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ECOLOGIA AȘEZĂRILOR UMANE
DE ARH. GHEORGHE IONAȘCU

SEMNALE
Ecologia așezărilor umane

Cartea reprezintă în România o primă abordare ecologică
integrată a așezărilor/ comunităților umane, ca sisteme
ecologice complexe, în care naturalitatea primordială este
penetrată de culturalitatea umană. Realizat ca viziunea unui
arhitect, specializat în urbanism, cu doctorat în ecologie,
volumul sintetizează un ansamblu închegat de informații de
bază care compun nucleul unei discipline noi, care-și revendică
locul cuvenit, ca un capitol distinct specific al Ecologiei,
megaștiință a secolului XXI. Rezultat al studiilor de circa trei
decenii, publicate începând din anii 1990, cartea reprezintă o
abordare interdisciplinară complexă a așezărilor și
comunităților umane, realizând o sinteză a cunoștințelor de
sociologie-psihologie, geografie, economie, tehnologie,
arhitectură, urbanism, inginerie și amenajarea teritoriului.
Având în vizor interrelațiile populației umane cu mediul ei de
viață, ecologia așezărilor umane se revendică a fi un domeniu de
primă importanță pentru om și habitatul său.
Pentru a vedea cuprinsul cărții, dați click AICI.

SEMNAL 1
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DE LA CHIOJDU
PE CULMI ÎNALTE!

ȚINTA NOASTRĂ - LACUL VULTURILOR

Deplasarea mea la Chiojdu, mai exact la obiectivul nostru, al
Uniunii Arhitecților din România, „Casa cu Blazoane” Centrul de Cultură Rurală, a încercat să acopere mai multe
scopuri. Partea a II-a a articolului din octombrie se
adresează iubitorilor de drumeții. Se adresează celor care,
odată ajunși în acest obiectiv, sunt atrași de priveliștea din
zonă și nu au stare să zăbovească prea mult într-un loc.
A doua zi a șederii mele la Chiojdu a avut ca scop să mă pun
în această ipostază, fără nicio dificultate, deoarece nici eu nu
am stare să rămân locului când intuiesc ce pot să văd dacă
pornesc la drum. De cu seară am făcut planul împreună cu
Florin DRĂGULIN, o gazdă entuziastă și gata să ajute, rol pe
care îl joacă din plăcere și cu mare dăruire. Toți cei care au
poposit la Chiojdu, la Casa cu Blazoane, au găsit în el,
administratorul acestui obiectiv, un sprijin real în a te face să
te simți bine. Pentru că știam acest lucru din alte deplasări,
chiar dacă au fost de scurtă durată și aveau cu totul alt scop,
am profitat să-l provoc la a mă însoți în deplasarea pe care
aveam de gând să o fac.
Planul nostru era simplu. La ora șapte dimineața urma să mă
trezesc, în primul rând, ca să fac poze incintei și casei cu
lumina favorabilă după răsărit. La ora 8 urma îmbarcarea
într-un mijloc de transport pregătit și sigur ca să ne ducă pe
cărări de munte. Nu exagerez cu nimic. Pur și simplu, am
urcat pe un traseu pe care, în mod normal, ți-ai fi imaginat
că este imposibil de făcut, chiar și pe jos.
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Am plecat la drum exact la ora 8 de la casa cu Blazoane,
drumeție care urma să dureze cam o zi, cât era lumină, dacă
ținem cont că ne aflam la mijlocul lunii septembrie. Vă spun
un secret pe care lui Florin nu i l-am mărturisit în seara
precedentă. Pe lângă aparatul de fotografiat cu care urma să
vânez imaginile pentru acest articol, am luat cu mine
reportofonul. Am avut ceva rețineri, gândindu-mă la mine
care nu am atenție distributivă, că o să-l pot folosi. Mă
gândeam că dacă la volan este Florin o să-i fie greu să și
povestească. Total greșit, cum o să vedeți în continuare. Pe
parcursul descrierii traseului voi face pauze în care voi
reproduce istorioare înregistrate pe drum. Aceste povestiri
mi-au demonstrat mai multe lucruri despre Florin Drăgulin și
care au completat în mintea mea portretul acestui om
deosebit.
Am pornit pe Valea Bâșcii pe care, la un moment dat am
părăsit-o, ajungând în Podul Sterpii, apoi am coborât în Valea
Siriului. Urmărind Siriul, lăsând Siriașul în stânga, am urmat
valea lui, urcând pe Drumul Nemților spre Fetele Mălâiei. Pe
acel drum încă bine conservat au transportat nemții în Primul
Război Mondial echipamentul și tehnica militară. Acesta ar fi
în mare traseul spre punctul final anunțat în titlu - Lacul
Vulturilor, sub Vârful Mălâia. Citind precizările postate în
casetele alăturate, desigur o să vă întrebați dacă nu am
exagerat în titlu când am precizat că vom ajunge cu descrierea
pe „culmi înalte”. Formularea este, de fapt, o figură de stil prin

A . Lacul Vulturilor este un lac
periglaciar aflat în Munții Siriului,
la o altitudine de 1.420 m, în
apropierea localității Gura Siriului
din comuna Siriu, județul Buzău,
România și se află pe suprafața
comunei Chiojdu. Adâncimea sa
maximă este de 2,5m. (Wikipedia)

care, exagerând dimensiunea geometrică, am vrut să arăt ce
simte un drumeț când străbate acest traseu. Se simte pe o
culme foarte înaltă. Scăpat de grijile cotidiene plutești din
cauza bucuriei pe care ți-o oferă priveliștea din jur, indiferent
în ce direcție ai privi. Eu asta am simțit pe tot parcursul
călătoriei. Cine nu mă crede obligatoriu trebuie să încerce să
repete experiența pe care am trăit-o eu cel puțin, pentru că
Florin era ca la el acasă pe aceste locuri.

6

B . Lacul Vulturilor sau Lacul fără
Fund se găsește pe partea estică a
versantului Mălâia. Cele două nume
ale acestui lac provin din două legende:
I se spune Lacul Vulturilor deoarece
aici, conform unei legende, consemnată
de Alexandru Vlahuță în cartea sa
România pitorească, lacul ar fi un loc
unde vulturii veneau primăvara să-și
învețe puii să zboare.
Numele de Lacul fără Fund provine
dintr-o altă legendă, despre un cioban
care și-a lăsat turma de mioare, a
aruncat bâta în apa lacului și a plecat.
După un an de peregrinări, ciobanul
și-ar fi regăsit bâta în apele Dunării și
mistuit de dorul mioarelor și a
locurilor natale, se întoarce acasă.

L-am întrebat la un moment dat despre pădurile din zonă, iar
el mi-a răspuns: „Avem o zonă, din fericire, nu prea defrișată,
împădurită în general cu fag, dar avem și conifere: brad, molid,
chiar și pădure de tisă, declarată monument protejat. Zona este
pitorească, cu multă verdeață și cu o faună bogată”.
- Ce am putea întâlni, de exemplu, în drumul nostru?
- Eu am întâlnit un lup traversând drumul, dar am văzut și
căprioare, am văzut cerbi, din păcate n-am văzut râși, cu toate
că există în zonă. Sunt, în schimb, urși foarte mulți. Avem o
faună bogată care, în anumite situații, creează probleme
fermelor din zonă, mai ales lupii și urșii.
În drumul nostru am întâlnit locuri de popas amenajate care
anunțau o organizare mai specială.
- Poți să-mi spui despre ce e vorba?
- Printr-un program de finanțare europeană s-a făcut un
traseu care într-un fel închide un cerc. Principalul traseu este
pe Valea Buzăului, care poate fi parcurs și pe biciclete, dar și
pe jos, prin Valea Siriului către Lacul Vulturilor. Noi închidem
cercul pe partea de vest a acestui traseu Valea Bâșcii-Podul
Sterpei și din nou în Valea Siriului cu urcarea spre lac. Se
închide un cerc al unui traseu dintr-un proiect gândit mai ales
pentru a conserva și a promova zona alpină și zona de pășune,
aflate sub protecție, amintită în programul Natura 2000 cu
scopul de a dezvolta fenomenul drumețiilor fără motorizare de
niciun fel.
Pe parcursul acestui traseu am văzut pe harta afișată pe
panoul de popas că există centre de informare, cum ar fi cel
din Bâsca, sat care aparține Comunei Chiojdu. Înainte de a
asculta povestea zonei alpine, pe care mi-a relatat-o Florin, vă
voi reproduce o istorioară interesantă despre un obicei al
locului despre care, sincer să fiu, ar trebui să afle cât mai mulți
locuitori ai acestei planete prinși în iureșul unei societăți de
consum nebunești care deschide drumul spre pieirea
Pământului ca ecosistem.

7

Povestea se referă la modul cum generațiile își lăsau
moștenire mijloacele de trai cu chibzuință și grijă față de
natură: „În perioada interbelică, până la deschiderea
exploatărilor forestiere care s-au făcut după anii ’50, odată cu
folosirea într-un mod abuziv a acestor păduri, zona era
umblată doar pe poteci și, în general, ținând albiile râurilor.
Nu existau drumuri, doar cărări pe care se circula pe jos și cu
utilaje numite tragă. Ele foloseau numai osia cu roțile din față
ale carului. Metoda a apărut ca, în lipsa drumului, să
împiedice ruperea căruței. Traga era o căruță simplificată cu
care se transportau butucii copacilor tăiați până în sat, la
gospodăria celui care avea nevoie de lemn”.
Legat de această modalitate de transport de care puțini au
auzit, am reținut două informații care mie, personal, mi s-au
părut interesante și demne de transmis mai departe
generațiilor tinere. Mă refer la faptul că nu am știut de ce
aceste mijloace de transport numite tragă nu puteau fi trase
de cai, motiv pentru care se foloseau boii. Explicația s-a
suprapus perfect peste faptul că, în timp ce Florin depăna
aceste povești, mașina de teren în care ne aflam noi trecea
peste bolovani care mai de care mai ascuțiți. De înclinația
terenului nici nu mai pomenesc. Caii au încheieturile de
lângă copită mult prea fine pentru a putea străbate
asemenea drumuri care, de multe ori, continuă prin albia
râurilor. De aceea numai boii puteau fi folosiți la această
muncă grea. Dezavantajul era însă că se deplasau foarte
încet, astfel încât, îmi spunea Florin, bunicul lui trebuia să
plece în zori ca să ajungă pe înserat cu lemnele în sat. Am
întrebat de ce? Cât de mare putea fi distanța? Răspunsul m-a
surprins, aflând că teritoriul Comunei Chiojdu se întinde
până la Lacul Vulturilor, drum de câteva ore bune astăzi,
când îl parcurgi cu o mașină de teren, care nu poate fi una
din acelea care astăzi se vântură prin orașe cu sutele, în
general, fiind mașini „de fițe”, cum sunt numite.
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Nu era cazul nostru, pentru că Florin mă ducea pe un teren
care nu are nicio legătură cu denumirea de drum, după cum
nici măcar pozele mele nu reușesc să-l arate cât putea fi de
greu. Partea cea mai interesantă a poveștii o relatez citândul din nou pe Florin: „Intrând în secretele meșterilor vă spun că
«căpățânile» roților, adică butucul în care intră spițele, erau
foarte importante pentru ca traga să poată face față la aceste
solicitări mecanice foarte importante. Aici apare rolul
bunicilor față de nepoți. De reținut că nu al taților. Ele
proveneau din zona în care tulpina se îmbina cu rădăcina
pomului, adică o zonă în care pomul descarcă cea mai mare
forță dezvoltată în timp, trebuind să reziste la vânturi
puternice. Acea zonă cu o parte din rădăcină și un pic din
tulpină erau luate și duse în podul casei urmând ca peste
câteva zeci de ani să fie date nepoților pentru a putea face cele
patru roți ale carului care trebuia să-i fie de folos toată viața.
Pe lângă aceste patru piese vitale pentru o căruță, trebuie să
amintim și osiile la fel de importante și ele. Se executau din
lemn din spidă de fag, crescut în pădurile seculare foarte încet,
având ca rezultat o fibră foarte deasă. Tot bunicii aveau grijă
de recoltarea acestui lemn special pe care-l depozitau tot în
podul casei, până când nepoții creșteau, ajungeau la vremea
însurătorii și a formării noii familii”.
Pentru că, în general, cititorii noștri sunt din breasla
arhitecților, m-am interesat de felul în care se realizau
construcțiile în acea zonă.
„Construcțiile se realizau de către familie. Familiile de
moșneni țineau foarte mult la această tradiție. Ele erau
organizate în așa-numitele organizații de clan, condus de un
bărbat în vârstă care trebuia să fie cel mai isteț și cel care
avea cea mai mare experiență. El făcea, în general, regula
clanului. Când un cuplu tânăr se hotăra să întemeieze o
familie, de regulă făcând parte din clanuri diferite, cei doi
copii se întâlneau și își împărțeau îndatoririle.

