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Responsabilitatea
omului în gestionarea
corectă a resurselor
planetei este, poate,
una dintre cele mai
importante provocări
ale lumii
contemporane, întrucât
înțelegerea și
cunoașterea
tehnologiilor naturii
permite societății
umane contemporane
să înțeleagă natura
abordând-o și prin
cheia bionicii. 

Abordarea problematicii
actuale prin concepte
precum: relația om-
natură-arhitectură,
arhitectura durabilă și
conceptele implicite,
influența bionicii în
arhitectură și obținerea
de soluții folosind energii
regenerabile, are scopul
de a evidenția
importanța interacțiunii
dintre om și natură.

Termenul de bionică folosit în
arhitectură a căpătat alte
valențe prin construcțiile
novatoare create, care uimesc
prin aspectul lor inedit. Soluțiile
îndrăznețe pe care această
știință - bionica - le poate oferi
pentru arhitectura care respectă
principiile ecologice, o
arhitectură verde, o arhitectură
sustenabilă, sunt numeroase și
inepuizabile prin diversitatea
formelor inspirate din natură,
fiindcă între om și natură relația
este de complementaritate.

F O R M E  B I O N I C E  Î N
A R H I T E C T U R Ă

C O L A B O R A R E A  A R H I T E C T U R I I  C U  N A T U R A  P R I N  B I O N I C Ă  Ș I  E N E R G I I  R E G E N E R A B I L E

D E  A R H .  A N A  M O H O N E A
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C O L A B O R A R E A  A R H I T E C T U R I I  C U
N A T U R A  -  S O L U Ț I I :

B I O N I C A  Ș I  E N E R G I I L E  R E G E N E R A B I L E

Bionica a fost omologată ca
știință, relativ nouă, în 1960
în cadrul unui simpozion
internațional susținut în
America. Având la bază
cibernetica și urmărind să
transfere modele biologice
și animale în tehnică, s-a
impus ca o alternativă
dezirabilă pentru societatea
contemporană.
Prelucrând ideile și
sugestiile pe care natura i le
oferă, dar neintenționând să
imite natura, ci s-o recreeze
prin mijloacele tehnologiei
moderne, bionica este una
dintre cele mai generoase
oferte pentru o arhitectură
în armonie cu natura.
 Arhitectura de azi poate fi
regândită prin intermediul
bionicii în parametrii
dezvoltării durabile,
deoarece tehnologia pe
care o are la dispoziție 

societatea contemporană îi
permite omului să aplice
cunoștințele pe care Natura
i le pune permanent la
dispoziție și de aceea
bionica arhitecturală are în
vedere arhitectonica
plantelor, bio-statica și
biomecanica. 
Din punct de vedere
conceptual, bionica este
înrudită cu științe precum:
bio-mimetica, bio-
morfismul, bio-filia, bio-
fobia, care lansează o
provocare permanentă
pentru găsirea unor soluții
compatibile între mediul
construit și mediul natural
și această interdependență
generează posibilitatea
imitării și prelucrării
formelor vii în spiritul și în
structura lor.

ARHITECTURA DURABILĂ
LANSEAZĂ ÎN DEZBATEREA
PUBLICĂ A SOCIETĂȚII DE AZI
ȘI DE MÂINE PROBLEMATICA
ENERGIEI REGENERABILE CA O
PROVOCARE PE CARE NATURA
O LANSEAZĂ

O C T O M B R I E  2 0 2 1  |  I N F O  1
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Tipuri de energie
regenerabilă:
 ●Grupa A. Energia
eoliană sau energia de
vânt;
 ●Grupa B. Energia
solară;
 ●Grupa C. Energia apei:
 – C1. Energia hidraulică
sau energia apelor
curgătoare;
 – C2. Energia mareelor
sau energia de
flux/reflux a mărilor și a
oceanelor;
 – C3. Energia potențială
osmotică; 
 ● Grupa D. Energia de
biomasă sau bio-diesel,
bio-etanol, biogaz;
 ● Grupa E. Energia
geotermică sau energia
câștigată din căldura de
adâncime a Pământului.

O C T O M B R I E  2 0 2 1  |  I N F O  1
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Natura îi poate explica omului lecția ecologiei, a sustenabilității, a viitorului verde pe Planeta
Albastră, amintindu-i că, în prezent, aceste forme de energie regenerabilă nu sunt pe deplin și în
mod egal valorificate și este esențial ca preocuparea pentru valorificarea și optimizarea formelor
de energie regenerabilă să continue.

Energia eoliană, energia produsă de vânt, este
transformată în energie electrică cu ajutorul turbinelor
eoliene care sunt amplasate pe terenuri arabile, formând
ferme eoliene ce sunt conectate la rețelele locale de
energie electrică. Aceste ferme au cel mai mic impact
asupra mediului dintre toate sursele de energie cunoscute.
Din electricitatea produsă la scară mondială, 1,5% este
generată cu ajutorul energiei eoliene, iar producția
acesteia crește rapid în continuare, ajungând să se
dubleze în ultimii ani. Danemarca, Irlanda, Germania,
Portugalia și Spania sunt printre țările care folosesc cel
mai mult energia eoliană. De exemplu, 19% din producția
de electricitate a Danemarcei este obținută cu ajutorul
energiei eoliene. Țările din perimetrul Mării Baltice și al
Mării Nordului, unde vântul își face simțită prezența mai
puternic, au început să utilizeze din ce în ce mai mult
acest tip de energie.

E N E R G I A  E O L I A N Ă  

(a) Bioprototip (b) Modele structurale (c) Exemplu de implementare
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Una dintre cele mai
cunoscute și mai accesibile
surse de energie este cea
solară. Panourile
fotovoltaice, ce captează
energia produsă de Soare și
o transformă în energie
electrică, au devenit o
imagine cunoscută la scară
largă. Panourile fotovoltaice
sunt cele prin care se
alimentează cu electricitate
obiectele casnice uzuale sau
este produs curentul pentru
locuința respectivă.
Utilizarea energiei solare în
țări precum Japonia, SUA
sau Germania a determinat o
creștere reală a producției
de panouri fotovoltaice. În
ultimii ani și în România
aceste panouri fotovoltaice
sunt utilizate ca sursă
alternativă de energie
pentru locuințe sau sere.

Curenții mărilor și oceanelor sunt o sursă
inepuizabilă pentru energia produsă de maree. Sunt
utilizate generatoare cu „palete" asemănătoare cu
cele pentru energia eoliană, acestea fiind puse în
mișcare prin acțiunea curenților marini.
Ecosistemele sunt astfel mai bine conservate prin
folosirea energiei mareelor decât prin folosirea altei
forme de energie convențională. Deocamdată,
energia mareelor nu este folosită la scară largă, dar
se fac progrese în acest sens, mai ales că se cunosc
date despre utilizarea sub o formă incipientă chiar
din perioada Imperiului Roman și până în Evul
Mediu. Acum, Marea Britanie are în proiect
construirea unor generatoare în largul coastei Țării
Galilor care vor putea transforma energia mareelor
în energie electrică și vor alimenta în jur de 5.000 de
locuințe. Utilizarea energiei mareelor are avantajul
că este singura sursă de energie aflată în relație cu
acțiunea Lunii asupra Pământului. De asemenea, în
raport cu energia produsă de vânt, care este
imprevizibilă, reprezintă o sursă de energie sigură.

E N E R G I A  P R O D U S Ă  D E  M A R E E  

E N E R G I A  S O L A R Ă
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Energia valurilor oceanelor poate fi captată
și transformată în energie electrică cu
ajutorul unui dispozitiv plutitor pe suprafața
valurilor, de tip geamandură. Transformată
în energie electrică, aceasta poate fi
utilizată pentru desalinizare sau pentru
pomparea apei în rezervoare. Încercări de
utilizare a acestei energii datează din
secolul al XIX-lea. Prima centrală de acest
fel avea trei dispozitive de câte 750 KW
fiecare și a fost realizată în Portugalia.
Energia valurilor este folosită în prezent la
scară mică în unele părți ale Europei, fiind
dificil de obținut. Neputându-se prevedea
direcția valurilor oceanelor, nu este o sursă
sigură și constantă de energie, dar are
avantajul că noi tehnologii de utilizare vor
putea fi descoperite în viitor.

E N E R G I A  V A L U R I L O R

Hidro-electricitatea utilizează forța gravitației
și curgerea apelor, fiind forma cea mai utilizată
de energie regenerabilă, ce reprezintă mai
bine de 20% din electricitatea produsă la nivel
mondial și peste 60% din electricitatea
produsă de sursele regenerabile. În prezent, au
fost construite microcentrale hidroelectrice în
zone care nu permit utilizarea altor surse de
energie, făcând mai accesibilă această formă
de energie regenerabilă.

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

 Energia de biomasă folosește ca sursă
elementele biodegradabile ale produselor și
reziduurilor din mediul înconjurător,
elemente vegetale și animale. Prin ardere,
acestea devin combustibil ce produce
energie. Folosirea focului de către om
dovedește că energia de biomasă este
folosită încă din cele mai vechi timpuri. În
prezent, biomasa este o sursă de energie
regenerabilă ce utilizează materia organică
obținută prin metabolismul organismelor vii
și materia biodegradabilă a deșeurilor
industriale și urbane. SUA obține
aproximativ 0,5% din electricitate, la nivelul
întregii țări, prin utilizarea energiei de
biomasă.

E N E R G I A  D E  B I O M A S Ă
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Este o formă de energie naturală ce
se poate obține direct din mediul
înconjurător sau se poate extrage
prin fracționare din energia
electrică. Un exemplu cunoscut de
utilizare a acestei forme de energie
este telefonul fără fir inventat de
savantul Nikola Tesla sau alte
dispozitive pe care savanții
secolului al XX-lea le-au inventat
folosind energia radiantă.

Energia nucleară se obține prin extragerea de energie din nuclei atomici prin reacții
nucleare controlate, folosind metoda fisiunii nucleare cu ajutorul uraniului, în prezent, și
al hidrogenului, în viitor. Înlocuirea uraniului, element care poate dispărea în următorii
800 de ani, cu hidrogenul, care este obținut din apă și reprezintă o sursă inepuizabilă, va
face posibilă utilizarea energiei nucleare pe scară tot mai largă. În prezent, multe țări
folosesc energia nucleară pentru producerea energiei electrice. Energia nucleară ca sursă
de energie nu poluează, dar catastrofa de la Cernobîl, din 1986, sau accidentul nuclear de
la Fukushima, din 2011, constituie semnale de alarmă pentru viitorul planetei noastre.

E N E R G I A  N U C L E A R Ă

Energia geotermală extrage energia regenerabilă
din pământ cu ajutorul unor procese care nu
afectează mediul înconjurător, nefiind nevoie de
combustibil pentru a funcționa. Centralele
geotermale sunt amplasate în apropierea
îmbinărilor tectonice, având astfel o arie mică de
obținere, și pot fi folosite pentru alimentarea cu
energie a unei locuințe sau grup de locuințe. În
California se găsește cel mai mare grup de
centrale geotermale. Începând cu anul 2004, țări
precum Islanda, El Salvador, Filipine, Costa Rica
și Kenya produc peste 15% din electricitate cu
ajutorul energiei geotermale.

E N E R G I A  R A D I A N T Ă E N E R G I A  G E O T E R M A L Ă



Pax Technologies a patentat un tip de rotor care ajută la producerea energiei din apă inspirat de
forma Crinului Calla, procesul de funcționare bazându-se pe spiralele centripete ale florii ce au
permis obținerea unui flux ideal de lichid într-un timp mai scurt, însumând un volum mai mare,
demonstrând astfel că energia hidro-cinetică marină reprezintă una dintre cele mai promițătoare
surse de energie regenerabilă.
În prezent, rotorul inspirat după forma Crinului Calla reușește să valorifice mai multă energie
hidro-cinetică în ape mai puțin adânci decât în cele în care sunt utilizate rotoare convenționale. 
Un alt avantaj al faptului că sporesc creșterea puterii, creșterea eficienței și capacitatea de
funcționare la adâncimi de apă de până la 60% mai mici față de adâncimile la care sunt utilizate
rotoarele clasice este că rotorul poate fi folosit într-o varietate de condiții de apă (de exemplu,
ape curgătoare).
 

