînnoiește angajamentul politic de a prezenta coeziunea drept valoare
esențială a Uniunii Europene și obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Criza COVID-19 a demonstrat că, mai
mult ca oricând, solidaritatea, responsabilitatea și coeziunea sunt necesare pentru a garanta că nicio persoană și nicio
regiune nu sunt neglijate.
Regiunile, orașele și comunele de orice dimensiune ale Europei oferă deja cetățenilor numeroase servicii esențiale, cum ar fi
asistență medicală și protecție socială. Acest aspect a fost esențial pentru a depăși efectele pandemiei de COVID-19, însă
costurile au fost enorme. În prezent, capacitatea de investiții de la nivel regional și local s-a redus în mod grav.
Ambiția noastră este să ne asigurăm că UE le acordă un sprijin financiar puternic statelor membre, regiunilor, orașelor și
comunelor. Ele se află în avanpostul crizei COVID-19, iar bugetul UE pentru 2021-2027 și planul de redresare post-pandemie
trebuie să le ajute să-i protejeze pe cetățeni, să sprijine economiile locale, să asigure reziliența comunităților locale la situații
de criză și să creeze un viitor durabil. Întrucât starea de urgență riscă să agraveze disparitățile dintre statele membre și în
interiorul lor, absența unei acțiuni coordonate și rapide la nivelul UE va duce la creșterea decalajelor dintre comunitățile
dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.
Având în vedere adoptarea Planului UE de redresare și a cadrului financiar multianual post-2020, reamintim principiile de
bază ale Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) și cerem tuturor liderilor de la nivel european, național, regional și
local, întreprinderilor și societății civile să sprijine această declarație.
În numele Alianței pentru coeziune, declarăm că:
1. Cadrul financiar multianual (CFM) al UE este un instrument esențial de promovare a coeziunii, a convergenței și a
competitivității pentru toți cetățenii Uniunii Europene, indiferent unde locuiesc. Planul de redresare propus ar trebui să fie
canalizat printr-o abordare ascendentă, utilizând granturi și efectul de pârghie al instrumentelor financiare și respectând
principiul parteneriatului;
2. O politică de coeziune puternică și eficientă, accesibilă tuturor regiunilor, orașelor și comunelor de toate dimensiunile este
vitală pentru a reduce decalajul dintre nivelurile de dezvoltare și pentru a le ajuta să se redreseze în urma crizei COVID-19 și
să se dedice în continuare unor politici și provocări majore, precum Pactul verde european, obiectivele de dezvoltare
durabilă, pilonul european al drepturilor sociale și transformarea digitală. Ar trebui acordată atenție atât zonelor urbane, ca
vectori ai transformării ecologice și digitale, cât și regiunilor afectate de handicapuri naturale sau demografice grave și
permanente;
3. Toate politicile UE trebuie să sprijine obiectivul coeziunii pentru a consolida reziliența regiunilor, orașelor și comunelor
noastre de orice dimensiune, pentru a reconstrui economia și a promova durabilitatea și structura teritorială și socială a
Uniunii noastre. Succesul planului de redresare propus depinde de implicarea lor deplină, deoarece cele mai multe
competențe legate de serviciile de sănătate, de asistența socială și de reziliență țin de nivelul local și/sau regional;
4. Caracterul temporar al unora dintre îmbunătățirile propuse în cadrul politicii de coeziune nu ar trebui să
dăuneze abordării pe termen lung a acestei politici, care trebuie să fie în continuare o politică de investiții bazată
pe resurse suplimentare care să răspundă pe toată perioada de programare nevoilor tuturor regiunilor;

Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în
favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente

Citiți AICI continuarea
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Mai multe AICI
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S-a stins din viaţă arhitectul MARCEL PAVEL, vicepreşedinte
al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Dobrogea, un
profesionist desăvârşit, care şi-a iubit profesia la fel de mult
cum a iubit şi oamenii din jurul său.
Un profesionist care credea în generaţia tânără, într-un viitor
mai bun construit de oameni de bine şi care împărtăşea cu
toată deschiderea din experienţa sa de viaţă.
Un profesionist care a lăsat în urma sa în judeţul Tulcea,
multe lucrări prin care el va trăi în continuare, printre cele mai
reprezentative fiind: Biblioteca Judeţeană Panait Cerna,
Palatul Copiilor, blocul Inel-Rocada, Reprezenta Dacia –
Renault Tulcea, Valea Fagilor, Protoeria Niculiţel, Parcurile
eoliene Topolog şi Casimcea.
Un om vertical, voluntar şi transparent, cu principii de viaţă,
pentru care cuvântul avea valoare. Un om vizionar, cu o
vastă cultură generală, cu vocea gravă, dar blândă, care nu
putea trece neobservat prin felul său de a fi, însă acelaşi timp
discret şi delicat. Un om care a marcat existenţa oamenilor pe
care i-a cunoscut, pe fiecare în felul său.
Şi la final, dar nu în ultimul rând, un om care şi-a iubit
extraordinar de mult familia şi care a fost iubit la rândul său
de fiecare membru al familiei sale. Noţiunea de familie era
una reprezentativă pentru el, fiind alături ori de câte ori a fost
nevoie de el.
Un om deosebit, în cel mai bun sens cu putinţă, de care ne
va fi foarte dor!
A plecat dintre noi, însă va rămâne mereu printre cei care l-
am iubit, l-am apreciat sau doar l-am cunoscut.
Slujba de înmormântare a avut loc luni, 31 august 2020, ora
12:00, la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, situată
pe strada Eroilor nr. 30 din Tulcea.

Drum lin spre Împărăţia Cerului!

M A R C E L  P A V E L

I N  M E M O R I A M

anunț preluat de pe
https://www.tulceanoastra.ro/
anunturi/a-incetat-din-viata-
arhitectul-marcel-pavel/
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UAR SIBIU
C E N T R U L  D E  C U L T U RĂ  A R H I T E C T U R A LĂ

Piața Mică nr. 24, Sibiu