9

C. La Lacul Vulturilor se mai poate
ajunge prin Valea Neagra pe un
traseu de 3 ore. Pe un versant
stâncos din apropiere se găsește
singurul loc din Munții Buzăului
unde pot fi văzute capre negre.
Traseul începe la Gura Siriului (520
m), trece prin valea Milea și ajunge
la Lacul Vulturilor.
De acolo, continuă spre Poarta
Vânturilor (1.490 m) apoi spre valea
Urlătoarea–valea Crasna și se
termină în localitatea Crasna (570
m). Traseul este marcat cu un
triunghi albastru și parcursul său
total durează 7-8 ore.

Se discuta despre avere, despre darurile care se făceau
tinerilor. Cu această ocazie se analizau și posibilitățile
tinerilor să-și facă o casă. Dacă ajungeau la concluzia că nu ar
avea această posibilitate, atunci interveneau ei, făcându-le
casa, dar numai celor care credeau că nu sunt capabili. În
funcție de abilitățile tânărului, ei hotărau cum poate să fie
ajutat”.
Am mai aflat că în zonă nu exista tradiția breslelor ca în
Transilvania. Se aplica principiul „dacă vrei să ai, fă-ți”.
Singurii specializați în sat erau tâmplarii și poate meșterul
fierar care, spunea Florin, a existat la ei într-o singură familie
de țigani care au venit în Chiojdu în secolul al XIX-lea și au
rezistat până în secolul al XX-lea. Acesta participa cu
priceperea lui la operațiunea care se chema „legatul căruței”,
când aceasta era adusă la el ca să pună fierul pe ea pentru a
lega lemnul.
Reînnod șirul narativ în punctul de unde am întrerupt
descrierea traseului cu aceste povești interesante despre
oamenii care trăiesc în această parte a țării. Vă spuneam că
am ajuns în zona pășunilor alpine unde Florin a oprit ca să
verifice starea motorului mașinii, care fusese greu de
încercat până să ajungem aici sus. Sincer să fiu, dacă nu aș fi
văzut cu ochii mei de ce a fost în stare această mașină, în
ciuda aparenței pe care o degaja aspectul ei, puteam paria că
nu există motor pe lume să facă față unui asemenea traseu
montan.
După ce s-a convins că motorul este în regulă și toate
lichidele de care are el nevoie sunt la loc, a continuat
misiunea sa de ghid povestind despre ce vedeam în jur:
„Interesant aici, după ce am ieșit în poiana alpină, este să
observăm această vegetație constituită dintr-o iarbă lânoasă,
săracă din punct de vedere nutritiv, dar specifică zonelor
montane care depășesc 1200-1400 metri înălțime.
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Zona este interesantă dacă privim în vârful Mălâia și această
șa care se formează sub vârf, vedem ceea ce a fost numită
Poarta Vânturilor. Nu întâmplător a primit această denumire,
deoarece este o zonă cu cea mai ridicată medie a vânturilor
din România”.
Am continuat drumul și, în scurt timp, pe neobservate, am
atins o cotă a poienii alpine ca o buză de prăpastie de unde,
privind în jos, am descoperit obiectivul pe care ni-l
propusesem, Lacul Vulturilor sau Lacul fără fund, cum îl știu
localnicii. Am coborât povârnișul de un unghi de 40 de grade,
de data aceasta părându-mi ceva obișnuit. De fapt, vreau să
vă spun că, în acel moment, mi-am dat seama că pe tot
drumul, în ciuda faptului că ceva mai accidentat încă nu
parcursesem în viața mea cu un autovehicul, nu mi-a fost
frică deloc. Explicația era clară: „vina” o purta numai Florin
care a avut cea mai degajată postură pe care un om o poate
avea, conducând relaxat și povestind întruna, parcă fără să
mai privească drumul dificil pe care-l străbăteam.
Ne-am dat jos în imediata apropiere a lacului, eu nu mă
săturam privind în jur prin obiectivul aparatului, iar Florin, în
apropierea mea, și-a continuat povestea:
„Din zona lacului am putea să mai facem o drumeție urcând
pe Vârful Mălâia, cale de o oră și jumătate sau două, în funcție
de posibilitatea fiecăruia. În zona lacului, după cum o putem
vedea, înconjurată de niște brazi cu forme absolut ciudate date
de vânturile care, mai ales iarna, le biciuiesc coroana, este
cabana Ocolului Silvic în care încă nu se poate poposi. Turiștii
pot însă campa în incinta curții sale în corturile pe care
trebuie să și le aducă împreună cu proviziile de hrană, mai
puțin apa care se găsește în izvor”.
Cu toate că privind în jur nu te-ai putea gândi să părăsești
zona, l-am întrebat, ca să-i pot informa la rândul meu pe
cititorii articolului, unde mai poți să te deplasezi de aici.
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„Se poate coborî pe trasee spre Valea Teleajenului sau spre
zona de Prahova. Pentru drumeții, în zonă sunt multe
posibilități, inclusiv spre Covasna sau spre Sibiu, la lacul de
acumulare lung de circa 12 km, al doilea din Europa, al cărui
baraj este făcut din pământ, argilă amestecate cu nisip și balast,
fără a fi betonat. Traseele pot fi făcute dus-întors dacă ai
campat aici, unde priveliștea nu te lasă să părăsești ușor zona,
mai ales că este o zonă mai sălbatică și mult mai curată decât
Valea Prahovei”.
În acest moment al povestirii am aflat, pe văzute și făcute, care
este drumul de la Chiojdu - „Casa cu Blazoane” până la Lacul
Vulturilor și din povestea lui Florin unde te poți duce mai
departe. Întrebarea ar fi cum o poți face ținând cont de
restricția legată de motorizarea vehiculelor? Am aflat că se
poate merge cu mașina până în Valea Siriului, iar de acolo pe jos
vreo două-trei ore. În Comuna Chiojdu începe să se nască și o
inițiativă a unui grup de tineri ai satului cu mașini de teren, pe
care îi poți angaja să te ducă în excursii scurte sau mai lungi. Ar
mai fi și o altă idee incipientă care mi se pare interesantă, cea
de a se organiza excursii cu un atelaj cu cai. Ghizi montani nu
sunt în zonă, cu toate că sunt convins că odată cu dezvoltarea
turismului rural o să apară și această ofertă. Legat de drumețiile
care se pot face din obiectivul nostru „Casa cu Blazoane”, vreau
să amintesc Trovanții de Chiojdu, la care se poate ajunge lejer
pe jos, în două-două ore și jumătate.
Pe drumul de întoarcere am aflat o mulțime de povești despre
ocupațiile și obiceiurile din zonă. De regulă nu dau atenție
informațiilor de acest gen, deoarece mă las captivat de imagini
și fotografiez tot timpul. Felul și pasiunea cu care Florin
povestea, cu toate că și conducea o mașină pe căi accidentate,
pentru că nu le pot numi drumuri, era imposibil să nu-ți
trezească interesul. Din această cauză am reținut, de exemplu,
că ocupația de bază a locuitorilor este creșterea animalelor și
partea din agricultură care este necesară ca să susțină
principala ocupație.
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Zona Chiojdului este pomenită în documente încă din secolul al XVII-lea
că ar fi producătoare de țuică la scară mai mică, urmând ca în secolul al
XIX-lea să devină mari producători. Acest lucru explică de ce și în prezent
zona este împânzită de livezi de pruni. Merii, perii și gutuii se găseau
numai prin gospodării, precum vedem că există și în curtea Casei cu
Blazoane, folosind numai pentru consum propriu. Soiurile sunt autohtone,
bine adaptate zonei, putând să trăiască chiar și două-trei sute de ani,
precum sunt unii meri pe care încă îi mai putem vedea prin curțile
gospodăriilor.
Revenind la partea socială și obiceiurile locului, apropiindu-ne de Chiojdu,
am mai reținut de la partenerul meu de drum, ghid în toată puterea
cuvântului, că: „Ar mai fi de spus că în zonă, întotdeauna, au avut ca
organizare autoadministrarea, în sensul că moșnenii luau hotărârile
singuri, fiind foarte duri în privința asta. Ei erau cei care asigurau
echilibrul social prin acești șefi de clan, aceste persoane care, în
înțelepciunea lor, ajunse la vârste respectabile,
puteau să facă o regulă împreună cu ceilalți.
Acest lucru se întâmpla în obști și chiar în

- Ce faci, bade? Șezi
și cugeți?
- Numa' șed!

întâlnirile satului, în care luau hotărâri în
ceea ce privește administrația și
compartimentul etic al membrilor
comunității”.
Tot povestind, nici nu am observat când s-a
făcut întuneric și am ajuns în poarta Casei cu
Blazoane, unde ne aflam cu circa zece ore
înainte, când urma să plecăm într-o excursie
pe care, vă asigur, nu o să o pot uita curând și
din această cauză am considerat că merită să
o fac cunoscută.
În poartă, înainte să ne luăm rămas bun, am
mai aflat o poveste importantă despre
oamenii locului, când l-am întrebat pe Florin
cum trebuie să încui poarta ca să putem
dormi liniștiți.
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Era o măsură de siguranță pe care voiam să o iau în plus, cu
toate că ați reținut din partea întâi a articolului că proprietatea
este vegheată de Blazon, minunatul ciobănesc care locuiește și
el într-o cușcă impunătoare aflată sub merii și gutuii din
spatele grădinii.
Cu zâmbetul pe buze, Florin mi-a spus simplu să stau liniștit
că, în Comuna Chiojdu, nu se fură. L-am privit mirat și zâmbind
la rândul meu ca semn că mă amuz de gluma lui. Ca să-mi
demonstreze că nu glumește, mi-a adus aminte de povestea
terminată cu puțin timp înainte, legată de rânduiala din sânul
acestor comunități care s-a păstrat până în zilele noastre. De
Bobotează, oamenii satului, ocupați cu treburile zilnice și cu
creșterea animalelor, erau plecați de acasă, dar lăsau casa
deschisă și banii pe masă în camera mare pentru ca preotul săi găsească. Dacă totuși se mai întâmpla ca un certat cu legea
satului să uite de obiceiurile bune și să fure era bineînțeles
prins, pentru că în sat nu putea fi ținut ceva secret, mai ales
dacă dăuna moralei comune. I se legau obiectele de gât și era
purtat prin tot satul, obligat fiind să strige: „Cine a făcut ca
mine, așa să pățească!”.
Închei pentru că mai am să vă povestesc încă multe lucruri
interesante pe care le-am aflat în Chiojdu și în împrejurimile
minunate, data viitoare, în partea a III-a a articolului.
Parafrazez și spun: „Cine va face ca mine, așa să pățească!”, cu
alte cuvinte, faceți-vă timp personal sau, de ce nu, cu treabă,
mai ales cei care sunteți profesori, împreună cu studenții,
mergeți pentru câteva zile în zonă. Veți pleca încărcați pozitiv,
vă asigur!
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DESTINUL DRAMATIC AL
DESENULUI DE ARHITECTURĂ

Partea a II-a: de la desenul
utilitarist la blobii generativi

INFO 2

DE ANCA SANDU

Desenul utilitarist ş i desenul smart (1)

TOMASZEWSKI

Cu tot respectul faţă de Loos şi incisivitatea lui, nu cred că avea
dreptate când afirma că „vechii maeştri se foloseau de desen ca
de un limbaj, pentru a se adresa constructorilor”. Probabil că
elocvenţa pe care o puneau vechii maeştri în desenul lor de
arhitectură se adresa în primul rând finanţatorilor, juriilor şi unui
mic public implicat. Nu la urmă, era bucuria lor irepresibilă de a-şi
desena şi prezenta frumos ideile. O spun din proprie experienţă:
chiar noi, în institute, făceam totul ca să ne desenăm singuri
proiectele; pe desenatoare le solicitau inginerii. Aşa că Loos

Prima schiţă a lui Joseph Praxton
pentru Cristal Palace, pe o bucată de
sugativă

trebuia să-i lase în pace pe vechii maeştri şi să spună: de-acum
încolo, arhitecţii se vor folosi de desen mai ales pentru a se
adresa constructorilor.
17
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Erich Mendelsohn, schiţă pentru
magazinul Schocken.