T R A N S P U N E R E A  M O D E L U L U I  D I N
N A T U R Ă  Î N  F O R M E  B I O N I C E

M O D E L  R O T O R  -  C R I N U L  C A L L A  
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fig.  1  - Crinul Calla - Model rotor - Diagramă

M O D E L  T U R B I N Ă  S U B A C V A T I C Ă  -  F A U N A  Ș I  F L O R A  O C E A N E L O R

Cercetătorii de la BioPower Systems au realizat un model de turbină subacvatică ce
eficientizează producerea energiei cu ajutorul mareelor, după ce au analizat modul în care
plantele marine se deplasează atât prin curenții de apă, cât și mișcările anumitor pești (rechin,
ton), astfel încât se poate afirma că flora și fauna oceanelor a permis proiectarea și realizarea
turbinei subacvatice. 

fig.  2 - Faună, floră marină - Modele turbine subacvatice
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De asemenea, utilizând energia apelor, adică energia mareelor sau energia de flux-reflux a
mărilor și a oceanelor, BioPower Systems a produs și testează două timpuri de sisteme care ajută
la producerea de energie.
Primul tip de sistem, BioWAVE (în traducere valul bio), a fost proiectat pentru a prelua energia
din valurile oceanelor. Aparatul brevetat este montat la o adâncime mare. Sistemul folosit de
aparatul brevetat dovedește o eficiență ridicată pentru furnizarea de energie electrică dintr-o
sursă regenerabilă, captând energia și trecând-o printr-un proces de conversie. Energia este
înmagazinată atât la suprafață, cât și în adâncime, iar structura de pivotare a aparatului brevetat
îi permite aceeași mișcare ca a valurilor și energia obținută din acele mișcări este convertită în
energie electrică trimisă la țărm printr-un cablu submarin. 
Al doilea tip de sistem, BioSTREAM (în traducere Curentul Bio) a fost realizat după studiile din
natură privitoare la forma aerodinamică a peștilor. Sistemul realizat face ca produsul să fie
mereu orientat în direcția curentului pentru a maximiza stocarea de energie, iar studiile realizate
au arătat că BioSTREAM poate asigura energie printr-o activitate sigură pentru mediul
înconjurător. 

T U R B I N Ă  E O L I A N Ă  -  B A L E N E L E  C U  C O C O A Ș Ă  

fig.  3 - Balenă cu cocoașă-tuberculi - Model palete turbină

Valorificarea energiei eoliene în urma studiilor bionice a oferit companiei Tubercul Technology
posibilitatea proiectării unor lame de turbine eoliene inspirate de studiile având ca subiect
balenele cu cocoașă care sunt extrem de agile în ciuda mărimii lor, datorită striaților de pe
aripile lor. WhalePower (dr. Frank E. Fish) a oferit soluția modificării designului paletelor
turbinelor prin utilizarea unor serii de elemente dispuse progresiv, asemănătoare cu tuberculii
care se găsesc pe aripile balenelor. Studiile au demonstrat că, datorită unghiului de înclinare
stabilit de tuberculi, lamele care au aceste elemente dispuse progresiv, ca la înotătoarele de
balenă, devin mai fiabile atunci când vânturile eșuează și mai performante în condiții de vânt
puternic sau de turbulențe, 
Eficiența sporită a acestor palete în comparație cu cele clasice este acela că a permis reducerea
consumului de energie cu 20% prin creșterea cu 20% a producției electrice anuale. 
De asemenea, un beneficiu notabil al acestor lamele este reprezentat de eficientizarea și
fiabilitatea crescute prin reducerea nivelului de zgomot. 



Având ca model fluturele Pieris Rapae, mai
exact poziția de repaus a acestui fluture,
studiile din domeniul bionicii, au permis
generarea unei tehnici noi, performante de
obținere a energiei fotovoltaice.
Metoda recoltării energiei solare
prezentată de către cercetătorii de la
Universitatea din Exeter din Marea Britanie
este mai eficientă decât metodele utilizate
anterior, permițând obținerea unor tehnici
și modalități noi de generare a energiei
fotovoltaice pentru a converti lumina în
putere. Imitarea posturii în formă de V a
fluturelui Pieris Rapae pentru a-și încălzi
mușchii înainte de zbor a permis ca
energia produsă de panourile solare să
crească cu aproape 50 %. 
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C O N C E N T R A T O A R E  S O L A R E  F O T O V O L T A I C E  -  F L U T U R I I  P I E R I S  R A P A E

fig.  4 - Fluturele Pieris Rapae, aripi în V - Diagramă traseu lumină

Raportul putere-greutate al structurii de
ansamblu a energiei solare este crescut de 17
ori, devenind mult mai eficient prin replicarea
structurii în V. Cercetătorii au observat că tipul
acesta de fluture zboară în zilele înnorate mai
repede decât alte specii și au explicat acest
fapt pin aceea că reflexia luminii pe aripi și
postura acestora în V ajută la o concentrare
mai mare a energiei solare pe corpul lor.
Drept rezultat, s-au creat concentratoare
solare fotovoltaice asemănătoare cu aripile de
fluture, în care sunt introduse oglinzi ce
reflectă și concentrează razele soarelui, astfel
încât studiul realizat în urma folosirii
concentratoarelor solare fotovoltaice în raport
cu celula solară convențională a evidențiat
realizarea unei creșteri a producției de energie
de 42%. 



În țările deșertice apa a reprezentat
dintotdeauna o mare problemă și de aceea
cercetătorii de la Universitatea Oxford
împreună cu cercetătorii de la MIT și-au
propus și au reușit să creeze un material care
poate colecta apa din ceață sau din condens.
Ca punct de plecare aceștia au avut
cercetarea bionică realizată pe mai multe
specii de gândaci care trăiesc în deșert. Ei au
analizat modul lor de a-și colecta apa
necesară și au identificat gândacul
Stenocara care are sub cochilie mici
umflături netede pe care le umple cu apă
obținută din ceață sau condens, fiind astfel
capabil să supraviețuiască în deșert datorită
modelului unic al cochiliei sale care permite
păstrarea apei datorită cojii cochiliei care
are un strat de ceară. 
Avantajul de colectare a apei din aer într-un
ținut arid este evident și cercetările arată că 
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C A P T A T O A R E  D E  A P Ă  -  G Â N D A C U L  S T E N O C A R A  

Stenocara - Captarea picăturilor de apă

22 de țări din zona cu climă caldă folosesc
colectarea apei din aer prin diferite materiale,
iar această creștere în eficiență propusă de
cercetători având drept inspirație gândacul
Stenocara va avea un impact notabil în viitor,
deoarece această inovație va avea un plus de
eficiență la volum, dar și la păstrarea curată a
cantității de apă colectate.



F R U N Z A  B I O N I C Ă  -  F O T O S I N T E Z Ă  A R T I F I C I A L Ă ,
E N E R G I E  S O L A R Ă ,  C O M B U S T I B I L  L I C H I D

O B Ț I N E R E A  F O T O S I N T E Z E I
A R T I F I C I A L E

Autorul principal al studiului despre
„frunza bionică”, Daniel Nocera, s-a inspirat
în reproducerea pe cale artificială a luminii
solare din procesul natural de fotosinteză -
hrănirea plantelor prin intermediul luminii
solare. 
 Frunza artificială inventată reprezintă o
bandă de silicon care este acoperită cu
catalizatori pe fiecare parte. Frunza bionică
imită comportamentul frunzei naturale
prin descompunerea apei în hidrogen și în
oxigen cu ajutorul catalizatorilor, dar
deocamdată folosirea frunzei bionice nu-și
dovedește eficiența, deoarece hidrogenul
este costisitor și greu de transportat, deși
frunza bionică funcționează extrem de
bine. De aceea, cercetătorii consideră că va
depăși eficiența naturală a procesului de
fotosinteză, iar țelul lor este ca eficiența
fotosintezei artificiale să fie cu 5% mai
mare în comparație cu fotosinteza
naturală, permițând o mai mare
aplicabilitate prin transformarea luminii
solare în biomasă și optimizarea
catalizatorului și a bacteriei.
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Cercetătorii de la Universitatea Harvard
împreună cu cei de la Institutul Wyss au
realizat o frunză bionică ce folosește
lumina solară pentru a descompune apa în
hidrogen și în oxigen, astfel încât energia
solară să fie transformată în combustibil
lichid cu ajutorul unor bacterii care
transformă dioxidul de carbon și
hidrogenul în izo-propanol. Combustibilul
lichid este utilizat mai ales în industria
farmaceutică și pentru transport și poate
deveni în viitor un combustibil mai ieftin. 

Bacteria Ralstonia eutropha care folosește
pentru a se hrăni și pentru a se înmulți,
hidrogenul și dioxidul de carbon din
atmosferă a permis cercetătorilor utilizarea
ei în noul sistem. Aceștia își propun, de
asemenea, să adapteze această bacterie să
producă izo-propanol, astfel încât acest
combustibil să poată fi utilizat pe scară
largă.

O B Ț I N E R E A  C O M B U S T I B I L U L U I
L I C H I D  D I N  E N E R G I E  S O L A R Ă



According to Wikipedia, a book report is an 

essay discussing the contents of a book, written 

as part of a class assignment issued to students 

in schools, particularly in the United States at 

the elementary school level. Teachers frequently 

give students a list of books from which they may 

choose one for the report, although sometimes 

students may select a work entirely of their own 

choosing. Teachers may set the list of books 

through such methods as including the works of 

one particular author, reading multiple works to 

students aloud and having each student select

one of the books for the report, or choosing the 

books through a class selection process.

According to Wikipedia, a book report is an 

essay discussing the contents of a book, written 

as part of a class assignment issued to students 

in schools, particularly in the United States at 

the elementary school level. Teachers frequently 

give students a list of books from which they may 

choose one for the report, although sometimes 

students may select a work entirely of their own 

choosing. Teachers may set the list of books 

through such methods as including the works of 

one particular author, reading multiple works to 

students aloud and having each student select.

Omul secolului al XXI-lea se raportează
diferit la natură prin intermediul
cercetărilor derivate din arhitectura
bionică pentru a nu își periclita propria
existență viitoare, înțelegând că natura
trebuie conservată și nu distrusă.
 
Conștientizarea importanței resurselor
regenerabile și promovarea valorilor
eticii verzi de către arhitectura
sustenabilă se realizează prin utilizarea
finisajelor și a materialelor non-toxice,
prin folosirea unui sistem eficient de
încălzire și de răcire a aerului, prin
captarea eficientă a apei de ploaie
pentru consum casnic, prin utilizarea
panourilor exterioare cu funcție dublă de
umbrire și de acumulare a energiei
solare, prin prioritatea elementelor
naturale asupra celor chimice, prin
eficiență energetică, economie de apă și
reciclare. 
 
Cercetarea prin bionică suscită interesul
pentru obținerea soluțiilor optime de
utilizare a energiei regenerabile în
arhitectură și lasă se vadă o perspectivă
optimistă a viitorului.
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TEATRUL NAȚIONAL BUCUREȘTI

„Tocmai am ieșit dintr-o pandemie necruțătoare care ne-a separat și

ne-a ținut la distanță unul de celălalt. Acum avem ocazia să fim din

nou împreună, să ne vedem, să povestim ce am proiectat în ultimii trei

ani, să ne ascultăm și să recunoaștem împreună valoarea pe care

proiectele noastre o au în comunitățile pentru care proiectăm, pentru

oameni, dar și pentru noi înșine. Un proiect de arhitectură nu

reprezintă doar linii complicate care se înlănțuie într-un limbaj

codificat accesibil doar arhitecților, ci înseamnă gândirea unor locuri în

care oamenii să se poată bucura de viață, unde să citească din cărți

bunăoară. Nu doar oamenii au nevoie de arhitectură, ci și cărțile care

au nevoie de biblioteci primitoare. Gândim bienala ca pe un spațiu al

întâlnirii dintre arhitecți și public, al conlucrării, al schimbului fertil de

idei între domenii diferite. Tot un proiect de arhitectură este și o hartă

afectivă pe care marchezi emoțiile pe care le-ai avut în diferite locuri

ale orașului, fiindcă o îmbrățișare are nevoie de un parc, de un pod.

Există în oraș locuri bune unde revenim cu plăcere și locuri unde nu

ne-am dori să mai călcăm vreodată. La bienală ne propunem să

anulăm dihotomia, pentru că arhitecții și urbaniștii imaginează locuri

pe care fie le iubim, fie le vom iubi, atunci când le vom cunoaște. De

aceea Bienala Națională de Arhitectură 2021, Ediția a XIV-a, vă propune

nu mai puțin de 15 secțiuni diferite care însumează tot atâtea fațete

ale practicii profesionale. Acum putem arăta că pandemia nu ne-a

oprit să gândim mediul construit, că am folosit acest răstimp pentru a

aprofunda și pentru a oferi răspunsuri adecvate timpului pe care îl

trăim. ”

COMISAR BNA 2021

Conf. dr. arh. Lorin Niculae
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18 OCTOMBRIE 2021

Gala de deschidere a Bienalei Naționale de

Arhitectură 2021, Ediția a XIV-a „acum”, a

avut loc luni, 18 octombrie, ora 18:00 la

Teatrul Național București unde au fost

premiați câștigătorii secțiunilor, „Locuințe

individuale”, „Arhitectură de interior”,

„Arhitectura verde, sustenabilă”, „Diplome –

arhitecți în afirmare”, „Proiecte vizionare”.
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GALA DE DESCHIDERE

„Se întâmplă ca cei de la Comisia Națională a României pentru

UNESCO să vă ofere patronaj. Încrederea pe care noi o avem în

profesia dumneavoastră ne face, de fapt, să spunem în seara aceasta

că dumneavoastră oferiți patronaj vieților noastre și mi-aș dori foarte

mult ca mesajul dumneavoastră de specialiști să fie mult mai bine

înțeles și poate ar fi bine să facem un efort suplimentar de data

aceasta într-o solidaritate pe care doresc să o exprim aici și să

comunicăm mai bine arhitectura către comunitate, pentru că de

arhitectură nu avem nicio îndoială că își face treaba, dar poate este

nevoie ca alte profesii să înțeleagă mai bine.”

SECRETAR GENERAL AL COMISIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI PENTRU
UNESCO

Madlen Şerban

„Vreau să vă mulțumesc fiecăruia în parte și tuturor că ați trecut peste

frică și peste toate inconvenientele adunărilor din această perioadă și

ați venit aici la Bienală. Pentru noi este o răsplată extraordinară a unui

efort destul de nebun pe care l-am făcut atunci când am văzut că

Bienala de anul acesta este la fel de amplă ca Bienala de acum trei ani,

când am văzut că peste 600 de arhitecți au avut încredere în

competiția pe care am lansat-o noi și și-au prezentat proiectele în

concurs, mi-am dat seama că avem obligația să ne întâlnim cu toții, să

ne privim față în față, să ne povestim proiectele, să ne cunoaștem unii

pe alții și să ne adunăm forțele, dar, mai ales, să nu ne lăsăm înfrânți, să

nu ne lăsăm copleșiți de viața de zi cu zi. Avem multe de făcut.”

PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

arh. Ileana Tureanu
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TROFEELE BNA

„Sunt Gregorio și am 12 ani. Îmi place să lucrez cu lutul, în special să fac

sculpturi. Am învățat să lucrez în lut de la meșterii din Gorun. Ei m-au

învățat meșteșugurile lor. Pentru mine lutul înseamnă și inovare, dar și

păstrarea tradițiilor. Mă pasionează olăritul și arhitectura. Îmi place să

găsesc elemente comune din ambele. De aceea Colecția „Stări ale

materiei” destinată exclusiv Bienalei de Arhitectură este un experiment

continuu. Trofeele sunt speciale pentru că fiecare este un experiment

în care eu am încercat să văd ce este materia lutului, care sunt limitele

și posibilitățile ei. Să creez toate trofeele astea a fost unic, pentru că

niciunul nu e la fel.” 

CREATORUL TROFEELOR BNA EDIȚIA A XIV-A „ACUM”

Gregorio Petru Niculae

Premianții BNA au primit câte

un trofeu care sunt sculpturi

unicat realizate de artistul

Gregorio Petru Niculae, 12 ani,

special pentru această ediție a

Bienalei. 

Această colecție, destinată exclusiv Bienalei Naționale de Arhitectură, ediția a XIV-a, vorbește despre
transformările lutului în procesul căpătării formei dorite. De la starea de agregare lichidă, lutul prinde
formă, apoi se solidifică. Nu este gata până când nu este ars, el suferind atunci transformări chimice
care Îl fac impermeabil, devenind ceramică. Obiectele surprind această luptă a materiei de a ajunge
la formă, suferința și ardoarea necesare agregării și dăinuirii.

„STĂRI ALE MATERIEI”

https://share-architects.com/inglass/


MARELE PREMIU BNA

Marele premiu al Bienalei

Naționale de Arhitectură

a revenit arhitectului

Șerban STURDZA

creatorul Fundației PRO

PATRIMONIO

ȘERBAN STURDZA

„Întâmplarea aceasta cu premiul e foarte importantă pentru că, de

fapt, nu e premiul meu, ci este o chestiune de multă multă lume și

solidaritate, din cauza aceasta vreau să o împărtășesc cu voi toți.

Mulțumesc Uniunii Arhitecților și dnei Tureanu, la fel Ordinului

Arthitecților.”

PREȘEDINTELE FUNDAȚIEI PRO PATRIMONIO 

arh. Șerban STURDZA

„Șerban nu este numai un arhitect eminent hărăzit cu cele mai diverse

daruri ale stării de creație. Pentru mine, el figurează deja în cel mai

înalt for al arhitecților români. Este și un lider cu idei pe care le pune în

operă cu convingere fermă și cu iubire devotată pentru patrimoniul

acestei țări. Este cazul și Fundației Pro Patrimonio al cărei președinte

este din 2010.”

PREȘEDINTE AL FUNDAȚIEI SIMETRIA

arh. Alexandru Beldiman

„În această vară, început de toamnă, arhitectura românească s-a

bucurat de cea mai mare recunoaștere internațională pe care a avut-o

vreodată. O lucrare din România a primit Marele Premiu „Europa

Nostra” și a primit și Premiul Publicului. Este vorba despre o bisericuță

din satul Urși, județul Vâlcea, care face parte din proiectul „60 de

biserici de lemn”.”

PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

arh. Ileana Tureanu
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https://share-architects.com/inglass/


JURIUL
SECȚIUNEA DIPLOME –

ARHITECȚI ÎN AFIRMARE
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„Împreună cu colegii mei am avut plăcuta dificultate de a evalua
aproape 80 de proiecte care ne-au arătat două lucruri: 1. A existat un
interes consistent din partea arhitecților în afirmare, a absolvenților
școlilor de arhitectură pentru această bienală; 2. În marea lor
majoritate, diplomele au abordat probleme dificile, complexe,

beneficiind de contexte construite sau naturale, punând probleme
reale elaboratorilor lor. În ultimă instanță am constatat că între cei care
au fost nominalizați puține diferențe de valoare, pe care ni le asumăm
ca elemente ale subiectivității noastre.”

DOCTOR ÎN ARHITECTURĂ, SPECIALIZAREA RESTAURAREA
MONUMENTELOR ISTORICE

arh. Sergiu Nistor

Curator Juriu

OCTAVIAN NECULAI CONSTANTIN GORCEA DANIEL ZIELINSKI SERGIU NISTOR

„Ca la orice concurs cu prezență atât de numeroasă, a fost foarte dificil
să selectăm nominalizările. Sunt proiecte foarte bune care așteaptă,

cum spunea dna Tureanu, evidențierea poate și în alte modalități. Am
ales până la urmă acest proiect, pentru că el ne vorbește despre
integrarea într-un cadru natural. Foarte multe dintre celelalte proiecte
sunt despre integrarea în patrimoniu și în patrimoniul construit. Acesta
ne-a surprins prin modul cum împacă realitatea unui parc natural cu
ideea de a construi. ”

PREŞEDINTE COFONDATOR AL SOCIETĂŢII AGD SUCEAVA

arh. Constantin Gorcea

https://share-architects.com/inglass/


PREMIUL SECȚIUNII
INFRASTRUCTURA PARCULUI

NATURAL VĂCĂREȘTI
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În orice oraș pot fi găsite „locuri răsturnate”, o oglindă a lumii civilizate ce neutralizează rețeaua
orașului. Un astfel de loc, pe care Michael Foucault l-ar numi heterotopie, există în sud-estul
Bucureștiului, România. Numele acestuia este Văcărești. Ceea ce a început ca un amplu
proiect hidrotehnic în anii '80, s-a transformat treptat în cea mai importantă zonă naturală
urbană. Pe locul a ceea ce trebuia să fie Lacul Văcărești, a luat ființă un ecosistem complet.
Totuși, pentru a îi menține caracterul și a potența reziliența acestuia, este nevoie încă o dată de
intervenția umană.

Cuvântul „infrastructură” din titlul proiectului face referire la totalitatea intervențiilor necesare
pentru căpătarea echilibrului. Lucrările necesare asupra parcului constau în găsirea unei soluții
pentru menținerea nivelului constant al apei din bălți, crearea infrastructurii de vizitare și
mentenanță a zonelor umede precum și asigurarea protecției faunei locale. Dincolo de aceste
obiective ce țin de aspectul ecologic, rezervația reprezintă „casa” asociației ce are în grijă zonele
naturale urbane din întreaga țară. Activitatea acesteia se transpune în materia casei de pe deal.
Această ambasadă conține spații conexe grădinii, laboratoare, locuințe temporare pentru
cercetători, birouri, săli de expoziție, un observator și o bibliotecă publică.