Într-adevăr, în cadrul acelei arhitecturi de azi, care

reacţionat prompt la modernitate, aşa că şi-a

şi-a păstrat forma tradiţională de existenţă -

învăţat lecţia. Curtată azi de un nou tăvălug de

aceea de a propune case şi amenajări, e

cerinţe anestetice venite dinspre realitatea vieţii, a

incontestabil rolul utilitarist al desenului de mână.

acceptat imediat schimbarea de paradigmă. Şi-a

E, în primul rând, un vehicul de comunicare

deschis larg definiţia, lăsându-se fecundată de

spontană. Schiţe de comunicare se găsesc în tot

politică, de strategii sociale, energetice, ecologice,

timpul discuţiilor de pe parcursul proiectării, în

economice şi culturale, globale şi regionale, de

agendele arhitecţilor, pe foi sau pe şerveţele. Se

tehnologie, sustenabilitate, urbanitate,

găsesc pe parcursul execuţiei pe note de şantier şi

conurbanitate, mobilitate şi altele. Pe toate le-a

colţuri de proiect, atunci când arhitectului îi e clar

integrat şi le-a subsumat estetic, cât a putut. Cu

ce vrea şi trebuie să se facă înţeles. Ele nu

restul, inter- şi transdisciplinarizează. În aceste

necesită talent de desenator, ci doar o

forme de arhitectură probabil că-şi află cel mai

îndemânare care se dobândeşte. A-ţi folosi mâna

bine locul reprezentările diagramatice, graficele şi

şi creionul pentru a schiţa repede o secţiune, un

alte forme tehnice ale desenului de cercetare. Sunt

detaliu sau o perspectivuţă dintr-un anume unghi,

modelări simbolice, lipsite de scară, iconice, şi pot fi

e o chestiune de eficienţă. E şi o probă de

executate de mână sau de calculator, fără să aibă

eleganţă să nu fi nevoit să scoţi laptopul pentru

nimic de pierdut sau de câştigat. Prin ele se

trei linii. Aminteşte de vremurile vechilor, dar şi mai

exprimă latura raţională a arhitectului, capabil de

noilor maeştri. Şi din acest punct de vedere nu

efort ştiinţific, cu putere de analiză şi judecată

erau vremuri rele.

multicriterială. Mai mult ca oricând însă, poartă în

Acum arhitectura s-a flexibilizat. N-a putut uita

ele conştiinţa responsabilităţii faţă de omenire, atât

suferinţele prin care a trecut atunci când n-a

de dragă arhitecţilor.
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Desenul stângaci şi enigmatic
Se pare că azi expresia iconică a erei comunicării
e imaginea puternică, şocantă, autoreferenţială.
Ca reacţie poate, partea înalt artistică a
arhitecturii a avut fantezia de a reacţiona în sens
opus. Deja supraintelectualizată, s-a introvertit şi
s-a aplecat critic asupra sieşi. Imaginea ei publică
a devenit un referent tăcut şi enigmatic.
Dar nu chiar aşa tăcut, cel puţin pentru
connaisseuri. Spuneam că, încă de prin anii '70,
unii arhitecţi (2), uitându-se peste gard la arte, au
descoperit că profunzimile creaţiei există şi în
arhitectură şi au hotărât că ele trebuie
conştientizate. După mii de ani de arhitectură
„artistico-plastică” şi la aproape o sută de ani de
la valorificarea extremă a dimensiunilor ei
pragmatice, i-au devoalat dimensiunea
„filozofică”. I-au dezvăluit o vocaţie quasi

Schiţe de Alvaro Siza.

necunoscută, ignorată sau aflată de milenii sub

Numai Leonardo a frecventat la fel de glorios şi

acoperire: vocaţia conceptuală. Au început să-i

schiţele de idee, şi desenul de reprezentare - dar el

sondeze straturile semantice, până la

nu era arhitect, era geniu. Apoi, nici cei mai mulţi

identificarea Ideii. Numit mai cu plăcere Concept,

arhitecţi modernişti nu s-au dezbărat de năravul

acest nucleu germinativ a fost învestit cu o nouă

desenului liber, numai că era tot sincer figurativ. În

putere, care a oxigenat arhitectura şi a scăpat-o

plus, schiţele lor nu prea erau băgate în seamă.

din circuitul închis funcţiune-formă. A fost un

Şi în noua paradigmă s-a păstrat demodatul caiet

moment de inflexiune în viaţa ei. Prin noua

de schiţe, în care arhitectul comunică doar cu el

perspectivă din care a început a fi privită,

însuşi. Sunt desene provizorii, făcute în avion, la

arhitectura şi-a recăpătat vechiul şi preţuitul ei

bere sau trezit noaptea de o idee. De când cu

statut de artă, într-o formă superioară. Pentru

semantizarea arhitecturii, li se spune desene de

arhitecţii care pot. Pentru care nu, nu.

concept. Noi le spuneam schiţe de mână, fiindcă nu

Imediat, grafica ei subţire şi-a asumat şi ea

erau la teu şi echer şi nu ştiam că sunt conceptuale.

slujirea noilor valori. Sigur că adâncimi ontologice

Schiţele de mână erau în căutarea soluţiei şi, de

au existat întotdeauna, dar crochiul de concepţie

regulă, rămâneau în sertar - poate cu excepţia celei

era pe vremuri topit în proiect.

din urmă, cea cu volumetria găsită.
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Cele de concept nu caută soluţii, ci vizează Ideea

Stângăcia lor trebuie să exprime graba de a capta

şi nu ajung explicite. Dar ajung publice, mai ales

inspiraţia, de a fixa viziunea. Sincer? Nu chiar.

la arhitecţii cu semnătură. Dintre ceilalţi, unii le

Stângăcia schiţei e plauzibilă, dar nu înseamnă că

fac şi pe-astea pe laptop şi li se spunea la un

nu e şi puţin căutată. Apelul la o mică regie nu

moment dat bubble diagrams. Nu cred că a

trebuie totuşi luat în nume de rău, pentru că e

înţeles cineva cu adevărat ce aveau în comun

inofensiv şi bine intenţionat. E o mică punere în

ochii de rechin cu „textul” lui Derrida, relaţiile

scenă inspirată de impresionism şi pictura naivă,

vitruviene cu capitalismul lui Deleuze, cu

care sugerau exorcizarea presiunii telurice la care e

schizofrenia şi cu grâul încolţit de Sfântul Andrei.

supus creatorul. Întreaga plastică modernistă lăsa

Dar, în fine.

să se înţeleagă că vechiul desen frumos era optic,
pe când grafica lor urâtă e profundă.
Cam asta vrea să spună şi schiţa conceptuală de
arhitectură. Naivitatea desenului vrea să ne
convingă de autenticitatea trăirii - care, de fapt, e
reală. Fluxul magic creier-mână-ochi şi retur e întradevăr necontrolat. Conceptul e adânc, abstract şi
inefabil. Momentul dulce-amar al extragerii lui din
golul sălbatic al imaginaţiei prinde greu contur pe
hârtie. Un desen făcut cu talent ar fi suspect de
superficialitate. Şi atunci, căutările lui Siza sau
Sverre Fehn ba seamănă cu un Juan Miró, ba cu un
Paul Klee. Păcat că inspiraţia vine tot din anii '20,
dar nu poate arhitectura, draga de ea, să inventeze
acum alt limbaj plastic. Tocmai ea, care n-a fost
niciodată în avangarada artelor. Şi nici a
conceptelor.
În entuziasmul ei, pictura moderniştilor a victimizat
Schiţe de Sverre Fehn.

şi publicul, şi pe bunii desenatori. Ca şi cum muzica
de operă ar fi decis că nu mai are nevoie de voci

Marii arhitecţi au fost ademeniţi să facă

cultivate, ca pe vremuri, ci doar de un limbaj sonor

spectacol cu bâjbâielile lor absconse, în reviste şi

primitiv, prin care cântăreţii să transmită profunda

conferinţe. Era obligatoriu ca desenele lor să fie

înţelegere a muzicii, sincer şi autentic. Dar schiţa

enigmatice, pentru că marea taină - conceptul -

naivă de arhitectură nu victimizează pe nimeni. Ea

se dezvăluie doar puţin şi numai pentru iniţiaţi.

doar s-a disociat de desenul frumos, pentru a nu se

Sunt desene simple, copilăreşti, care par să

adresa nimănui. Nu e vina ei că a convins un mic

surprindă spontan ceva din fulguraţia imaginaţiei.

public avizat.
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Linia proteică
Oricum ar fi ele, schiţa şi desenul de mână sunt
un instrument în faza căutărilor. Nu fac apologia
schiţei de mână în raport cu desenul de software,
cred doar că, deocamdată, prima e încă
adecvată studiului fundamental, al doilea,
etapelor avansate şi prezentărilor. Pot să şi explic.
Desenul pe ecran te îndeamnă să-l faci să arate
bine. Nu-l poţi lăsa să arate rău şi atunci cazi în
capcana asta. Desenul pe hârtie poate să arate
oricum, fiindcă mintea e absorbită de intenţii
arhitecturale complexe, care depăşesc imaginea.
Procesând digital, controlezi mai bine imaginile.
Desenând, îţi convoci mai bine gândurile.
Fantezia formelor e stimulată de producţia de
blobi. Meditaţia minţii e susţinută de meditaţia

Proiectare diagramatică,
algoritmică şi transalgoritmică,
parametrică, design generativ, blob
architecture design

mâinii care desenează. Ca să-ţi confirmi o

Iar dacă o schiţă te lasă să întrerupi lucrul mulţumit,

imagine, e mai bine s-o pui pe ecran. Ca să afli

se poate să se fi născut Ideea. Schiţa de concept e o

soluţia unei dificultăţi, e mai bine s-o cauţi pe

vizualizare încă abstractă. Valoarea ei nu stă în cât

hârtie. Desenul din mouse îţi înfăţişează o

de mult se regăseşte ea în casa construită, ci în cât

imagine clară, completă, detaliată, a unei idei

a fost ea de proteică. O casă despre care merită să

incerte. Ai tendinţa să te opreşti la imaginea cea

discuţi poate fi descrisă prin câteva linii schiţate

mai bună. Schiţa de mână îţi sugerează doar o

rapid. Când o casă construită nu poate fi cuprinsă în

direcţie, pe care poţi să-ţi duci mai departe ideea

câteva linii schiţate rapid nu merită să discuţi despre

vagă. Schiţa de mână te îndeamnă să mai cauţi,

ea. Studenţilor care se grăbesc să-şi pună prima

şi căutând, găseşti mai mult decât căutai.

soluţie pe calculator, ca să înceapă repede joaca

Schiţa de mână nu-ţi spune cum o să arate casa,

procesărilor, le spun că se privează de cea mai

ci îţi spune mai mult despre cum o să trăiască ea

sigură bucurie a arhitectului. A doua ar putea fi,

de-adevăratelea. Ideile confuze şi liniile care

eventual, casa despre care merită să se vorbească.

bâjbâie se oxigenează reciproc, undeva la hotarul
dintre conturul mintal şi cel vizibil. Ideile latente se

NOTE

conturează în mod miraculos desenând.
Pe o altă linie de hotar, fragilă şi provizorie, se

1. Tema desenului de arhitectură a fost abordată şi în
articolul Linia proteică şi blobii generativi în revista Igloo
191.

întâlneşte căutarea cu descoperirea.

2. Eisenman, în primul rând.
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ARC PESTE ATLANTIC
VIZITÂND CALIFORNIA

ENCINITAS
Oraş aerisit, cu doar 62 000 locuitori stabili, are în
majoritate, construcţii joase, la sol, Encinitas este tot un loc
preferat de mulţi californieni sau americani, care au strâns
ceva bani, pentru a se stabili aici, cu un job sau ca
pensionari.
Oraşul este situat la malul Oceanului Pacific, la nord de San
Diego, fiind brăzdat de o briză mai bună şi având canicule
mai reduse. Desigur, în weekend, zona devine foarte
aglomerată cu turişti, care vin din nord, în vârf de sezon,
populaţia aproape dublandu-se.
Clima caldă, dar nu excesivă, datorita brizei oceanului, face
suportabilă viaţa, chiar şi în lunile iulie sau august, când in
restul Californiei este caldură toridă, de +40 grade C şi chiar
peste.
Aici, în Encinitas temperatura poate fi mai redusă cu 5 până
la 10 grade, faţă de aria Los Angeles, numai datorită
prezenței Oceanului Pacific, de-a lungul căruia se întinde
aşezarea urbană. Locuinţele sunt în majoritate cu parter,
parter şi un etaj, doar motelurile au la parter garaje şi încă
două etaje de locuinţe.

AUTORI:

Gheorghe IONAŞCU (România)
și Mirela BRETZ (S.U.A.)
14 august-14 septembrie 2008
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oraşele turistice au la
primărie un
compartiment care se
ocupă permanent de
amenajarea peisajului,
având un buget
corespunzător

Pentru a putea prelua fluxul de turiști în creştere, în ultimii
ani, aici se extind motelurile existente şi se construiesc altele
noi. Condominiurile au maximum P+3 etaje, cu aripi dispuse în
jurul unei curţi interioare, de regulă, cu piscină.
Cererea de locuințe, de închiriat sau de cumpărat a crescut în
ultimii ani foarte mult, ceea ce a făcut ca preţurile locuinţelor
şi apartamentelor să crească de vreo trei ori. O cunostinţă,
arhitect, povestea că a cumparat în anul 1998, în Encinitas, cu
circa 225 000 $ un apartament, care, în anul 2008 ajunsese
deja la preţul de circa 700 000 $. Omul considera că a făcut o
afacere inspirată.
În Encinitas am stat la un motel cu parter și etaj, situat foarte
aproape de ocean, fereastra şi balconul camerelor noastre
fiind orientat chiar către ocean şi plajă, vizibile printre
palmieri. Pe terasa dinspre ocean a motelului, spre care erau
orientate toate camerele, era un oficiu de servicii ale cazării,
funcționând și ca bar cu o terasă, unde clienţii aveau gratuit
cafea sau ceai la dispoziție, între orele 11 şi 17.
Interesant era că, în oraş şi pe cornişa plajei, pe lângă
numeroşi palmieri, se remarcă, uneori şi câte un pin canadian,
solitar, dar rezistent şi aclimatizat la vremea toridă. Totuşi, să
vezi pinul argintiu, specific nordului rece, lângă palmierii care
inundă, de regulă, zona tropicală, este, oricum, o curiozitate.
Ca, de altfel, şi altele!
Preocuparea autorităţilor şi poluaţiei este de a-şi înfrumuseţa
în permanenţă peisajul urban. De altfel, oraşele turistice au la
primărie un compartiment care se ocupă permanent de
amenajarea peisajului, având un buget corespunzător. Pe
arhitectul peisagist John, care a lucrat în San Diego, l-am și
cunoscut, fiind prieten cu fiica şi ginerele.
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Am înțeles că aici, în
sudul Californiei există
mai multe gradini de
meditaţie, realizate după
modelul yoghin

Se spune că, pe la anul 1920, în zona Encinitas a venit un
călgar yoghin, din India, Yogananda, care s-a stabilit aici şi a
construit un templu pe malul oceanului. Prin anii 1935-1940,
malul înalt de peste 100 metri s-a surpat, iar templul a fost
distrus. Din el nu au mai rămas decat treptele de la intrare,
care urcă înspre ocean. Aici s-a aşezat o placă de marmoră, pe
care este prezentată imaginea templului trecut şi treptele
identice cu cele reale rămase pe cornişă.
Am vizitat gradina publică frumoasă, de meditaţie, amenajată
de călugări cu plante exotice şi bazine cu peşti decorativi,
amenajată pe promontoriu înalt, situat chiar langă ocean.
Acesta a fost primul templu Yoghin construit pe continentul
american. În grădina respectivă există numeroase nişe intime,
ascunse în vegetaţie, cu bănci pentru retragere, meditaţie sau
lectură. Este preferată liniştea permanentă.
Un alt templul Yoghin a fost construit undeva în zona Santa
Monica, pe un deal, la baza căruia s-a amenajat o grădină cel
puţin la fel de frumoasă, în jurul unui lac, cu diverse amenajări
(moara de vânt, terase de belvedere, foişor etc).
Pe malul lacului, înconjurat de plantaţii de arbori şi arbuşti,
credincioşii se plimbă pe o alee perimetrală, sau poposesc în
mici locuri cu bănci pentru odihnă şi meditaţie.
Am înțeles că aici, în sudul Californiei există mai multe gradini
de meditaţie, realizate dupa modelul yoghin.
O dată pe an, la hotelul cel mai mare din Los Angeles,
Buonaventure, se organizează o convocare a calugărilor şi
membrilor Yoghini (Convocation), care vin din toată America,
dar şi din toată lumea. În sălile speciale pentru reuniuni şi
uneori în holurile largi se ţin prelegeri filozofice deosebit de
interesante despre viaţă, de către calugării yoghini erudiţi.
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PRIMA DEPLASARE ÎN
BASARABIA
a unui grup de arhitecți români, prin UAR

INFO 4
de Arh. Gheorghe IONAȘCU
11-16 iunie 2014

Având origini basarabene (refugiat
cu familia în august 1944 de pe
malul Nistrului), am organizat o
deplasare documentar-turistică, cu
un microbuz. Membru din anul 1991
al Asociației Culturale pro
Basarabia și Bucovina, membru al
Consiliului național și
vicepreședinte organizatoric al
Uniunii Arhitecților din România,
filiala București, sector 2, am reușit
organizarea în bune condiții a
acestei excursii datorită prietenilor,
colegilor și cunoștințelor de-o viață.

Programul deplasării a cuprins
următoarele obiective:
• Mănăstirea Saharna (citadelă de
rezistență ortodoxă romanească, datând
din sec. al XIV-lea), loc de popas și
retragere al haiducilor și patrioților români
prigoniți de stăpâniri străine,
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• Orașul Bălţi cu Universitatea; ctitoria mitropolitului Visarion Puiu și
Palatul Episcopal. Centru urban cu puternică influență comunistă și
rusofilă.
• Orașul Soroca - unde am vizitat Cetatea construită de Ştefan cel Mare
şi Sfânt pe malul Nistrului și întărită de Petru Rareș,
• Mănăstirea Căpriana, citadelă ortodoxă românească, veche de peste
cinci secole;
• Cramele Mileştii Mici (oraş vinicol subteran cu galerii de 200 km
lungime, unic în lume), cu străzi de circulație auto;
• Orheiul vechi cu defileul, complexul muzeal paleolitic și dacic,
mănăstirea şi sălașul hoardei tătare de aur de unde tătarii porneau
expedițiile lor de pradă asupra Moldovei și celorlalte țări române;
• Orașul Orheiu nou, cu biserica și statuia eruditului domnitor al
Moldovei, Vasile Lupu, slujitor al credinței ortodoxe, ctitor al Bisericii
Trei Ierarhi;
• Crama Cricova, la 19 km de Chișinău, monument istoric cu galerii
subterane de cca 50 km lungime, la 80 m sub pământ, cu acces auto
direct, facilitat de o denivelare naturală de teren. Construcția rețelei de
galerii subterane a început la finele sec. al XIX-lea, pentru a extrage
blocuri de calcar pentru construcțiile din Chișinău, după care s-a
observat că temperatura subterană era ideală pentru conservarea
vinului, ca și la Mileștii Mici.
• Orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, cu vizite la monumente
și promenadă pe Bd. Ștefan cel Mare;
• Sediul Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, cu cca 300 membri,
unde am fost primiți cu căldură de președintele arh. Iurie POVAR, expreședintele Vladimir MODÎRCĂ și alți arhitecți.
• Centrul istoric al municipiului Iași, cu Biserica Trei Ierarhi, catedrala
episcopală, precum și centrul civic cu Palatul Culturii;
• Ultimul popas de adio din Iași - capitala Moldovei medievale - a fost la
vechiul Restaurant cramă Bolta Rece, frecventat în secolul al XIX-lea de
corifeii literaturii române Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale, Delavrancea și alți oameni de cultură ai vremii, care se
perindau prin capitala vechii Moldove.
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La deplasare au participat următorii: arh. Gheorghe IONAȘCU, arh.
Gheorghe LEAHU cu soția, arh. Doina MARIN din Galați vicepreședinte UAR, arhitecții Clement și Maria MOLDOVEANU, ec.
Cristina LEUCUȚA, arh. Mihaela IATAN, arh. Nițu SEVER din Ploiești etc.
Prin această deplasare s-a urmărit multiplicarea legăturilor dintre
românii de pe cele două maluri ale Prutului, deschiderea contactelor
oficiale dintre arhitecții din România și cei din R. Moldova, revederea
plaiurilor natale de către unii participanți născuți în fosta Basarabie.
Arh. Gh. LEAHU a îngenuncheat în fața fostei case părintești din
Chișinău, de unde se refugiase în copilărie cu familia, în 1944; arh.
Mihaela IATAN și-a regăsit cu greu fosta casă părintească a mamei
refugiate din calea frontului etc.
Deplasarea a fost un succes, doamna arh. Doina MARIN invitând pe
arhitecții din Chișinău să ne întoarcă vizita în perioada 15-18 octombrie
2014, pentru participarea la vernisajul expoziției de arhitectură pentru
Bienala de la Veneția și la convorbiri privind exercitarea profesiei de
arhitect, a legislației adecvate criteriilor europene, cu încheierea unui
protocol de cooperare între UAR și UA din R. Moldova, vizite la
monumente etc. Protocolul a fost încheiat, dar acțiunile și vizitele
ulterioare au depășit prevederile inițiale.
În anii următori, grupuri de arhitecți români din R. Moldova au vizitat
diferite orașe și zone din România, fiind invitați și la Balurile organizate
de UAR la Casa Armatei în București și în alte orașe din România.
La începutul anului următor excursiei, în 2015, la sediul UAR din str. J. L.
Calderon, arh. Gh. IONAȘCU ajutat de arh. Cornel TALOȘ au realizat o
expoziție de fotografii cu 30 de panouri 70 x 100 cm, cuprinzând zeci de
fotografii ale unor monumente, peisaje și construcții noi, efectuate de
arhitecți în perioada excursiei, expoziția fiind prezentată ulterior și la
Parlamentul României, cu prilejul unor zile naționale ale Unirii.
Organizarea deplasării grupului de arhitecți români în R. Moldova și
realizarea expoziției de fotografii a fost sprijinită cu dragoste de către
dna dr. arh. CUREA Viorica, președinta UAR în perioada respectivă
(2012-2016), precum și de Senatul UAR.
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Orheiul Vechi
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REVEAL ALMA VII
PROIECTUL DE RESTAURARE A BISERCII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN ALMA VII

FAȚADA DE SUD

AUTORI:

Redescoperiți Alma Vii

Liza Bunescu
responsabil comunicare

„REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii” este un proiect complex,
integrat, de restaurare și reconversie funcțională a bisericii fortificate

Alexandru Neagu
manager de proiect

din satul Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu. Finanțarea în valoare
de 500.000 de dolari a fost câştigată în urma unui concurs de proiecte
desfășurat anual la nivel mondial prin Fondul Ambasadorial pentru

trimis de

Dorin Boilă

Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat
al Statelor Unite ale Americii. În 2019, doar 9 proiecte din întreaga
lume au fost desemnate câștigătoare, proiectul Fundației Mihai
Eminescu Trust, „REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii”, fiind cel
care a câștigat cea mai mare finanţare la nivel mondial.
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Proiectul „REVEAL Alma Vii” include, pe lângă

Proiectul de arhitectură din cadrul „REVEAL Alma

restaurarea bisericii evanghelice, acţiuni ce au ca

Vii” a fost realizat de arhitectul brașovean Ovidiu

scop redarea ei comunităţii şi folosirea în scopuri

Taloș, un profesionist cu o abordare relaxată

culturale, educative şi turistice. Acest proiect

vizavi de beneficiarii proiectelor sale. Lucrează

face parte din conceptul „Satul de Sine Stătător”

cu multă minuțiozitate, ține mult la etica

dezvoltat de Mihai Eminescu Trust, fundație care

profesională, iar proiectul Fundației din Alma Vii

a implementat proiecte în sat încă din anul 2008;

ne-a oferit șansa să ne convingem de aceste

scopul acestuia este de a revitaliza comunităţile

lucruri.

locale şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii

Lucrând alături de Fundația Mihai Eminescu

localnicilor prin valorizarea responsabilă a

Trust pentru proiectul „REVEAL Alma Vii –

patrimoniului cultural şi natural. „Satul de Sine

Redescoperiți Alma Vii”, Ovidiu a luat contact

Stătător” urmăreşte implicarea oamenilor din

direct cu aspectele de arhitectură specifice unei

comunitate, precum şi folosirea de cunoştinţe,

biserici fortificate vechi și totodată cu

unelte şi tehnici tradiţionale.

provocările pe care procesul de restaurare le

„REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii” se va

întâmpină în cazul unor astfel de monumente.

desfășura pe o perioadă de 27 de luni și cuprinde
16 etape importante de implementare, între
octombrie 2019 și decembrie 2021.