MIHAI ȘOMAutor:

https://share-architects.com/inglass/


Cu o istorie de opt secole, ansamblul ruinelor abației cisterciene de la Cârța este un exemplu
unic în Transilvania și Europa de Est de conservare a unui ansamblu monastic de factură
occidentală dar și de adaptare în timp a unui volum arhitectural consacrat la schimbarea
comunităților de locuitori și implicit a funcțiunii inițiale de mănăstire. În acest sens, în timp,

abația trece de la comunitatea de călugări catolici cistercieni la comunitatea sătească săsească
a satului Cârța care se convertește la luteranism adaptând vechile spații ale mănăstirii la noua
confesiune. Astăzi, deși abația constituie un obiectiv cultural, istoric și arhitectural important
din Transilvania, ea nu și-a atins încă, potențialul maxim de catalizator urban și turistic al
Transilvaniei.
Proiectul își propune revitalizarea ansamblului abațial prin următoarele intervenții:
- restaurarea și conservarea ansamblului fostei abații cisterciene de la Cârța;

- introducerea unor instalații metalice în interiorul ruinelor navei bisericii și în spațiului
claustrului medieval cu scopul de a reconstitui vizual într-un mod cât mai subtil, sensibil și
aproape hologramic spațialitatea și ritmicitatea structurii medievale a navei principale, a
colateralelor și a galeriei de meditație perimetrală a curții interioare (claustrului) fostei
mănăstiri cisterciene;

- demolarea halelor agricole din spatele ansamblului (fostă Cooperativă Agricolă construită în
perioada comunistă) care blochează perspectiva și relația ruinelor cu peisajul natural
înconjurător - pădurea, râul și mlaștinile din spatele ansamblului abațial (vezi axonometrie
situație existentă);

- construirea în locul halelor agricole a unei școli de restaurare cu ateliere meșteșugărești (vezi
axonometrie situație propusă) dedicată specialiștilor (arhitecți, ingineri, meșteșugari) care
doresc să se specializeze și să se perfecționeze în proiectele de restaurare și conservare a
ansamblurilor medievale din Transilvania; această propunere poate constitui din punct de
vedere arhitectural o adaptare a tipologiilor și topologiilor spațiilor abației medievale (biserică,

claustrul, refectoriul, dormitoriumul etc.) la nevoile funcționale a unei școli de restaurare cu
ateliere meșteșugărești consacrate (un atelier de sculptură în piatră - pietrărie, o fierărie și un
atelier de tâmplărie/dulgherie) destinate: arhitecților restauratori, inginerilor, meșterilor etc.

NOMINALIZARE
MUZEU ARHEOLOGIC ȘI

ATELIERE DE RESTAURARE
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NICHOLAS CANTONIAutor:

P E  S I T U L  F O S T E I  A B A Ț I I  C I S T E R C I E N E  D E  L A  C Â R Ț A ,
J U D E Ț U L  S I B I U

https://share-architects.com/inglass/


Orașul-port pluristratificat Constanța se suprapune peste una dintre cele mai vechi așezări de
pe teritoriul țării, cetatea Tomis. Astăzi, peninsula Constanța este suport pentru o întreagă
“constelație” de situri arheologice, o rețea tridimensională de vestigii antice – unele vizibile,

altele ascunse încă în straturile subterane. Un nod important al acestei rețele laxe îl constituite
momentan Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Piața Ovidiu, împreună cu Edificiul
Roman cu Mozaic. Miza proiectului este de a întări în continuarea rețeaua prin conturarea un
alt punct focal – un centru cultural arheologic în relație cu Parcul Arheologic Constanța, ce ar
avea ca scop crearea unor spații auxiliare necesare pentru expoziții, conferințe și învățare.

Situl ales pentru intervenție se află pe taluzul sudic, între parc și port, în apropierea urmelor
unui turn de apărare antic. Proiectul urmărește crearea unor spații interioare și exterioare prin
terasarea taluzului, racordând totodată cele trei elemente structurante majore - Parcul
Arheologic, portul, vestigiile fortificației antice.

Astfel, terasa intermediară rezultă din continuarea unui traseu pietonal care pornește din Piața
Ovidiu, continuă pe buza superioară a taluzului, coboară în subteran pe sub strada care taie
taluzul pe direcție diagonală, devine tangent al turnului de apărare și apoi se extinde,

transformându-se în spațiu public. De la nivelul acestei terase, o serie de trepte pot duce către
terasa inferioară, care se continuă printr-o pasarelă pietonală către port. O altă serie de trepte
pot în schimb să conducă către terasa superioară, aliniată cotei și direcției dictate de Parcul
Arheologic. Corpul de acces dinspre strada superioară este poziționat în fel încât perspectiva
către portul industrial să rămână neobturată.

La nivelul teraselor, o serie de luminatoare permit luminii zenitale să perforeze fiecare din cele
trei volume parțial ascunse în taluz. În interior – spații pentru expoziții temporare sau
permanente, săli de conferințe, săli de curs sau ateliere practice, bibliotecă, mediatecă, spații
pentru experimentare VR, librărie, cafenea

NOMINALIZARE
CENTRU CULTURAL ARHEOLOGIC

ÎN PENINSULA CONSTANȚA
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CRISTINA GINARAAutor:

https://share-architects.com/inglass/


Într-o zonă istorică a orașului București, în apropierea nucleului generator al orașului – mai
precis, în cartierul Antim, pe strada Justiției, la numărul 55, (încă) se află Institutul Elisabeta
Doamna. Acesta este locul unde, în urmă cu mai mult de 150 de ani în urmă, Elisabeta Stirbey
înființa prima școală de fete cu predare în limba română din București. Un lucru straniu, ce
poate fi observat pe odată cu înaintarea în profunzimea țesutului urban istoric, este golul ce
înconjoară în prezent clădirea Institutului; până nu demult, pe cele două parcele adiacente
celei de la numărul 55, existau clădirile altor două instituții de învățământ istorice: Institutul
Lugojanu și Liceul Tehnic de Fete – ambele demolate în perioada 2018-2020.

Această sincopă în ritmul locului, acest maidan invadat de vegetație necontrolată și bordat de
calcane, dar și faptul că Institutul este acum o clădire abandonată și aflată în stare avansată de
degradare, sunt unele dintre numeroasele dovezi ale existenței unui oraș părăsit de oraș și de
memorie, a unei societăți democratice care pare că încă nu a reușit să se desprindă complet
de paradigma distructivă a regimului comunist.

Făcând un prim pas către deschiderea discuției despre potențialul ascuns al patrimoniului
difuz al Bucureștiului, proiectul își propune salvgardarea și înapoierea acestei bucăți de oraș
comunității căreia a aparținut - elevilor.

Necesitatea deschiderii discuției despre spațiile de învățământ preuniversitar și despre
sistemul educațional românesc este la fel de acută acum precum cea referitoare la
abandonarea patrimoniului urban istoric. Liceul de arte - muzică și teatru - propus prin proiect
ar funcționa sub tutela Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, aflat în proximitate, iar spațiile
create - săli de repetiții, de studiu individual pentru diverse instrumente, două auditoriumuri,
etc., vin în completarea spațiilor existente în cadrul clădirii actuale a Colegiului, răspunzând
necesităților imediate pe care comunitatea de elevi a acestuia le are.

NOMINALIZARE
INSTITUTUL ELISABETA ȘTIRBEY -

CURTEA CU MUZICĂ
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ALINA MARINA STOICAAutor:

L I C E U  D E  A R T E  Î N  B U C U R E Ș T I

https://share-architects.com/inglass/


Departamentul de Astronomie, Astrofizică și Științe Spațiale își propune să ofere studii
universitare de licență, masterat și doctorat, completând astfel un gol al sistemului educațional
românesc. Ținta acestuia este crearea unui mediu educațional pentru formarea viitorilor
cercetători în Astronomie și în alte Științe conexe, cum ar fi Cosmologia, Geologia planetară,

explorarea spațială etc. În plus, complexul include și unele facilități (un planetariu și un
observator astronomic) special concepute pentru promovarea astronomiei în rândul publicului
larg. Ideea compozițională a propunerii este menținerea clădirilor abatorului în capatul unui ax
de perspectivă, conform proiectului original, reconstruirea acoperișului turnului și
transformarea acestuia într-un observatorul astronomic, reinterpretându-i volumetria, prin
derivare, în cadrul extinderii. Fiecare dintre volume are o funcțiune diferită: licență, master,
doctorat, bibliotecă, două amfiteatre suprapuse si un institut de cercetare. De asemenea,

simetria vechiului ansamblu este ușor alterata prin glisarea centrului compozițional spre est,
asigurându-se astfel un gradient de înălțime la nivel urban. Volumele sunt unite de o suprafață
multi-fațetată perforată cu iluminatoare - o structură spațială care acoperă atriumul și asigură
permeabilitatea spațiului interior.

PREMIUL SPONSORULUI
ALUKÖNIGSTAHL

DEPARTAMENTUL DE ASTRONOMIE,
ASTROFIZICĂ ȘI ȘTIINȚE SPAȚIALE AL U.V.T.
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IONUȚ DOHOTARIUAutor:

https://share-architects.com/inglass/


JURIUL
SECȚIUNEA ARHITECTURA

VERDE, SUSTENABILĂ

„Am avut o colaborare foarte bună cu ceilalți membri din juriu. Nu au
fost multe proiecte la această secțiune și e din cauză că arhitectura
verde, sustenabilă e mai costisitoare și ar trebui să fie sprijinită de stat
și de organizațiile din domeniu. Toți ar trebui să contribuim la
promovarea acestui tip de arhitectură. Am avut proiecte foarte
interesante, chiar dacă au fost puține.”

PRIMA FEMEIE DOCTOR ÎN ARHITECTURĂ DIN CIPRU ȘI PRIMA
FEMEIE ARHITECT DIN LIMASSOL

arh. Kristia Argyridou-Christou

Curator Juriu

CĂTĂLIN BERESCU KRISTIA ARGYRIDOU-

CHRISTOU
MARIUS ȘOFLETE IULIA STĂTICĂ

„Într-adevăr am avut puține proiecte, au fost cam timide. Dar cred că
suntem generația care acum trebuie să ia măsuri, deoarece
construcțiile sunt responsabile de 40% din emisiile de gaze cu efect de
seră. Nu transporturile, nu aviația, nu mașinile, ci casele pe care trebuie
să le încălzim, pentru a ne fi confortabile. Trebuie să ne aumăm
responsabilitatea pentru schimbările climatice și vom păși cu toții
către planul de decarbonizare al Europei pe care UE la impus, astfel
încât în 2050 toate construcțiile vor trebui să fie neutre din punctul de
vedere al emisiilor.”

COFONDATORUL BIROULUI DE PROIECTARE INGINERIE CREATIVĂ

ing. Marius Șoflete
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„Ați văzut micile extrase cu afirmația mea riscantă cum că nici nu ar
trebui să avem arhitectură verde, pentru că, până la urmă, toată
arhitectura ar trebui să fie verde. Cât pe ce să se împlinească această
afirmație a mea și să nu avem suficienți participanți. M-am gândit mai
bine și lansez o altă provocare: arhitectura verde este singura
arhitectură integral contemporană și există o frică în a te alinia la
ultimele trenduri, ele fiind și suficient de neclare încât să ne
zăpăcească pe toți, pentru că nu știm, de altfel, ce este verde și
sustenabil.”

JURIUL
SECȚIUNEA ARHITECTURA

VERDE, SUSTENABILĂ

VICEPREȘEDINTE OAR BUCUREȘTI

arh. Cătălin Berescu
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PREMIUL SECȚIUNII EFDEN SUSTAINABLE CITY

pag. 29

EFdeN Sustainable City a luat naștere ca urmare a dorinței de a integra cele două prototipuri
de case solare EFdeN care au reprezentat România la competițiile Solar Decathlon într-un
concept mai amplu, un laborator urban. Obiectivul este de a crea un model de bune practici în
continuă dezvoltare pentru viitorul orașelor din România, dar și un catalizator al comunității.

EFDENAutor:

Comentariul juriului: 

Proiectul EFdeN Sustainable City prezintă un prototip de oraș sustenabil care își propune să
creeze premisele unor soluții constructive și comportamentale responsabile față de mediu.

Proiectul este parte a unei cercetări complexe care adresează dintr-o perspectivă
multidisciplinară aspectele constitutive ale unui oraș ca parte al unui sistem interdependent:
locuirea sustenabila, educație, agricultură urbană, mobilitate, energie, sănătate, reciclare și artă.