FAȚADA DE NORD
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Dacă, în general, genul acesta de informații
rămâne preponderent în sfera specialiștilor,
inaugurarea laboratorului de patrimoniu Alma Vii
– titulatura proiectului de restaurare a bisericii
fortificate – va fi, cu siguranță, o formă de acces
a publicului larg la cunoștințele strânse despre
acest edificiu istoric.
Cele mai vechi indicii ale bisericii evanghelice
aparținând ansamblului fortificat din Alma Vii
OVIDIU SPUNE DESPRE ECHIPA ȘI PRINCIPIILE SALE
DE LUCRU:

„Ceea ce ne dorim este ca discuția de arhitectură
să treacă dincolo de materialitatea construcției și,
mai ales, dincolo de costuri și să se axeze pe stare.
Etica profesională este iarăși un domeniu care ne
preocupă și ne dorim să facem cât mai puține
concesii cu putință, refuzând să trecem în ceea ce
se numește prost-gust. Pentru noi succesul în
arhitectură este legat de calitatea proiectelor
noastre și de corectitudinea în fața meseriei pe
care am ales-o, de aceea nu facem compromisuri.
Să avem ocazia unei comunicări de calitate cu
beneficiarii, să nu ne împiedicăm de problemele
uzuale (de la bugete până la birocrație și trecând
prin confruntarea cu ilegalitatea) și, de ce nu, să
avem în preajmă o echipă de profesioniști care să
execute construcțiile ca și când ar fi bijuterii.”
„Fiecare vizită la biserica fortificată din Alma Vii
este un exercițiu de cunoaștere. În genere, când
te apleci asupra înțelegerii monumentelor, așa se

plasează începuturile edificiului în secolele XIIIXIV. De-atunci datează arcul triumfal care separă
și în prezent nava de corul bisericii. Tencuiala
zidului în care e practicat acest arc este specifică
arhitecturii romanice, când pereții erau pregătiți
pentru pictura în frescă. În schimb, cele mai
vechi picturi păstrate, reprezentând decorații,
provin din secolul al XVI-lea, adică din perioada
gotică; ele au fost descoperite recent pe arcul
triumfal și în jurul ferestrelor din cor la interior,
iar la exterior au rezistat vizibile până astăzi pe
cornișă, sub streașină. Decorațiilor pictate
substituiau ornamentele sculptate în piatră, o
explicație posibilă fiind numărul mic al
membrilor comunității, cum e cazul la Alma Vii.
Conform lucrării „Studiu preliminar istoric și
arhitectural” (2018, autor Dana Jenei), în 1532 în
Alma Vii existau doar 57 de gospodării.
Fără să acordăm o importanță mai mare bisericii
din Alma Vii decât altor biserici fortificate,
trebuie spus că circumstanțele locale au avut cu
siguranță un rol mare în modelarea arhitecturii.

întâmplă; fiecare revenire este o ocazie de a
descoperi un detaliu nou, un indiciu nevăzut
până atunci, un răspuns la o întrebare.
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FAȚADA DE EST ȘI VEST

Etapele succesive de reparații, modificări și

Restaurarea trebuie să răspundă mai multor

extinderi petrecute de-a lungul istoriei au apărut

probleme, dintre care enumerăm câteva:

fie ca răspuns defensiv, fie din necesități de cult,

– structurale – pentru că etapele diferite de

fie ca răspuns al unor evenimente de distrugere

construcție s-au făcut adesea fără legătura

(cutremure, incendii), fie din motive de utilitate

părților noi cu cele vechi, conducând în timp la

socială etc. Desigur, acest context apare în cazul

fracturi în pereții bisericii. La aceasta se adaugă

fiecărui edificiu similar, însă momentul și felul în

natura geologică a terenului care la cutremure

care fiecare comunitate a răspuns situaților au

puternice prezintă fenomene de lichefiere;

dus la combinație variată de soluții, cu rezultate

– de umiditate – terenul mai ridicat pe latura

finale diverse.

nordică menține umezeală în pereții bisericii;

Proiectul în curs are două obiective: restaurarea

reparații mai vechi cu materiale moderne întrețin

bisericii și conversia funcțională în spații de

umiditatea pereților și, implicit, degradarea

întâlnire, activități culturale și de educație.

tencuielilor;

Restaurarea are în vedere în primul rând

– lipsa întreținerii în ultimele decenii – acoperișul

conservarea substanței originare a

și sistemul de jgheaburi și burlane este degradat,

monumentului. De aceea, fiecare intervenție este

iar precipitațiile au cauzat stricăciuni ale

documentată minuțios înainte, este bine

tencuielilor și structurii de lemn a acoperișului;

cântărită și este pusă în practică doar dacă este

– de conservare și restaurare a straturilor de

absolut necesară pentru integritatea clădirii

tencuieli și picturi originare;

și/sau este reversibilă.
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– de restaurare a ferestrelor din lemn cu vitralii;
acestea au fost înlocuite în trecut cu ferestre

SECTIUNI B-B SI C-C

metalice, dar cele anterioare se mai păstrează
parțial în pod.
Într-o etapă viitoare, conversia funcțională va
presupune realizarea unui mobilier adecvat
întâlnirilor, studiului, concertelor, proiecțiilor de
filme, expozițiilor. O parte importantă va fi
deschiderea pentru vizitatori a etajelor fortificate
ale corului și a podului bisericii, prin realizarea
unor scări și pasarele noi.”

Articolul vine în continuarea unui alt material despre
Alma Vii, prezentat în numărul din Mai 2019, despre workshopul asupra dezvoltării durabile a zonei rurale
transilvane, care poate fi citit AICI.

SECTIUNE A-A

INFO 5 // PAG. 36

NOIEMBRIE 2020 | ARH. DORIN BOILĂ

COMENTARII
asupra arhitecturii contemporane

NOTĂ: Sub acest titlu am
reunit două texte despre
problema urbană
stringentă a locuirii umane,

Orașul sfertului de oră
DE ARH. EUGEN PĂNESCU – CLUJ-NAPOCA

în spirit comunitar, problemă care pleacă de la

Orașul în care ajungi în 15 minute oriunde ai nevoie într-o zi

greșeli grave de proiectare,

obișnuită - este viziunea primarului Parisului, Anne Hildalgo,

avizare și administrație,

pentru o "transformare ecologică a orașului" și pentru

greșeli răspândite pe toate

"îmbunătățirea vieții de zi cu zi a parizienilor".

meridianele. Autorii

Orașul sfertului de oră este o extensie a eforturilor lui

redescoperă reguli

Hidalgo de a crea un oraș în care viața cotidiană a

urbanistice clasice, chiar

locuitorilor să depindă cât mai puțin de mașina personală.

pre-clasice (vezi

După ce infrastructura pentru biciclete a fost extinsă anul

urbanismul medieval)

trecut, numărul celor care folosesc acest mijloc de transport

reguli mereu redescoperite

a crescut cu 54%. Dar sunt mulți cei se deplasează în

tocmai pentru că rămân

continuare cu mașina proprie. Cei mai mulți locuitori ai

mereu valabile!

orașului fac 45 de minute până la serviciu, iar unii chiar mai
mult. Un sondaj din 2018 citat de FastCompany a arătat că

arh. Dorin BOILĂ,
Sibiu

majoritatea parizienilor ar accepta să le fie reduse salariile
dacă ar pierde mai puțin timp pe drum.
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Planul lui Hidalgo, care candidează pentru un nou
mandat, este acela de a se asigura că oamenii

Orașul sfertului de oră al lui Hidalgo

locuiesc în apropierea locurilor în care trebuie să

are la bază ideile profesorului Carlos

ajungă. În acest scop, are în vedere, de exemplu,

Moreno de la Universitatea din Paris

construirea de clădiri de birouri în cartierele din care

Pantheon-Sorbonne, expert în orașe

ele lipsesc; o altă abordare este aceea de a convinge

inteligente.

companiile de faptul că angajații pot lucra eficient și

La rândul lui, Moreno, care lucrează

de acasă. Alte măsuri vizează utilizarea infrastructurii

la acest concept și cu un think tank

existente în scopuri multiple: de pildă, bibliotecile,

din Montreal, precum și cu orașe din

stadioanele și alte clădiri sa poată fi utilizate și după

Franța, Tunisia și America Latină, a

încheierea programului obișnuit; cluburile de noapte

fost inspirat de munca cunoscutei

să funcționeze ziua ca săli de gimnastică.

activiste urbane americane Jane

Orașul plănuiește să înverzească locurile de joacă ale

Jacobs. "Proximitatea este

școlilor, iar acestea să fie deschise pentru publicul

ingredientul vital care face ca toate

larg în timpul weekendului, construiește parcuri de la

zonele urbane să funcționeze.

zero și vrea să planteze "păduri urbane" în piețe

Proximitatea este cea care le

publice și pe foste locuri de parcare. Grădini urbane

permite oamenilor să facă schimb de

ar urma să producă local alimente pentru cetățenii

idei, de bunuri, de modă, de

Parisului.

convingeri, de credințe și de orice

Sunt

avute

în

vedere

măsuri

pentru

încurajarea afacerilor locale.

altceva își doresc. (...) Succesul

Toate acestea ar urma să se întâmple în detrimentul

zonelor urbane are de suferit cel mai

mașinilor.

mult atunci când aceasta proximitate

Hidalgo

vrea

să

transforme

centrul

orașului într-o zonă în mare parte pietonală. Există în

este diluată", susținea Jacobs.

prezent în jur de 80.000 de locuri de parcare pe
străzile Parisului (nu sunt luate în calcul cele private
sau comerciale). Primarul vrea să desființeze 60.000
dintre ele.

• Noul Normal– adaptarea la situația recentă și la impactul viitorilor ani
• #covid ca și catalizator al soluțiilor știute la probleme presante
• The EU Green Deal (combaterea cauzelor, diminuarea efectelor; economia circulară; eficiența folosirii
resurselor și a consumului energetic)
• Încurajarea „orașului celor 15 minute” pentru nevoile de bază – planificare și taxare
• Sprijinirea economiei locale cu lanț de distribuție scurt
• Regenerare urbană, reabilitarea clădirilor și locuirea accesibilă ca noi motoare economice și sociale
• Mai multă interdisciplinaritate și participare publică în design-ul arhitectural
• Arhitecți mai implicați in comunitățile locale
• Utilizatorul în centrul procesului de design
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• Noul Normal– adaptarea la
situația recentă și la impactul
viitorilor ani
• #covid ca și catalizator al soluțiilor
știute la probleme presante
• The EU Green Deal (combaterea
cauzelor, diminuarea efectelor;
economia circulară; eficiența
folosirii resurselor și a consumului
energetic)
• Încurajarea „orașului celor 15
minute” pentru nevoile de bază –
planificare și taxare
• Sprijinirea economiei locale cu
lanț de distribuție scurt
• Regenerare urbană, reabilitarea
clădirilor și locuirea accesibilă ca
noi motoare economice și sociale
• Mai multă interdisciplinaritate și
participare publică în design-ul
arhitectural
• Arhitecți mai implicați in
comunitățile locale
• Utilizatorul în centrul
procesului de design

• Refolosirea și adaptarea structurilor construite existente
• Patrimoniul construit – factor pozitiv economic și de coeziune socială
• Gestiunea turismului de masă – folosirea subutilizării de moment pentru echilibrarea ofertei
• Reflexia la o situație mai echilibrată dintre cazarea turistică și locuire și la utilizarea spațiului public

39

• Calitatea mediului construit în relație
directă cu sănătatea – aerul din interior
• Abordarea circulară a economiei
• Controlul costului locuirii în urma
reabilitării energetice
• Producția locală de energie pentru
reziliența utilizatorilor
• Soluții arhitecturale vs. soluții High tech
• Abordarea holistică a performanțelor
clădirii (crearea
de valoare vs. eficiență energetică)
• Performanța clădirilor pe durata de viață
• „Măsoară ca să poți controla”: colectarea și
accesul la date; instrumente de validare
reală a funcționării clădirilor.