Proiectul de distanțează prin potențialul de a servi drept premisă a unor proiecte de mai mare
amploare, care pot fi realizate atât la scări diferite, precum și în medii geografice și climatice
diferite.Dialogul stabilit între utilizarea noilor tehnologii și teme ale naturii (agricultura urbană)

reprezintă aspecte esențiale atât pentru dezvoltarea noilor tipologii de orașe cât și pentru
educarea unor comunități responsabile.
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NOMINALIZARE CASĂ FLOTANTĂ
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ARH. CONSTANTIN HÂRȚAN, ARH. ANDREEA CORDUNAutori:

Comentariul juriului: 

Casa Flotantă aduce un element distinctiv: lipsa oricărui punct de ancorare permanentă prin
utilizarea unui sistem flotant. Casa își însușește cadrul natural și funcționează mai degrabă ca o
prezență efemeră. Spațiul minimal și materialele naturale utilizate sugerează un exemplu de
bună practică în care arhitectura își minimizează efectul intruziv într-un astfel de cadru natural
protejat. Proiectul navighează cu grație între ideea de barcă și cea de casă, între nomadism și
sedentarism, și între cea de locuire permanentă și cea de vacanță.
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NOMINALIZARE CASA J
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BENEDEK ISTVÁN, PÁSZTOR ISTVÁNAutori:
Comentariul autorilor: 

Casa J este o casă pasivă certificată, care (după cum am aflat ulterior) la momentul construirii a
fost printre primele clădiri de acest gen din Ardeal. Din fericire beneficiarul a înțeles
importanța proiectării elaborate, am avut timp și încredere suficientă din partea lui până am
ajuns la varianta finală. Cu toate că am avut consultanță continuă cu un inginer specializat pe
partea de calcule PHPP, proiectul a presupus o fază consistentă de documentare din partea
noastră pentru însușirea principiilor și detaliilor specifice caselor pasive. A fost o provocare
găsirea planimetriei potrivite care să satisfacă nevoile clientului și dispunerea spațiilor conform
însoririi și a topografiei terenului, am studiat rezolvarea corectă, evitarea punților termice la
detaliile din jurul ferestrelor, la îmbinările dintre pereți – planșee, acoperiș, fundații, etc.

Condițiile climatice deosebit de aspre, orașul aflându-se în cea mai rece zonă a țării, au
reprezentat dificultăți suplimentare pentru atingerea parametrilor de consum energetic.

Comentariul juriului: 

Casa J se remarcă prin abordarea complexă a temei de proiectare. Construcția casei se
dezvoltă ca o interacțiune organică cu elementele naturale. Legătura dintre planimetrie,

volumetrie și elementele naturale — precum insorirea, topografia, sau clima — reprezintă un
aspect cheie al acestui proiect. Integrarea elementelor naturale precum acoperișul verde sau
placarea din lemn depășesc valoarea ornamentală și devin parte integrantă a sistemului
întregii case. Volumetria dinamică răspunde unei interacțiuni cu elementele naturale, și se
dezvoltă în dialog cu mediul în care este amplasată. Contextul — climatic, geografic, uman —

devine element constitutiv în articularea acestui proiect, lucru esențial în abordările
sustenabile de orice natură.
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JURIUL ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Curator Juriu

DORINA ONESCU-

TĂRBUJARU
OANA BELEA-JACKSON ROLAND KUNST JENNIFER CHIANG

„A fost o participare intensă: peste 70 de proiecte absolut fantastice -

de la mici bijuterii de decorațiuni interioare, la proiecte pe scară mai
mare, la proiecte industriale, comerciale, fiecare în felul lui a fost
deosebit și o încântare. Jurizarea a avut loc prin zoom bineînțeles, dar
ceea ce ne-a mulțumit foarte mult a fost că, după o jurizare inițială
individuală, am ajuns la același numitor comun. Aceleași proiecte au
fost cele cărora le-am găsit merite substanțiale. Au fost originale, au
avut darul de a încânta și pe utilizatori și pe vizitatori.”

CONDUCE FIRMA AROSTUDIO DE ARHITECTURĂ ȘI DESIGN DE
INTERIOR

arh. Oana Belea-Jackson
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PREMIUL SECȚIUNII POT STORIES
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POT propune un nou sentiment de identitate și unitate cu natura, printr-o structură axată pe
materialitatea elementelor biologice, integrându-le într-un proces multisenzorial.Noua
realitate a izolării și a deprivării senzoriale își găsește „antidotul” într-o formă de „habitat urban”,

ce prioritizează timpul și stimularea simţurilor ca refugiu al experiențelor individuale. Coerenţa
spaţială e dată de armonizarea unor elemente arhitecturale, într-un parcurs scenografic: scara
fluidă, peretele volumetric şi masivul brut al barului.Sfoara, element care leagă, face parte din
țesătura semnificativă a locului. „Mobilarea" plafonului cu sfoară, ce imită osatura unei nave,

subliniază înălțimea, leagă lumina naturală de cea artificială și creează diferite tonuri de clar și
obscur, imitând condițiile din natură și oferind structură amenajării.Pot-ul (vasul), integrat atât
în nume, cât și în fiecare funcțiune a spațiului, devine laitmotiv al perspectivelor familiare, un
pretext pentru apropiere socială.

ARH. ANDREI GUTU, ARH. ELENA VIZITEU (IONESCU)Autori:
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NOMINALIZARE CASA 9
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ȘTEFAN PRIGOREANU, ANDA ZOTA, TEODORA BRÎNCUȘAutori:

Am fost contractați din faza de proiect ceea ce a dus la o foarte bună colaborare între echipele
de proiectare, arhitectură (ASPAA), arhitectura de interior (OBLIC STUDIO) și beneficiar.
Conceptul arhitectural a fost unul foarte clar, unde intervenția noastră a fost la nivelul iluminării
naturale prin propunerea montanților în luminatorul din hol și gestionarea unor pereți de
compartimentare ce au fost înlocuiți cu mobilier sau partiții din elemente metalice și oglinzi.
Din această perspectiva am putea spune ca am avut un proiect de interior adecvat. Aportul
adus la nivel de arhitectură prin transformarea luminii naturale într-un pattern vizual foarte
plăcut pe un perete interior structural sau eliberarea unor coridoare, sunt aspecte de
menționat și notat în calitatea spațiului interior.
Colaborarea dintre birouri a fost una de succes. O cerință foarte clară a beneficiarilor și tradusă
în prima etapa de arhitectură și apoi de arhitectura de interior a fost menținearea pereților
structurali aparenți în cea mai mare proporție și integrarea lor într-un ambient plăcut și
natural. A venit cumva intuitiv jocul texturilor și al materialelor în contrast, rece/cald,

lemn/piatră/ceramică , beton/textil. Am dorit să obținem un spațiu minimal, curat și cu
elemente sculpturale (raftul de vinuri, terariu) ce pot fi integrate într-o casă mai degrabă decat
într-un spațiu de galerie, deși prima intenție a zonei de zi, a fost de a transforma mai degrabă
spațiul locuit într-un soi de galerie.

Casa pare un omagiu adus luminii naturale și al simțului tactil / kinestezicului. Ca arhitecți de
interior am dorit acest joc al texturilor, al tactilului. Că a fost vorba de tratarea diferită a
pardoselilor pe zona de zi si zona de noapte, de la o pardoseala dură dar în același timp foarte
plăcută la atingere la o mochetă extraordinar de confortabilă sau finisajele mobilierului ce intră
în directă interacțiune cu utilizatorul, toate conduc la același contrast al suprafețelor.
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NOMINALIZARE CASA TT
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ARH. ANDREEA MARIA MARINESCUAutor:

Casa TT se dezvoltă pe un teren relativ îngust, între două calcane, alipită la cel din dreapta. O
casă construită la început de secol XX, într-o zonă importantă a orașului, care a trecut de-a
lungul timpului prin transformări complicate și nefinalizate, avea să devină o casă versatilă, cu
spații flexibile ce poate găzdui un cumul de funcțiuni necesare pentru două persoane
vârstnice, cât și pentru o familie tânără cu copii, în viitor. Cerința oarecum neobișnuită a
beneficiarilor, de pregătire a casei pentru viitor, a condiționat atât partiul arhitectural cât și
alegerea finisajelor interioare, care se doreau a fi neutre, puse în operă cu exactitate și mare
acuratețe a detaliilor.
Proiectul de amenajare interioară a casei TT a mizat oarecum pe scară, care pe lângă element
conector funcțional, unește atmosfere. Eforturile de demolare a unei scări masive și grosolane
turnate inițial în beton, de-a lungul încercărilor de transformare a casei în trecut, au fost uitate
odata cu inserarea unui obiect care aproape că devine elementul central de design. Prin
simplitatea sofisticată și suplețe, dorește să împace oarecum conflictele trecutului și să redea
atmosfera casei de altădată.

Astfel, camerele cu suprafețe reduse, specifice caselor construite la început de secol, devin mai
ușor de descoperit. Parcursul pe verticală dezvăluie preocuparea continuă în obținerea unei
imagini unitare, atent configurată, susținută de albul imaculat care emană simplitatea și
plăcerea pentru lucrul bine făcut. Neutralitatea este oarecum binevenită, pentru o casă care se
adresează viitorului.
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NOMINALIZARE AMENAJARE MEȘTESHUKAR BUTIQ
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ANCA CIOAREC, BRÎNDUȘA TUDOR, ȘTEFAN NECHITA, TEODORA CAPRĂ-ROBESCUAutori:

Proiectul este rezultatul concursului organizat de Ordinul Arhitecților București pentru
reamenajarea Meșteshukar ButiQ - o întreprindere socială care își propune să revalorizeze
artizanatul tradițional rom.

Gândul de început a fost recuperarea unei amintiri:
„Simt atât de clar cum îmi treceam degetele printre nuielele verticale ale coșului, simt cum
unele erau moi și flexibile, iar altele se frângeau, simt făina pe palmele ei și fermitatea nodurilor
degetelor din aluatul de pâine.

Nu știu cum să spun altfel decât că îmi amintesc cu degetele. Iar aducerea aminte nu pare sa
fie declanșată de creier, ci de vârfurile degetelor, de brațe. Corpul implicat în proces își aduce
de fapt aminte. Și amintirea meșteșugului înseamnă amintirea procesului, nicidecum a
rezultatului.”
Ne-am imaginat că un loc ce nazuiește să păstreze meșteșugul viu ar trebui să fie ca o
aducere-aminte, să aibă unelte și materie primă, să nu te sfiești să-ți tragi un scaun și să-ți lași
mâinile să lucreze. Să fie atelier, mai mult decât magazin. Să fie o casă tactilă pentru amintiri.
Această stare de lucru cu mâinile se naște într-un spațiu-unealtă, unde o instalație flexibilă din
lemn de pin reinterpretează un război de țesut. Stâlpii - un fel de fluiere uriașe- păstrează
urmele uneltelor prin detalii de frezare și țin în mijlocul lor o masă de lucru, esența stării de a
face împreună cu ceilalți, iar toată această pădure de stâlpi se poate reașeza în funcție de
nevoile activităților din interior sau ale obiectelor ce urmează să se nască.

Recent, Meșteshukar ButiQ s-a mutat într-un loc nou. Instalația din lemn de pin s-a
reconfigurat pe măsura noului spațiu gazdă.
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JURIUL SECȚIUNEA PROIECTE VIZIONARE

„Vizionarismul e un pic latent, dar există. E un lucru foarte bun că sunt
atât de multe proiecte curajoase în această secțiune, proiecte
generoase, de viitor, sigur un viitor ceva mai îndepărtat. Le mulțumesc
tuturor celor care au participat, cel puțin mie mi-au dat acest privilegiu
de a vedea atât de multe lucruri frumoase. A trebuit să alegem patru
proiecte și în această alegere am fost într-un gând comun.”