• Locuirea este un drept al omului. Europa
ar trebui să ofere un standard de calitate
și echitate. Accesibilitatea și Calitatea nu
se exclud, ci sunt complementare
• Concursurile de soluții pentru orientarea
pieței libere după exemplele cele mai
bune
• Flexibilitatea și designul adaptiv pentru
calitatea spațiului intern si extern:
balcoane și logii, înălțime interioară de
3m, aport de aer proaspăt, lucrul și școala
de acasă, gătit

• Accesul la teren – rezerve publice, restructurări urbane
funcționale, parteneriate public-private și public-public
• Participarea viitorilor rezidenți în procesul de design,
management și schemele de finanțare
• Instrumente deschise de evaluare a calității cartierelor
• Amprentă ecologică mai scăzută pentru cartiere
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AVEM NEVOIE DE ORAȘE
INTELIGENTE EMOȚIONAL

Nu există un smart city, există
elemente de smart city

DE MIHAI GHIDUC

Orașele sunt niște organisme

Gestionate pentru destulă vreme de primari fără

schimba peste noapte. Sunt ca o

viziune și gust, orașele românești încearcă să-și

familie cu zeci de generații care

construiască o identitate modernă, iar conceptul de

locuiește la un loc – și nu e vorba

„smart city” le sună, adesea, interesant. Este însă

doar de oamenii care le populează,

tehnologia, în sine, un scop sau doar o nouă unealtă?

ci de straturile succesive de

complicate, pe care nu le poți

elemente care le compun, unele
vechi de sute sau chiar mii de ani,
care încă influențează modul în
care acel oraș crește.
Grațian Mihăilescu, fondatorul
UrbanizeHub, are experiență
națională şi internațională de
peste 12 ani în domeniul
dezvoltării, comunicării, politicilor
publice şi inovării. El spune că „am
observat acum, cu pandemia, că
viitorul orașelor nu stă în
technologie neapărat. Stă în
calitatea vieții, stă în orașe
reziliente (capabile să se adapteze
repede la provocări), stă în
Masdar City, un oraș carbon-neutral. Foto: Bloomberg via
Guliver/Getty Images
Încă de pe vremea lui Jules Verne, dar mai ales după al
doilea război mondial, era la modă să-ți imaginezi orașele
viitorului. Sunt pline revistele din anii 1950-1960 de imagini
cu ce-ar fi trebuit să fie lumea în anii 2000 și probabil că
destule capsule ale timpului zac îngropate cu desene

calitatea spațiilor publice. Plus că
nu poți construi un smart city de
dragul tehnologiei. Orașele sunt
ale oamenilor și oamenii trăiesc în
ele. Degeaba pui senzori și faci
aplicații, dacă oamenii nu știu să le
folosească.”

despre un viitor imaginat de actuali bunici care ni s-ar
părea acum naiv. O temă comună a acestor imagini era
însă orașul, toate viitorurile utopice pe care și le-au
imaginat copii și adulți, laolaltă, presupuneau metropole
imense, parcă scoase din imaginația lui Fritz Lang, pline de
mașini zburătoare, trenuri suspendate și roboți.
Așa cum merg lucrurile întotdeauna, copii de atunci au
devenit oameni cu putere de decizie acum. Având pe mână
orașe și profitând de explozia tehnologiei informației și-au
imaginat că le vor putea transforma în direcția dorită de ei.
Din combinația asta de factori a apărut conceptul de
„smart city”, o chestie definită destul de vag care a fost și
încă este o țintă pentru primari, administrații și oricine
scrie un proiect de infrastructură.
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Cu alte cuvinte, peste vechile straturi ale orașului se va
adăuga acest strat inteligent și plin de date, dar asta se
va face în timp, cu eforturi și, cel mai probabil, va fi
doar un alt element al complexității unei așezări
urbane moderne.
Pentru că, în loc de orașe inteligente care să semene a
schițe tehnice desenate de ingineri, începem să
realizăm că avem nevoie de orașe inteligente nu doar
tehnologic, ci și emoțional. Înainte de a apuca să
implementăm, în România cel puțin, conceptul modern
de „smart city”, conceptul ăsta s-a transformat deja în
altceva.

Glasgow pare a fi unul dintre acele
orașe care chiar încearcă integrarea
serviciilor publice într-o platformă
comună, iar cuvântul cheie dint întreg
proiectul este „open data”, pentru că
doar pe baza unui asemenea sistem în
care accesul la date este facil, poți
dezvolta platforme utile.
Ar fi fost culmea ca problemele de
integrare să nu existe la noi. „În
general, în România tot ce nu este
integrat, e greu să funcționeze”, spune
Grațian Mihăilescu. „Să luăm exemplul
Alba Iulia, al cărui concept a fost OK.
Primul smart city din România, cu

Ce este totuși un oraș inteligent?

peste 100 de aplicații și funcții. Acolo a

Avem totuși nevoie să înțelegem un pic mai bine ce ar

Fiecare companie era invitată să

trebui să fie un „smart city” și, ca orice ține de un oraș,

testeze soluțiile în oraș. Unele au

putem face asta doar analizând care sunt straturile care

funcționat, altele nu.” Ar fi interesant

compun un oraș al viitorului. Lucru care e greu de făcut

de știut câte aplicații folosesc, cu

când trebuie să navighezi printr-o mare de texte care par a

adevărat, locuitorii de acolo.

fi scrise de agențiile de PR a diverselor primării, pline de

De fapt, sistemele astea integrate ar

cuvinte mari și de informații puține, ascunse și alea în

putea funcționa mai bine în localități

spatele unor propoziții alambicate.

care au mai puține servicii de

fost un laborator viu de testare.

coordonat. În orașele mari, „abia acum

Managementul utilităților
Este, probabil, cea mai importantă funcție a orașului, dar și
cea mai puțin vizibilă, pentru că se vede cu adevărat doar
atunci când nu funcționează bine. Povestea recurentă cu
apa caldă care dispare pe perioada verii cu săptămânile
este exemplu perfect al acestui tip de vizibilitate a
absenței. Însă tehnologia e esențială în administrarea
serviciilor de bază – apă, rece și caldă, canalizare, curent
electric, termoficare, iluminatul stradal, colectarea
deșeurilor, rețele de internet și de cablu, WiFi public,
informații despre trafic și poluare etc. – și e greu să ai un
oraș cu adevărat „inteligent” fără să rezolvi problemele
acestea.
Ideal, toate aceste lucruri ar trebui să comunice între ele,
însă în realitate acest lucru este mai greu, datorită
furnizorilor diferiți, adesea privați, și a sistemelor
incompatibile între ele pe care sunt bazate diversele soluții
de management. Chiar și când dai peste un caz de „best
practices”, cum ne sunt recomandate Singapore sau
Barcelona, vei descoperi repede că, adesea, e vorba de
soluții punctuale (și adesea experimentale), de exemplu
pentru energie sau gunoi.

se formează strategiile de smart city,
care sunt punctul de plecare. Eu cred
că cel mai posibil e să le vedem în
orașele mici sau chiar comune. Ciugud
e un exemplu bun”, spune Grațian
Mihăilescu.

Managementul traficului
Traficul ar putea fi introdus în
categoria de mai sus și, evident, datele
de trafic trebuie integrate cu celelalte
pentru a avea o privire de ansamblu
asupra orașului. Merită însă o
categorie separată pentru că, spre
deosebire de alte servicii, modificările
făcute aici sunt vizibile și, adesea,
drastice.
Sunt mai multe layere aici. Proiectele
de infrastructură rutieră sunt vizibile,
iar în România adesea primarii s-au
orientat către ele.
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În principal, s-au făcut străzi mai largi, dar s-au planificat și

Și mai controversate sunt tehnologiile

linii de metrou, deși ne-a luat o veșnicie să terminăm o

care spun că pot preveni infracțiuni,

treime dintr-una în București și rămâne de văzut cât îi va

nu după modelul Minority Report, cu

lua Clujului să-și facă propria linie.

ajutorul unor mutanți preștineți, ci cu

Adesea, proiectele sunt terminate doar parțial, și sunt cam

cel al inteligenței artificiale. Este o

inutile, cum e cazul Pasajului Ciurel sau pot fi făcute inutile

discuție interminabilă despre etica

de propuneri noi, cum s-ar întâmpla cu Pasajul Basarab,

implementării unor astfel de sisteme

extrem de costisitor la vremea lui, dacă s-ar muta Gara de

și despre faptul că există riscul major

Nord mai spre ieșirea din oraș.

ca prejudecățile umane să fie

Dincolo de infrastructură, partea „smart” vine în zona de

transmise sistemelor computerizate,

management al traficului, de la senzori la semafoare

ceea ce ar putea duce la abuzuri. Iar în

inteligente, și a transportului urban în comun. Aici lucrurile

contextul situației din SUa, în care

s-ar putea să se regleze la un moment și datorită unor

abuzurile poliției sunt documentate,

factori externi, disruptivi, așa cum au fost serviciile de tip

accesul forțelor de ordine la asemenea

Uber sau Bolt pentru taximetrie, „Lessons from Uber’s

tehnologii devine periculos pentru

Disruption of the Taxi Industry”, medium.com pe care nu

societate.

le-au încuraja activ orașele – dimpotrivă, fiindcă pierdeau
bani din licențiere –, dar le-au îmbrățișat cetățenii. Apariția
mașinilor self drive ar putea fi un asemenea moment, deși
aici va trebuie ca orașele să ia măsuri active, cum ar fi să
limiteze accesul altor tipuri de autoturisme în unele zone.

Serviciile publice și
comunicarea cu cetățenii
Acesta este paragraful la care se va da
mereu exemplu Estoniei, o țară de 1,3

Siguranța publică

milioane de locuitori care și-a rezolvat
problema interacțiunii digitale cu
cetățenii. Mai ales în contextul actual,
cu o pandemie pe cap, limitarea
interacțiunii față în față dintre
cetățean și autorități și mutarea ei în
mediu online ar fi minunată.
Majoritatea actelor și adeverințelor sar putea elibera așa, cât despre taxe,
plata lor online ar trebui să fie
standardul. Însă aici apare și problema
majoră a prăpastiei digitale, pentru că,
oricât ne-ar plăcea să credem că orice
cetățean are acces la computer,
smartphone și/sau internet, realitatea
e diferită. În România, în 2016, doar

Siguranța publică este unul dintre cele mai controversate puncte de
pe agenda orașelor inteligente.
Foto: John Moore/Giver/Getty Images

65% dintre locuințe aveau acces la
internet. De la sărăcie la lipsa
cunoștințelor de utilizare, există
destule motive ca cetățenii să nu aibă

Pentru România, unde siguranța publică a rămas la nivelul

acces la un serviciu public digitalizat.

poliției locale și a paznicilor pe care stă uniforma prost,

În plus, felul în care sunt concepute

ideea tehnologizării acestui segment se limitează, cel mai

interfețele cu utilizatorii ar trebui să

adesea, la sisteme CCTV. În alte părți însă, lucrurile sunt

fie unul prietenos și oricine a

mai complexe și, adesea, mai delicate. Aceste sisteme vin

completat vreodată vreun formular al

însă și cu diverse discuții complicate legate de libertățile

statului român știe că „usability” un e

individuale, după cum o dovedește Singapore, orașul-stat

un termen intrat în conștiința

care le-a implementat intensiv.

funcționarilor publici.
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Cel mai probabil, digitalizarea administrației va fi dublată

„De la planificare se pornește”, spune

de o interfață clasică pentru o lungă perioadă de vreme.