MEMBRĂ ÎN CONSILIUL DE COORDONARE AL CENTRULUI
INTERNAȚIONAL PENTRU CULTURĂ DE LA CRACOVIA

Sabra Daici

Curator Juriu

SIDONIA TEODORESCU SABRA DAICI ANDREI FENYO LORIN NICULAE

„Surprinzător a fost că proiectul câștigător a intrat în atenția tuturor.
Este cu adevărat vizionar. Asta a fost, cred, partea cea mai interesantă:

să urmărim componenta vizionară din spatele proiectelor respective,

iar la cele nominalizate această componentă este foarte pronunțată,

de a anticipa, de a privi lucrurile dintr-un alt punct de vedere, dintr-o
perspectivă diferită de cea obișnuită.”

VICEPRESEDINTE OAR

arh. Andrei Fenyo
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„Proiectul câștigător i-a sedus pe toți membrii juriului prin calitatea
extraordinară a viziunii, transpusă într-un limbaj al viitorului care, însă,

se bazează pe elemente ale trecutului, al patrimoniului imaterial din
Bucovina, de aceea se și numește Proto-Bucovina, pe meșteșuguri și
leagă în acest fel o tradiție, un trecut de un viitor foarte posibil.”

COMISAR BNA

arh. Lorin Niculae
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Poziția geografică și existența abundentă a pădurilor au determinat difuzia lemnului ca
principal material de construcție în Bucovina în secolul al XX-lea. Pe acest considerent, Vatra
Dornei deține o bogată colecție de obiecte din lemn și suveniruri ale arhitecturii din lemn cu
ornamentele sale excepționale. Datorită industrializării și standardizării produselor pentru
construcții, caracteristicile înnăscute ale materialului și eterogenitatea sa inerentă rămân în
mare parte trecute cu vederea și neexplorate.

Nu există ansambluri materiale omogene în natură. Lemnul este un material natural atât de
complicat, care este bogat în trăsături inerente începând de la nivel microscopic. Este esențial
să analiăm și să înțelegem capacitățile materialului raportat la tote dimensiunile pentru a
putea descoperi comportamente materiale noi și posibilități de proiectare. Intrăm într-o epocă
a fabricației digitale cu materiale compuse din lemn, contribuind prin proprietăți fiabile și
tehnologii CNC care să permită manipularea completă a lemnului solid.

Ca loc de intervenție am ales un mediul rural, în aer liber în Bucovina. Este redată moștenirea
bucovinei populare într-o vastă colecție de clădiri autentice din lemn înviate. Am folosit
”expoziția” rurală existent ca referință și am intervenit în peisajul natural.
Peisajul proiectului este rerpezetnat prin traducerea pieselor originale 1: 1 a lemnului la o altă
scară, care a permis redarea complexității materialului din diferite perspective. Spații
arhitectonice împrăștiate, asemenea unor pavilioane pentru 4 anotimpuri, trasee de loisir și
activități în aer liber fiind complet integrate în peisaj.
Structura protoarhitectonică bazată pe lemn este proiectată ca fiind o combinație de diferite
dimeniuni și elemente din lemn care funcționează asemei unei păduri artificiale. Structura este
compusă din organe care fuzionează împreună în spații fluide. Funcția spațiilor imită tipurile și
caracteristicile materialului (lemn) utilizat.
Aceste supranumite ”proto-organe” reprezintă celule de lemn dispuse vertical, unde spațiile
sunt create din pereții celulari care împart unitatea. Fiecare vas reprezintă o combinație de
diferite dimensiuni și componente. Infrastructura circulației realizează conectearea continuă a
organelor pe întregul sit.

PREMIUL SECȚIUNII PROTO-BUCOVINA
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ANDREEA FELCIUCAutor:
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NOMINALIZARE
HUB DE TRANSFORMARE

TEHNOLOGICĂ

pag. 39

VLAD TUDORAutor:

Odată cu accelerarea exponențială a domeniilor tehnologice, precum inteligența artificială, IT,

tehnologie industrială etc, problema implicării publicului ca factor decisiv în dezvoltarea unor
asemenea tehnologii devine urgentă. Proiectul propus creează o interfață între public și
entitățile inovatoare, punând baza unei tehnologii open-source, democratizată. Situl industrial
dezafectat Battersea, localizat în sud-vestul Londrei, oferă oportunitatea continuității
cronologice, îmbinând caracterul erei industriale cu cel al erei informaționale, toate acestea în
cadrul unei capitale Europene a tehnologiei, Londra.

Propunerea imaginează un hub tehnologic ce găzduiește cele mai recente inovații în
domeniul tehnologiei informației, inteligență artificială, media digitală și tehnologiilor
industriale, lucrând cu publicul la îmbunătățirea ideilor, produselor și politicilor ce guvernează
ecosistemul digital. Așadar, hub-ul are o funcțiune politică, împuternicind publicul să decidă
cum va arăta ziua de mâine.

Paradoxal, hub-ul centralizat fizic încearcă să devină un simbol al pieței descentralizate, libere
și auto-reglatoare și face asta prin îmbinarea cu elementul public și dependența de
contribuțiile acestuia în accelerarea dezvoltării ideilor. Interiorul centralei electrice Battersea
are valențe simbolice. Auditorium-ul suspendat este un simbol al intangibilității tehnologiilor
avansate și totuși este deschis publicului, expunând cele mai recente iterații ale inteligenței
artificiale și alte descoperiri. Cerințele programatice ale inserției sunt contextualizate prin
hibridizarea arhetipurilor de bază (bloc turn, bară longitudinală, bloc cu incintă) și
navigabilitate spațială, emulată prin simulări digitale de rețele de deviații optime inspirate de
studiile lui Otto Frei și simulări cu agenți semi-autonomi, ce imită mișcarea grupurilor mari de
oameni prin spațiu.
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NOMINALIZARE
MOARTEA LA ORAȘ: ARHITECTURA

CENTRULUI DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE
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RADU-REMUS MACOVEIAutor:

În timp ce majoritatea oamenilor doresc să moară acasă, 60% dispar în mediul clinic al
spitalului contemporan. Cu toate acestea, un număr fără precedent de articole recente din
jurnalele populare se concentrează asupra fizicalității morții, dezvăluind un interes crescut
asupra unei teme anterior considerată tabu. În acest context, proiectul profită de oportunitatea
de a propune o arhitectură care să construiască și să înregistreze conceptul morții, un subiect
puțin teoretizat care reconciliază tensiunile dintre speranță și frică, sănătate și boală, partaj și
izolare. Centrul de îngrijiri paliative ii primește pe cei care au mai puțin de 6 luni de trăit, dar
care nu își pot încheia viața cu demnitate acasă. Este un loc în care familiile și cadrele
medicale se reunesc pentru a oferi îngrijire bolnavilor terminali. Caracterul intim al locuinței
paliative respinge astfel mecanismele clinice ale spitalului contemporan.

În timp ce îngrijirea paliativă există de peste un secol, calitățile spațiale predominante ale
tipologiei nu abordează aspecte fundamentale ale experienței morții, în special pierderea
treptată a simțurilor organismului. Concentrându-se pe pierderea senzorială și pe sensul
colectiv al morții, proiectul coerează intensitatea fizică a morții cu arhitectura situată într-un
mediu urban. Situat în București și compus din 32 de camere, centrul funcționează pe mai
multe niveluri de experiență centrate pe patul de moarte. O serie de deschideri verticale
străpunge secțiunea, conectând spațiile publice comune și patul de moarte. Un sistem de
coridoare dilatate conectează familiile asigurând în același timp intimitatea individuală. O
strategie de pliere a fațadei leagănă patul de moarte în timp ce își înregistrează prezența în
oraș.
Amplificând conștiința senzorială și abordând ritualurile contemporane, proiectul speculativ
reconciliază experiența individuală demnă și apartenența colectivă. Prin interacțiunile umane
intime, condensate și intensificate pe care le găzduiește, „Moartea la oraș” propune o nouă
paradigmă tipologică și de proiectare pentru locul contemporan al morții.
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ARH. ALEXANDRU CRIȘAN, ARH. ANA MARIA CRIȘANAutori:

[FH2] DANUBIUS-RI - PHASE2 - DELTA CORE, constituie rezultatul aplicat al studiului de
imagine arhitecturală pentru International Centre for Advanced Studies for River-Delta Sea
Systems. Centrul se configurează asemănător unei platforme inteligente multifuncționale de
cercetare de dimensiuni medii, o construcție unică dezvoltată pe demisol parter și etaj parțial,
desfășurată pe o amprentă de aprox. 15.000 mp. Suprafața construită totală este de aprox.

30.000 mp.

Platforma de cercetare este reprezentată arhitectural printr-o dală camuflată la nivelul
terenului. Volumul detașat urmărește configurația specifică a amplasamentului existent.
Camuflarea, interpretată în termeni arhitecturali, transpune adaptabilitatea la mediu ca
împrumut comportamental și nu doar estetic (Neil Leach). Spațiul interior (co)relaționat
spațiului exterior evidențiază aspecte sensibile ale unui ecosistem în formare, în care
arhitectura, ca parte support, traduce elemente distinte ale biodiversității raportate factorului
uman.

Intervenția minimală a factorului uman se rezumă la activitățile de observare, analiză și
experiment în care arhitectura clădirii devine suportul dezvoltării organismului biologic. Astfel,
curțile interioare plantate, prevăzute cu bazine speciale în care se pot recrea diverse medii
biologice sunt direct relaționate spațiilor interioare ale laboratoarelor cât și spațiilor de
cercetare în aer liber amplasate la nivelul superior, pe acoperișul clădirii. Dala sau acoperișul
plantat, care adăpostește spațiile destinate cercetării, reconstituie la nivel ideatic o “inimă a
deltei”, o nouă Arca (*arca lui Noe) capabilă să prezerveze și să susțină speciile aflate pe cale de
dispariție. Totodată, zona plantată destinată experimentelor, amplasată la nivelul superior al
dalei transpune elemente specifice ale integrării în ecosistemul Rezervației Biosferei Delta
Dunării. Transformarea continuă, modificările repetate transpun elementele specifice
adaptabilității unui organism arhitectural, o structură inteligentă relaționată conviețuirii între
specii. 
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Our proposal is focused on creating a healing and pleasant environment for everybody, with
emphasis on a children’s joyful experience. We aim at avoiding the perception of a hospital as
a fearful place and create spaces catering for the needs of children. The notion of Magic Forest
comes into play to achieve this main goal. The volumetric design concept results from our
research to create this healing environment -a magic forest- able to integrate the landscape
within the hospital, generating multi-level meadows, opening the building towards the
nearing hill and showcasing a unique landscape for all the patient accommodation wings.
The form of the building corresponds both to the distribution of functions of the brief and to
the willingness to accommodate all the rooms with the best open views and sunlight
conditions throughout the year. The interior of the wings opens to a central green meadow,

revealing with each wing the full length of the magic forest.
The organization of the program by wings allows not only for a clear position of the different
hospital wards, but also for a more intimate interconnection between building and landscape.

Its compact location on the site lets a great proportion of the original plot free for other public
uses.

PREMIUL SPONSORULUI
TARKETT BUCUREȘTI SPITALUL PĂDUREA FERMECATĂ
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RADU GABRIEL NEGULESCU, ENRIC MASSIP-BOSCH, ISABEL RODON, ANA MARIA
MUNTEAN, SIMONA ELENA ȘERBAN, SILVIA MĂLDĂRESCU

Autori:
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JURIUL LOCUINȚE INDIVIDUALE

Curator Juriu

SILVIA PINTEA BRUNO ANDREȘOIU CĂTĂLIN TRANDAFIR MELANIA DULĂMEA

E o secțiune mult disputată și mult așteptată. Dar pot să spun că a fost
un concurs adevărat și, cred eu, foarte iubit de toată lumea. Locuințele
individuale întotdeauna au stârnit acea pasiune ca și cum ai face o
casă pentru tine. Au fost proiecte foarte bune și merită încurajați în
continuare arhitecții participanți, pentru că ne-am limitat la un premiu
și câteva nominalizări. E mult prea puțin.