Grațian Mihăilescu, „de la PUZ-uri și

Însă există riscul ca, odată cu dispariția cetățenilor „bine

PUG-uri. Însă, de multe ori sunt

îmbrăcați” de la ghișee, calitatea serviciilor să se

interese imobiliare foarte mari, iar

„adapteze” în rău, mai ales într-o societate cu tendințe

acest lucru nu se întâmplă doar în

rasiste și de lăsare în urmă a celor săraci ca a noastră.

România, ci este valabil peste tot.” De
fapt, se știe încă din secolul al XVI-lea,
de când Francesco Laparelli a redefinit

Guvernarea participativă
Dincolo de serviciile publice, digitalizarea și internetul
permit dezvoltarea unor concepte de guvernare locală
participativă, în care rolul cetățenilor să fie amplificat
de posibilitatea accesului rapid al acestora la ședințele
consiliilor locale, respectiv de capacitatea crescută a
administrațiilor de a consulta cetățenii în ceea ce
privește noile proiecte. „Dacă se poate la Cluj, cred că
se poate și în alte orașe”, ne spune Grațian Mihăilescu
despre procesele participative în general. „Timișoara,
Iași și București sunt orașele care ar putea implementa
acest proces participativ, deoarece au expertiză multă
în comunitate, au universități puternice, au ONG-uri
active, au un sector de business efervescent.”
Și aici însă, este nevoie să se țină cont ca prăpastia
digitală să nu-i excludă pe o parte de cetățeni de la
decizie. Plus că există riscul ca unele proiecte
controversate să fie îngropate în bălăriile unor
website-uri semi-funcționale până e prea târziu să se
mai facă ceva.
E nevoie de o masă critică de cetățeni pentru a putea
începe un asemenea proiect, crede Grațian Mihăilescu.
„Degeaba te bați cu pumnii în piept că administrație că
faci proiecte de bugetare participativă, dacă
comunitatea nu înțelege ce este asta. Trebuie să vii
înspre comunitate, să educi și să explici, să formezi o
masă critică de oameni care ar putea aplica la un call
pe bugetare participativă. Iar pentru cei care nu
folosesc tehnologia trebuie găsite metode alternative
pentru a-i implica și pe ei în interacțiune și pentru a fi
un proces inclusiv.“

planificarea urbană desenând
caroiajul străzilor din Valetta, cât de
important este un plan făcut cu cap.
Există desigur și posibilitatea ca o
firmă să decidă de una singură că vrea
să-și deschidă un centru într-un
anumit oraș, dar și așa e important ca
primăriile să faciliteze acest lucru,
odată ce află de el – cei din ClujNapoca știu de anii și oportunitățile
pierdute datorită viziunii naționaliste a
lui Funar. Din fericire pentru ei, acum
Cluj este unul dintre acele orașe, dar
nici Iași nu stă foarte rău, o dată cu
deschiderea unui centru R&D al
Amazon în cel mai important oraș
moldav.
Adesea însă, astfel de proiecte pot
eșua, fie neluând avântul sperat, fie
transformându-se în niște monumente
nefericite ale unor viziuni mărețe, cam
cum au devenit stadioanele Africii de
Sud după încheierea Campionatului
Mondial de fotbal din 2010. E o decizie
complexă, în care contează foarte mult
și consultarea comunității locale, care
poate că nu este mereu dispusă să
facă toate concesiile cerute de vreun
gigant tehnologic pentru relocare,
după cum am aflat din tentativa
eșuată a Amazonului de a-și deschide
un sediu în New York.
Și Grațian Mihăilescu crede că rolul
comunității e important. „Am văzut în

Planificarea urbană și cartierele tehnologice
Orașele nu sunt construite de primării, ci de oameni, însă
primăriile pot încuraja anumite direcții de dezvoltare, iar
unul dintre elementele care pot face un oraș „smart” este
dezvoltarea unor cartiere dedicate tehnologiei – sau chiar
dezvoltarea întregului oraș în direcția încurajării firmelor
de tehnologie să investească acolo.

Amsterdam un proiect de planificare
urbană colaborativă, pe o platformă.
Am fost surprins plăcut să văd că ceva
de gen s-a făcut la Constanța, pornind
de la arhitectul șef de acolo. Mi-ar
plăcea să văd cât mai multe proiecte în
care cetățenii să fie implicați în
procesul decizional.”
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Ca întotdeauna, practica este mai grea

O nouă țintă: orașele neutre
climatic

În teorie, toate proiectele astea care fac orașul mai
„deștept” ar putea fi implementate oriunde; în
practică, proiectele costă bani, iar banii sunt
limitați. O administrație eficientă va implementa
doar proiectele cu cea mai mare șansă de succes,
așa cum și-l închipuie la momentul în care-l pune pe
hârtie. Chiar și așa, până în momentul
implementării, există riscul ca avansul tehnologic
să-l facă un proiect deja depășit – n-ai vrea să fii în
situația țărilor occidentale care deja își întinseseră
rețelele de cupru pentru internet când a apărut
mult mai rapida fibră optică.
Pune peste asta și viziunile diferite a diverselor
administrații succesive și aversiunea, nu neapărat
tipic românească, de a implementa sau duce la
capăt ideile altora, și te vei trezi cu același eclectism
pe care-l găsești la nivel arhitectonic și în ceea ce
privește diversele soluții tehnologice. Și mai este,
desigur, rolul comunității, al populației – orice
soluție ai adopta, va muri dacă nu este îmbrățișată
de cetățeni, dar va deveni rapid un „nou normal”
dacă e utilă și funcțională.
Interconectivitatea între diferite sisteme, datele
deschise, un mod integrat de a planifica și privi
lucrurile ar putea netezi parte dintre aceaste aceste
hopuri. „Eu cred că trebuie să avem răbdare și să
vedem ce impact poate aduce digitalizarea
administrației și procesul de automatizare”, spune
Grațian Mihăilescu. „Firme ca UIPath ar putea avea
un impact direct asupra transformării și
eficientizării administrației la noi. Plus că aștept
blockchainul, să văd cum vă fi preluat de
administrație. Sunt multe inovații care vor
transforma orașele și asta o să se întâmple din ce în
ce mai rapid. Trebuie să îmbrățișăm tehnologia și să
o folosim, altfel nu vom performa, că oraș, că
națiune.”
Dar nu doar tehnologia, pentru că mulțumirea
cetățenilor nu ține de numărul aplicațiilor pe care i
le pune la dispoziție primăria.

„Zero-carbon cities” înlocuiește deja
„smart city” ca nouă țintă de atins
pentru marile orașe. Un cartier din
Abu Dhabi, Masdar City, este acum
noul model de bune practici în direcția
dezvoltării unui oraș sustenabil.
Aproape 100 de orașe majore din
întreaga lume – dar nu și din România
– au semnat un angajament ca, din
2030, toate clădirile nou construite să
fie carbon-neutral, și să extindă acest
lucru la toate clădirile.
E parte dintr-o nouă viziune în care nu
doar că este pusă în prim plan
calitatea vieții cetățeanului unui oraș,
pe care, pe lângă adoptarea unor noi
tehnologii, o poți îmbunătăți și cu
decizii cât se poate de clasice, dar și
rolul pe care-l au orașele în lume.
Soluțiile nu vor veni doar de la
programatori, ci, la fel ca în orice
familie întinsă pe mai multe generații,
de la fiecare membru al ei în parte.
„Am participat de curând la o
conferință alături de urban plannerul
orașului Singapore”, îmi spune Grațian
Mihăilescu. „Mi-a rămas asta în minte :
«Că să planifici un oraș trebuie să ai o
inimă de umanist, un cap de om de
știință și un ochi de artist. Trebuie săți pese de oameni și de teren, să creezi
un sistem capabil să asigure o viață
bună, că oamenii să iubească locul în
care trăiesc.»”
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AGERPRES
ȘTIRI DIN DOMENIUL ARHITECTURII

CONȚINUT:
Restaurarea cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia
Un muzeu al satului în oraşul Petrila
Parcare supraetajată, cu șase niveluri
Complex sportiv în Oradea
Oraşul Ştei şi comuna bihoreană Borş

RESTAURAREA CETĂŢII DACICE
SARMIZEGETUSA REGIA
Consiliul Judeţean Hunedoara a semnat contractul
de finanţare pentru proiectul “Capitala Daciei –
muzeu viu al patrimoniului cultural european“,
care vizează lucrări ample de conservare,
restaurare şi punere în valoare a sitului UNESCO
de la Sarmizegetusa Regia.
“Ministerul Culturii, reprezentat de ministrul
Bogdan Gheorghiu, şi Consiliul Judeţean
Hunedoara, reprezentat de preşedintele Mircea
Flaviu Bobora, au semnat contractul de finanţare
privind acordarea ajutorului de stat sub forma de
sprijin financiar nerambursabil pentru
implementarea proiectului ‘Capitala Daciei –
muzeu viu al patrimoniului cultural european’.

AGERPRES

Proiectul a fost depus în toamna trecută prin
Programul RO-CULTURA, apelul ‘Restaurarea şi
revitalizarea monumentelor istorice’, program
finanţat prin Granturi SEE (fonduri norvegiene)
2014 – 2021, şi a fost acceptat la finanţare“, se
arată într-un comunicat al CJ Hunedoara.
Valoarea nerambursabilă a proiectului va fi de
circa două milioane de euro, iar cofinanţarea
asigurată de Consiliul Judeţean Hunedoara se
ridică la aproximativ un milion de euro.
Promotorul proiectului este CJ Hunedoara.
Partenerul român în cadrul proiectului este
Fundaţia Mihai Eminescu Trust, iar partenerul
norvegian este Mřre & Romsdal County Council.
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“Obiectivul proiectului este acela de a avea un
monument istoric restaurat şi revitalizat,
valorificat cultural şi economic, care să atragă
după sine creşterea cu cel puţin 30% a numărului
de vizitatori şi să readucă în atenţia publicului o
serie de activităţi interactive, printre care şi
reînvierea unor meşteşuguri tradiţionale (fierăria
dacică, prin amenajarea unui atelier mobil)“, se
arată într-un comunicat al CJ Hunedoara.
În cadrul proiectului vor fi derulate mai multe
activităţi principale, cum ar proiectarea şi execuţia
unor lucrări de restaurare, realizarea de structuri
şi panouri modulare amplasate în zona sitului, cu
scopul promovării tradiţiilor meşteşugăreşti, a
obiceiurilor populare din judeţul Hunedoara şi,
implicit, din zona Sarmizegetusei Regia,
organizarea unei expoziţii internaţionale,
digitizarea şi promovarea proiectului.

A newsletter is a regularly distributed publication
that is generally about one main topic of interest
to its subscribers. Newspapers and leaflets are
types of newsletters.Conform CJ Hunedoara, se
are în vedere restaurarea întregului zid al cetăţii şi
transformarea incintei militare într-un “muzeu
viu”, completată cu cercetări arheologice, taluzări
şi amenajări ale terenului, refacerea şi
îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare.
Cetatea Sarmizegetusa Regia a fost vizitată, pe 7
august, de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu,
prilej cu care specialiştii prezenţi în situl
arheologic menţionau că prima parte a proiectului
de restaurare, care se referă la fortificaţiile
monumentului istoric, ar putea începe în toamna
acestui an prin elaborarea proiectului tehnic şi
cercetarea în teren, şantierul efectiv fiind prevăzut
pentru vara anului viitor.

UN MUZEU
AL SATULUI
ÎN ORAŞUL
PETRILA
Un muzeu al satului va fi
construit în oraşul Petrila ca
parte dintr-un proiect mai
amplu, finanţat din fonduri
europene, ce are ca scop
îmbunătăţirea calităţii vieţii în
această aşezare din Valea Jiului.
Contractul de finanţare are o
valoare de peste 19 milioane de
lei şi a fost semnat pe 7
octombrie la Agenţia de
Dezvoltare Regională (ADR) Vest.
“Investiţia are multiple
componente. Vorbim despre
realizarea unui muzeu al satului
la Petrila, o unitate de
învăţământ preşcolar
reabilitată, un drum asfaltat şi
un parc modernizat“, se arată
într-un comunicat al ADR Vest.
Prima componentă se referă la
reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Colegiului Tehnic
AGERPRES

“Constantin Brâncuşi” şi a
Grădiniţei cu Program Normal
nr. 2, de pe strada 8 Martie.
Proiectul prevede consolidarea
clădirii, reparaţii, intervenţii la
şarpantă, lucrări de
termoizolare, înlocuirea
tâmplăriei, refacerea instalaţiilor
electrice, sanitare şi termice,
dotarea cu mobilier.
Componenta care vizează
muzeul satului presupune
realizarea a 23 de construcţii
conform principiilor şi
metodelor tradiţionale, fără
alimentare electrică. Muzeul va fi
pe strada Jieţ şi va avea o
suprafaţă construită de 954 mp,
spaţii verzi, alei şi carosabil auto.

Prin acelaşi proiect va fi
modernizat Parcul “Regele
Mihai I”, cu aproximativ 4.000
de metri pătraţi de spaţii verzi,
alei noi, foişor, mobilier,
panouri de afişaj, corpuri de
iluminat, coşuri de gunoi şi
altele. De asemenea, este
prevăzută asfaltarea străzii
Colonie Cimpa-Biraoni.
Proiectul, denumit
“Îmbunătăţirea calităţii vieţii
populaţiei din oraşul Petrila –
Etapa III”, are o valoare totală
de 19,03 milioane lei, din care
18,35 milioane lei reprezintă
finanţare nerambursabilă, prin
Programul Regio-POR 20142020. Perioada de implementare
a investiţiei este de 39 de luni.
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PARCARE SUPRAETAJATĂ, CU ȘASE NIVELURI
INAUGURATĂ LA ORADEA

Administraţia Domeniului Public (ADP) Oradea a
inaugurat pe 12 octombrie, de Ziua Oraşului, o
parcare cu şase niveluri supraterane şi 395 de
locuri de parcare, pe str. Braşovului, fiind realizată
de printr-o investiţie din fonduri proprii în
valoare de peste 16 milioane de lei. Administraţia a
informat că timp de trei luni după recepţia
lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei ISU accesul în
parcare va fi gratuit.

“Este o construcţie foarte frumoasă şi utilă, care se
încadrează perfect în ansamblul peisagistic al zonei,
fiind construită chiar în vecinătatea magazinului
Crişul şi cu care are o legătură prin pasarela de la
etajul doi. Odată cu funcţionarea acestei parcări,
străzile din zona centrală a oraşului ar putea fi
eliberate de maşini, iar găsirea unui loc de parcare nu
va mai fi o problemă“, a declarat, la inaugurare,
directorul ADP Oradea, Liviu Andrica.

SE ÎNCADREAZĂ
PERFECT ÎN ANSAMBLUL
PEISAGISTIC AL ZONEI

Termenul de execuţie asumat
iniţial de către Electrogrup SA
Cluj-Napoca era luna
noiembrie 2020, însă ritmul
de derulare a lucrărilor a
permis finalizarea acestora
mai devreme.
Constructorii mai au de executat
ultimele finisaje, curăţenia,
montarea semnalistică
interioară, amenajările
exterioare, amenajarea drumului
de acces pentru intrare-ieşire în
parcare de pe str. Braşovului,
executată de Drumuri
Orăşeneşti. De asemenea, sunt
verificate instalaţiile interioare şi
semnalizările exterioare, precum
şi funcţionalitatea instalaţiilor.
Cea mai nouă parcare din oraş
este situată între Spitalul Militar
şi magazinul Crişul, oferind 395
de locuri de parcare, dintre care
patru pentru persoanele cu
dizabilităţi.
AGERPRES

Suprafaţa construită are o
amprentă la sol de 2.142 metri
pătraţi, în timp ce suprafaţa utilă
ajunge la 7.740 mp.
Construcţia are şase niveluri
supraterane: 1/2 demisol, parter,
trei etaje şi o terasă. La etajul 2
este prevăzut accesul pietonal
printr-o pasarelă peste strada
Braşovului, care se conectează cu
magazinul Crişul. Costurile
pasarelei au fost suportate de
către firma care administrează
centrul comercial.
Valoarea lucrărilor este de 16,079
milioane lei, fără TVA, finanţarea
fiind asigurată din surse proprii
de către Administraţia
Domeniului Public SA Oradea.
După recepţie, parcarea va fi
vândută către Primăria Oradea,
care va achita contravaloarea
acesteia timp de cinci ani, în 10
rate semestriale.
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COMPLEX SPORTIV ÎN ORADEA
DE PESTE 45 DE MILIOANE DE EURO

Oradea ar putea avea în 2024 un complex sportiv şi
de agrement multifuncţional, cu stadion, hotel,
centru spa, parcare subterană, dar şi terenuri
pentru sportul de masă, o investiţie de 45,68
milioane de euro fără TVA finanţată din fonduri
guvernamentale.
Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea,
consilierii locali au aprobat, în ultima şedinţă din
mandat, indicatorii tehnico-economici ai
lucrărilor de construire a viitorului stadion cu
16.291 de locuri din strada Făgăraşului.

“În perioada următoare vom susţine proiectul în
comisiile de specialitate tehnico-economice ale
Companiei Naţionale de Investiţii şi Ministerului
Dezvoltării, în aşa fel încât să se poată adopta
hotărârea de guvern privind aprobarea indicatorilor
acestei investiţii. Dacă totul merge bine, ne propunem
ca la finalul anului viitor să avem un contract de
execuţie semnat pentru începerea lucrărilor“, a spus
primarul Ilie Bolojan.

VA AVEA ROLUL UNUI
CATALIZATOR ÎN
DEZVOLTAREA
ORAŞULUI

Conform proiectelor
municipalităţii, acest complex
va permite desfăşurarea de
competiţii sportive, concerte,
festivaluri şi alte tipuri de
manifestări cu public numeros
şi va avea rolul unui
catalizator în dezvoltarea
oraşului.
Potrivit proiectului de
hotărâre, în cadrul
complexului se va construi un
stadion, un hotel şi o parcare
subterană cu 150 de locuri,
fiind realizate totodată
amenajări exterioare, inclusiv
accesul în zona de subsol.
Cu o capacitate de 16.291 de
locuri, stadionul va fi dotat cu
tot ceea ce este necesar
organizării de competiţii
naţionale şi internaţionale.
Stadionul va fi realizat cu
toate cerinţele pentru
omologare ca stadion UEFA
categoria IV şi va dispune de
instalaţie de iluminat
nocturnă, spaţii pentru
sportivi şi oficiali, spaţii
AGERPRES

administrative şi spaţiile tehnice
aferente, restaurant, facilităţi
VIP, facilităţi presă, facilităţi
public. Terenul de joacă va fi
realizat cu gazon hibrid, iar
suprafaţa dintre terenul de joc şi
gradene se va realiza cu un
sistem rutier cu dale
vibropresate pentru trafic greu,
acoperite cu gazon artificial.
Hotelul va avea cinci niveluri, 46
de camere, cu subsolul dedicat
zonelor tehnice şi anexe. La
parter va fi zona de recepţie a
hotelului, bar, sală de conferinţe
în formă de amfiteatru şi o zonă
SPA cu diferite bazine de
agrement, restaurant. Etajele 1 şi
2 sunt destinate camerelor de
hotel,
Parcarea subterană va avea o
capacitate de 150 de locuri,
dintre care şase pentru persoane
cu dizabilităţi. Parcarea va fi o
parcare publică.
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ORAŞUL ŞTEI ŞI COMUNA BIHOREANĂ BORŞ
STAŢIUNI TURISTICE DE INTERES LOCAL

Oraşul Ştei şi comuna Borş sunt pe lista celor 13
localităţi propuse să fie atestate ca staţiuni
turistice de interes local, printr-un proiect al
Ministerului Economiei. Primarul oraşului Ştei,
Gheorghe-Iulian Balaj, a declarat că demersul
pornit în februarie 2019 vizează să facă din acest
oraş o staţiune turistică în care factorul de cură
va fi apa geotermală existentă, pretabilă pentru
mai multe tipuri de tratamente.
“Noi chiar vrem să devenim staţiune şi să facem
din Ştei un pol turistic regional. După ce primim
statutul, primăria are posibilitatea să depună
proiecte pentru fonduri europene pe axa turism,
pentru că până acum era condiţie obligatorie, dar
va fi util şi pentru mediul de afaceri care se poate
dezvolta depunând proiecte pe fonduri
europene“, a declarat Balaj.
Pe lângă apa geotermală cu proprietăţi curative,
drumuri de acces, parcuri, terenuri de sport,
utilităţi, zone de agrement, capacitate de cazare şi
potenţial turistic, primăria are mai multe
obiective turistice pe care le dezvoltă în zonă, cel
mai important fiind patrimoniul arhitectural,
pentru care derulează un proiect pe tot ce
înseamnă reabilitare străzi din oraşul vechi.
“Vrem să punem în valoare acest patrimoniu
arhitectural cu care ne-am înscris, de altfel, în
reţeaua culturală europeană Atrium. Alt obiectiv
este lacul oraşului Ştei, în valoare de patru
milioane de lei, la care au început lucrările şi care
va fi finalizat într-un an. De asemenea, se mai
lucrează la ştrandul oraşului Ştei, tot prin proiect
cu fonduri europene şi am depus un proiect
important pentru înfiinţarea unei secţii de
balneologie, un spital de recuperare bazat pe cura
cu apă termală“, a afirmat primarul.
Oraşul este la 40 km faţă de importante puncte
turistice ca Peştera Urşilor, zona Padiş-Cetăţile
Ponorului, staţiunea Moneasa, staţiunea Stâna de
Vale, Scărişoara şi Arieşeni-Pârtia Vârtop.
Pe site-ul Ministerului Economiei, se arată că
Şteiul a obţinut 270 de puncte din partea comisiei
de evaluare a cererii, faţă de minimul de 90 de
puncte necesare, din care reiese faptul că oraşul
îndeplineşte condiţiile pentru o staţiune turistică.
Comuna Borş este binecunoscută mai ales prin
existenţa celui mai frecventat punct de frontieră
dintre România şi Ungaria. Acest fapt a contribuit
semnificativ la dezvoltarea infrastructurii în
localitate.
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Fiind aşezare de frontieră, comuna Borş a atras şi
un număr ridicat de investitori străini în parcul său
industrial.
“Da, dorim să dezvoltăm turismul pe teritoriul
comunei Borş, prin fonduri europene – cel mai
important lucru şi să folosim energia geo-termală.
Avem, deocamdată, un hotel proprietatea comunei,
cu spa şi vrem să extindem activitatea lui. Printre
atracţiile turistice mai avem o herghelie pe
teritoriul comunei, avem un Lavender Park, o
fermă de levănţică şi plante rare, evenimente
speciale ca festivalurile dedicate ciupercilor, verzei,
ceaunului şi ciolanului, mai avem un sit arheologic
din 1215 şi altele“, a declarat primarul Batori Geza.

Dispunând de resurse de apă termală, conducerea
comunei Borş are elaborate mai multe proiecte
pentru dezvoltarea turismului rural, balnear şi de
recreere. În prezent, potrivit primarului Batori
Geza, turismul în comuna Borş este în faza de
dezvoltare, dar se pot practica aici turismul de
tranzit, turismul cultural, agroturismul,
cicloturismul (există piste pentru biciclete), de
drumeţie, ecvestru şi pescuit sportiv.
Proiectul de Hotărâre al Ministerului Economiei
prin care se propune atestarea a 13 localităţi ca
staţiuni turistice de interes local şi a unei localităţi
ca staţiune turistică de interes naţional se află în
dezbatere publică pe site-ul ministerului până în
data de 11 octombrie.
După adoptarea acestui proiect, Bihorul va avea
cinci staţiuni turistice de interes local: Băile 1 Mai,
Borş, Stâna de Vale, Ştei şi Tinca, din totalul celor 87
din ţară, alături de cele două staţiuni turistice de
interes naţional, respectiv Băile Felix şi Zona
turistică Centrul istoric – Coridorul Crişul Repede
din Municipiul Oradea, din totalul celor 52 din ţară.
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