MANAGER GENERAL - „ARHITECTURAL”

arh. Silvia Pintea
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Jurizarea a fost în două etape: prima – analiză și notare individuală, a
doua sub formă de debate, s-au amestecat mult argumentele, a fost
foarte interesant. Proiectele pe care am reușit să le introducem la
nominalizări, fără să ne uităm la alegerea celorlalți, au fost foarte bune
și cred că aduc un soi de diversitate, atât a tipului de clientelă, cât și de
cazuistică.

BIROUL DE ARHITECTURĂ „FILOFI ȘI TRANDAFIR ARHITECTURĂ”

arh. Cătălin Trandafir
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Casa STUDIO 1408 se găsește în Dumbrava Vlasiei, o dezvoltare excepțională în România, o
pajiște minunată înconjurată de bătrâna pădure a Vlăsiei. Forma loturilor, poziția și orientarea
acestora generează unicitate pentru fiecare unitate construită. Terenul de colț este însă unul
provocător, cu retrageri de 6 metri către ambele străzi și o zonă construibilă destul de îngustă.

Casa are o compoziție liniară “forțată” de forma terenului, cu volume suprapuse tratate distinct:
parterul zidit cu cărămidă plină şi etajul alb.

Zidul de cărămidă longitudinal este elementul compozițional principal al casei. Către colțul
proprietății perforatiile sub forma unui trafor inspirat de motive tradiționale românești sunt
subliniate de o bancuta in consola placata cu piatra naturala. Zidul susține lungimea terenului
și oferă o proporție interesantă fațadei principale.

Către zona de acces, elementul longitudinal este intersectat de axa transversală a casei
marcată printr-un spațiu vitrat pe doua laturi opuse ce sparge peretele de cărămidă și face ca
limita dintre interior și exterior să dispară. Acest spațiu vitrat pune în evidență elementul
sculptural al casei, scara semicirculară către etaj. Alăturat, logia, o “cameră afară” de dimensiuni
confortabile, permite locuitorilor să se bucure de exterior indiferent de anotimp.

Etajul alb, ușor, cuibul, plutește deasupra logiei și apare urcat peste zidul greu de cărămidă.

Trecerea către volumul etajului este realizată prin elemente de detaliu, retrase din planul
fațadei principale, exprimate prin dispunerea la unghi a cărămizilor, rezultând o coroniță peste
parter. Etajul cuprinde zona de noapte alcătuită din 3 dormitoare și două băi.
Spațiile interioare, deși nu sunt mari, se deschid către exterior prin vitrajele generoase,

amplasate cu intenție către peisaje deosebite.

PREMIUL SECȚIUNII CASA STUDIO 1408
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ARH. LUCIAN BUGNARIU, ARH. DIANA BUGNARIU, ARH. DIANA JITARIU, 

ARH. ALIN STOICA
Autori:
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NOMINALIZARE CASA CU LIQUIDAMBAR
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ARH. RĂZVAN MOȘNEAG, ARH. OCTAVIA POPEEA,

ARH. IUSTIN POPESCU, ARH. VLAD BÂRLĂDEANU
Autori:

Clădirea este localizată pe un teren foarte mic, cu o suprafață de 124 mp, dintr-o zonă
muncitorească, modestă a orașului, neîncadrată în categoria zonelor protejate, fiind proiectată
să găzduiască o familie cu copii. Foarte aproape de Gara de Nord din București, zona este una
eclectică, cuprinzând un amestec de clădiri de locuințe colective din perioada comunistă și
case obișnuite de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, pentru persoane cu venituri
mici. Proiectul de locuință constă într-o intervenție ce menține structura și organizarea
existente pe amplasamentul vechii case, neclasificate ca monument istoric, propunând o
compoziție discretă cu finisaje moderne și respectând profilul stradal și conceptul general
caracteristic formelor și volumelor din vecinătate. Clădirea păstrează împărțirea inițială,

conformația, volumele principale, pereților inițiali, groși, de cărămidă, montându-li-se tocuri
metalice personalizate, adaptate spațiului disponibil, după cum se observă inclusiv la ușile de
intrare, încadrate în nișe metalice.

Conceptul se concentrează pe o relație strânsă între interior și exterior, realizată atât prin
finisaje, cât și prin forme – organizate sub forma unor straturi care acoperă volumele interioare
și exterioare ale clădirii, cu finisaje similare. Etajul are o structură ușoară din lemn ce este
expusă la nivelul mansardei, ca o amprentă a formei clădirii în spațiul interior și în design.

La parter se afla bucătăria, camera tehnică și camera de zi, poreclită “sera”, localizată în partea
opusă curții interioare, beneficiind din plin de lumina naturală datorită pereților-cortină cu
etalare amplă. Etajul găzduiește două dormitoare, fiecare marcat de formele înclinate ale
mansardei. Spațiile existente au fost alocate astfel încât în casă să se poată desfășura în paralel
diferite activități familiale autonome cu minimum de disconfort între membrii familiei, iar
materialele și structura țin cont inclusiv de izolarea fonică necesară la interior și dinspre
exterior. Casa prezintă diferite elemente care o fac prietenoasă cu mediul: fațada este ventilată,

încălzirea se face prin pardoseală, iar tâmplăria este cu geamuri termopan low-e.
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NOMINALIZARE CASA NĂDĂSAN 2.0
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ARH. PÉTERFFY MIKLÓSAutor:

Casa Nădăsan s-a construit pe Dealul Cetățuia, având o priveliște deasupra centrul Clujului.
Această calitate a străzii Șerpuitoare a și dus la ocuparea lui din ce în ce mai intensivă, cu vile și
blocuri ieșite din scara locului. Casa Nădășan întrerupe această perete de vile. E o clădire cu trei
niveluri, însă una la scară umană, și care lucrează cu relieful și cu natura în loc să le agreseze.

Nivelurile casei sunt așezate descendent pe pantă. Intrarea în casă se face la nivelul străzii
printr-un fel de vestibul-pâlnie, și se ajunge la un birou și un fel de studio. Pâlnia ajunge la o
scară ce funcționează ca o șiră a spinării pentru clădire. Din capul scării există o perspectivă
deosebită asupra grădinii și a peisajului.
Coborând, se ajunge la nivelul principal, al livingului, locului de luat masa, și a unui spațiu ce
funcționează fie ca e extensie a livingului, fie ca o cameră separabilă. Spațiile de pe acest nivel
sunt completate cu niște terase – una spre oraș scoțând în evidență priveliștea și una acoperită
deschisă către taluz. La ultimul nivel se află restul de dormitoare cu ieșire spre grădină, și către
pantă și curtea de lumină, o cameră pentru muzică și anexele. Curtea de lumină are rol de
serviciu și de ventilație dar a devenit un loc special, o cameră în aer liber întredeschisă către
cer. Majoritatea spațiilor orientează către lumină, vale și oraș, deși își creează, în puținul spațiu
rămas către margini, locuri deschise mai adânci și în intimă legătură cu dealul – terasa
acoperită de la parter, dar și curți de lumină laterale, mult mai înguste și mai adânci.
Structura casei este din beton, lăsat aparent și în mai multe ipostaze: neted și, mai ales acolo
unde pică lumină, cu un caracter aproape senzual, dar și buciardat unde tratarea rugoasă preia
orizontalele planșeelor.
Decuparea suprafeței pereților în felii orizontale domolește monumentalitatea spațiilor înalte,

iar la exterior, descompune un volum totuși destul de mare în secțiuni la scară umană. În plus,
indică, atât la exterior cât și la interior, caracterul structurii de deasupra solului – un schelet din
beton umplut cu pereți din cărămidă.
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ARH. RADU TEACĂ, ARH. ANDREI TEACĂAutori:

Dumbrava Vlăsiei reprezintă un uriaș demers care, devenit realitate, va constitui în sine o mică
așezare. Ceea ce-i însă definitoriu pentru acest proiect nu este dimensiunea, ci dorința
investitorilor de a crea un complex rezidențial sub auspiciile arhitecturii. Astfel că după
realizarea unui master plan au fost invitate câteva birouri de arhitectură pentru proiectarea
câtorva case, în încercarea de a porni la drum de la un nivel care să contureze de la început
nivelul exigențelor.
Locuința proiectată de noi se află în grupul primelor construcții terminate ce flanchează pe o
mică porțiune un amplu spațiu verde. Axul aleii principale a acestui parc intersectează situl
după o direcție oblică. Acest ax a generat direcția accesului în casă.

Locuința, cu o suprafață de circa 300 mp pe un teren cu o suprafață de aproximativ 1000 mp,

este compusă dintr-un living, dining, bucătărie, un dormitor matrimonial, două dormitoare și
un garaj pentru două mașini, având în vedere că majoritatea oamenilor care locuiesc sau vor
locui aici vor trebui să facă naveta spre București circa 35 km.

Având în vedere calitatea excepțională a sitului cu multă vegetație, parcuri, dar care este el
însuși anturat în mare parte de pădure, una din ideile generatoare ale proiectului a fost aceea
ca locuința să încerce să se orienteze în toate părțile în sit, pentru a putea capta imagini
interesante din toate părțile. Construcția este aidoma unei vietăți ale cărei tentacule
explorează cu interes situl creând între acestea spații exterioare „ale” construcției, unde cei ce
locuiesc pot sta în aer liber dar și în intimitate față de vecinătăți.
Înăuntru spațiul este articulat în jurul unei spine de circulație ce alimentează „tentaculele”,

fiecare conținând câte o funcțiune. Zona de zi este una fluentă, unde diningul cu bucătăria și
livingul formează un spațiu amplu, amplasat în proximitatea intrării. Acoperișul format din mai
multe ape cu pante ușoare contribuie la crearea unei mișcări unduitoare dispuse pe orizontală
ce se înscrie bine, credem noi, în peisajul de câmpie unde este amplasată casa.
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ANDREI ȘERBESCU, ADRIAN UNTARU, MIHAIL FILIPENCO, ALEXANDRA ARAMĂ,

CRISTINA BUDAN, ROMINA PASCULOVICI, ALEXANDRU APOSTOL
Autori:

Casa din Dumbrava Vlăsiei se aşază între pădure şi parc ca un prag: un volum simplu, dispus
transversal faţă de lungimea lotului şi dând astfel naştere unei curţi în faţa sa, spre parc şi spre
sud şi unei a doua curţi mai largi, în spatele casei, spre pădure şi spre nord. Ocupând mare
parte din lăţimea lotului şi cât mai puţin din adâncimea lui, casa îşi oferă cele două laturi lungi
către aceste două deschideri privilegiate. Funcţionează ca o limită îngustă, permeabilă între
cele două curţi şi permite luminii soarelui să pătrundă în toată adâncimea sa. Se retrage puţin
de la stradă, lăsând în prim plan o viitoare curte cu mesteceni, magnolii şi liliac.

Deși este deschisă și, într-o anumită măsură, chiar transparentă prin suprapunerea golurilor, ea
păstrează ceva din misterul sau intimitatea pe care orice casă ar trebui să le aibă. Este ca un
perete adânc, prin care poţi privi doar pe acolo pe unde îţi este permis. Casa ia forma unui
volum foarte simplu, de care se agață structurile ușoare ale bovindoului de intrare și ale
pergolelor metalice, pe care au început deja să urce tulpinile de iederă și mănunchiurile de
flori ce vor domestici prezența ei robustă.

https://share-architects.com/inglass/


PREMIUL OPERA OMNIA VLADIMIR ARSENE

Sunt surprins de premiul acesta pentru că eu de profesie sunt navetist, un navetist mai
deosebit, pentru că merg dintr-un loc în care trăiesc și muncesc în alt loc în care trăiesc și
muncesc, în ambele predau, iar distanțele sunt foarte mari, peste ocean. Sunt 30 de ani de
când fac această navetă între două orașe care sunt foarte diferite. Dar au și ceva în comun. În
afară de faptul că ambele sunt creații ale epocii moderne, orașe tinere de două sute și ceva de
ani în ceea ce privește arhitectura lor, aceste două orașe sunt fragmentate, făcute din bucățele.

Într-unul dintre ele, un grid rigid de străzi îi dă libertatea de a fi fragmentat cum vrea el și
singura modalitate de a controla această fragmentare este captarea luminii. În celălalt, o
structură cvasiorientală de străzi încearcă să susțină un regulament urban care să modeleze o
civilizație vest-europeană cu puțin succes. În aceste orașe contextul devine complicat, pentru
că nu se referă doar la o chestiune de stil, de dimensiuni, de coerență volumetrică. E ceva mai
profund de atât, iar asta ne-a afectat și pe noi. Am încercat să trecem de la o contextualitate
superficială, la una care să reflecte transparență, lumină, geografie, cultură în fiecare clădire pe
care am construit-o. Mulțumesc Uniunii Arhitecților și doamnei Tureanu, precum și tuturor celor
care m-au ajutat și cu care am lucrat, pentru că suntem o echipă întreagă, foștilor mei parteneri
Cristiana Ștefan și Călin Negoescu, dar poate cel mai mult aș vrea să mulțumesc la două
doamne care nici măcar nu sunt românce. Una este soția mea, Stefanie, care m-a susținut și a
răbdat tot acest periplu. A doua este asociata mea Sindy, care mi-a fost studentă la New York.
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Sâmbătă, 18 septembrie, ne-am întâlnit în fața cofetăriei Mândra din Cartierul Arhitecților
pentru a petrece o zi împreună cu locuitorii cartierului. De-a Arhitectura a susținut un atelier
pentru copii de dimineață, URBOTECA a coordonat un atelier deschis pentru toate vârstele în
două serii - una de dimineață și alta după-amiază, în așteptarea spectacolului marca Teatrul
BIS.

La atelierul De-a Arhitectura fiecare participant a primit o mică broșură în care erau prezentați zece

dintre arhitecții ce dau numele străzilor din cartier. La mare apreciere au fost arh. Ion D. Berindey, arh.

Horia Creangă (da, chiar nepotul lui Ion Creangă) și arh. George Matei Cantacuzino. Apoi, asemenea unui

oraș pop-up în care toate clădirile purtau semnătura unor maeștri, am planificat și organizat împreună

un orășel așa cum îl visează copiii. La final atelierului, câțiva dintre copii de-abia s-au lăsat luați acasă de

părinți.

Între timp URBOTECA a discutat cu locuitori de toate vârstele ai Cartierului Arhitecților despre cum

percep ei acest cartier. Au explorat relația acestora cu cartierul, dar și cu orașul Sibiu, și au identificat o

serie de nevoi și așteptări ale vecinilor de la cartierul lor. 
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Plecând de la premisa că un oraș, respectiv un cartier bun este acela prietenos cu copiii, au fost
identificate acele zone sau locuri pe care copiii Cartierului Arhitecților le consideră neprietenoase sau
nesigure. Copiii preferă spații ale cartierului din vecinătatea caselor lor, în care se întâlnesc cu prietenii
sau în care există amenajări pentru joacă (amenajări făcute de către locuitori, de cele mai multe ori),
însă majoritatea și-au exprimat dorința de a avea un parc, cu spații verzi amenajate, în cartier. 

Adulții se raportează diferit la spațiul public al

cartierului, preferând intimitatea caselor lor, deoarece

consideră că nu există facilități sau spații pentru

petrecerea timpului liber în spațiul public. Cel mai

mare minus perceput, comun tuturor participanților

adulți, este traficul. Acesta se datorează existenței

unei singure conexiuni cu Sibiul. Participanții și-au

exprimat nevoia de căi de acces alternative. Nevoile

principale s-au referit la spații verzi, spații publice

amenajate și piste de biciclete. Liniștea cartierului

este o calitate apreciată de majoritatea locuitorilor cu

care echipa URBOTECA a interacționat în cadrul

acestui atelier.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă caldă cu

spectacolul Cartierul meu, un show comunitar marca

Teatrul BIS, care ne-a purtat pe fiecare cu gândul la

propria copilărie, la hazul și necazul locurilor în care

am copilărit.

În cadrul expoziției proiectului IDENTITATE: arhitecți

pentru Cartierul Arhitecților, s-au prezentat sintetic și

rezultatele chestionarului online „URBOTECA

Întreabă”, la care au răspuns 108 cetățeni, dintre care

cca. 104 locuiesc în cartierul arhitecților. Rezultatele

sunt disponibile și pe https://www.identitate-archi.ro/ .

https://www.identitate-archi.ro/


SUSTENABILITATEA 

DE MIHAELA PLEUȚ

CONSTRUIRII TRADIȚIONALE
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DEZBATERE VIDEO PE PLATFORMA EUROURBANISM.RO

OCTOMBRIE  2021  \   INFO 4

În cadrul Comunității OSC: EuroUrbanism, în data de 29 septembrie, a avut loc
dezbaterea profesională „Sustenabilitatea construirii tradiționale”, moderată de
arh. Șerban ȚIGĂNAȘ. Dezbaterea video este un eveniment de comunicare
profesională și informare al Platformei EuroUrbanism.ro, organizat de Oameni și
Companii, cu sprijinul Wienerberger și Velux, în calitate de Parteneri.



Preşedinte – Dico şi Țigănaş Birou de Proiectare
Secretar General – Union Internationale des Architects (UIA)

MODERATOR

ARH. ȘERBAN ȚIGĂNAȘ
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DESPRE PROGRAM

Întâlnirea este parte a unui ciclu de dezbateri profesionale lunare ale specialiștilor în
arhitectură, urbanism și domenii conexe, pe teme de actualitate.

Program de comunicare profesională derulat de Oameni și Companii din 2006, dedicat
unei comunități de specialiști și lideri de opinie implicați în dezvoltarea urbană din
România – arhitecți privați, arhitecți publici, urbaniști, reprezentanți ai asociațiilor de profil
și ai industriilor conexe.

Detalii și pe platforma digitală dedicată Comunității de arhitectură și urbanism:

www.EuroUrbanism.ro

http://www.eurourbanism.ro/


„Lucrând la PNRR, România a reușit ceva ce alte state nu au
reușit să facă, și anume, să introducă patrimoniul cultural, în
acest Plan de Redresare ți Reziliență.
Suma totală de 172 milioane de euro, alocată patrimoniului
cultural, se împarte în 2 mari capitole:
1. Unul care se adresează muzeelor totalitarismului și a regimului
comunist, care înseamna construirea sau înființarea a 9 muzee
noi în România, printre care și Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei;
2. Cel de-al doilea capitol, introduce patrimoniul cultural și
patrimoniul construit sub titlul componentei de turism.
Sunt 12 rute culturale: ale castelelor, ale castrelor române, ale
cetăților, ale bisericilor de lemn, ale mănăstirilor din Moldova, s.a.
În această categorie vin 2 componente importante ce au în prim
plan sustenabilitatea construirii tradiționale.
Prima componenta se referă la refacerea peisajului cultural din
Delta Dunării, în vederea creșterii atractivității zonei. Ne
propunem să restaurăm 30 de gospodarii tradiționale. Ca
noutate în istoria acordării de fonduri de felul acesta, aceste
gospodarii pot fi private, cu condiția sa fie cumva vizitabile. Am
propus un buget de 60.000 euro + TVA și se dorește ca
restaurarea acestor obiective să devină o școala.
Maiștrii sau orice localnic care dorește să se implice și să învețe
cum se restaurează în modtradițional o proprietate, poate
participa, pentru că ideea de bază este să nu aducem
elementestrăine în arhitectura vernaculară, ci să încercăm să
păstrăm și să punem în valoare elementeleimportante și
esențiale, să folosim materiale tradiționale s.a.m.d.”

Secretar de Stat – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

HEGEDÜS CSILLA
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PRESENTATION

172 MIL. EURO ALOCATE PRIN
PNRR PENTRU RESTAURAREA A
180 DE PROPRIETĂȚI
TRADIȚIONALE DIN ROMÂNIA

https://share-architects.com/inglass/


Sustenabilitatea construirii tradiționale înseamnă dezvoltarea
durabilă asatelor, bazată pe documentații de urbanism
întocmite înțelept, și, desigur,conservarea identității locale, prin
prisma arhitecturii, atât în ceea ce priveșteconstrucțiile noi, cât și
păstrarea, conservarea celor vechi și restaurarea lor.
Obiectul de arhitectură poate deveni valoros dacă triada
investitor - arhitect –constructor este formată din valori puternice
și bine legate între ele și dacă aula bază o colaborare eficientă.
Totodată, pe lângă această triadă, o influențăextrem de
însemnată o are legislația și legiuitorul local care o aplică.
Identific o provocare pe care cu toții o putem observa, și anume,
legislațiaexistă, PUG-urile se actualizează încetul cu încetul, și, în
plus, există șighidurile de încadrare a arhitecturii în specificul
local, elaborate de OAR (Ordinul Arhitecților din România), care
încep să fie integrate tot mai mult înplanurile urbanistice
generale și planurile urbanistice zonale, dar, de acolo șipână la
aplicarea lor în proiectare, autorizare și în execuția construcțiilor
estecale lungă.
Cât despre pregătirea arhitecților șefi din comune, de cele mai
multeori, ei nu au calitatea de arhitect sau nu au interesul de a se
menține lazi cu tot ce apare nou și nu au o aplecare specială spre
mediul construittradițional și sustenabil, păstrarea specificului
local ș.a.m.d.
De multe ori, când documentațiile ajung în primării, ei sunt cei
caretrebuie să verifice modul în care proiectele respectă legislația,
iar aicisunt adesea scăpări.

Arhitect - ARCOLAR, Membră a OrdinuluiArhitecților din România,

Filiala Nord-Vest

ARH. LAURA ZAHARIA
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PRESENTATION
ELEMENTE INDISPENSABILE
CONSTRUIRII TRADIȚIONAL-
SUSTENABILE

https://share-architects.com/inglass/


Wienerberger România a preluat tendințele europene de
sustenabilitate alegrupului, iar Terca este gama de cărămidă
ceramică ce are la bază argila. Este unprodus natural, ecologic.
Procesul de producție fiind unul responsabil care are învedere
principiile de industrie prietenoasă cu mediul.
Avem misiunea ca până în 2023 să reducem emisiile de CO2 cu
15% față de 2020, punem accent și pe prezervarea rezervațiilor
naturale și utilizarea cu moderație aresurselor, și încercăm ca, în
timp, portofoliul nostru să fie format din 100%produse reciclabile
sau reutilizabile.
La nivelul țării există anumite zone în care căramida aparentă
este mult maiprezentă la fațade. Un exemplu în acest sens este
zona Timișoarei care ne ducecu gândul la arta din zona textilă.
Sunt și zone în care ceramica are rol strictdecorativ, mici accente
pe fațadă, fie că vorbim de ancadramente, brâuri sausoclu și, nu
în ultimul rând, ea este folosită la porți și garduri.
Portofoliul Terca cuprinde 22 colecții în nuanțe mate, și câteva
lucioase, de latonuri deschise de alb cald și gri, până la tonurile
bine-cunoscute de cărămiziu,bej, brun și chiar de negru.
Portofoliul cuprinde și colecții moderne, însă, pentruproiectele
tradiționale, recomandate sunt gamele Rustica, Retro și Belle
Epoque.

O simplă cărămida devine, prin debitare, 2 plăcuțe, iar între ele
este un materialce se reciclează. Acest sistem de producție
permite ca aceste materiale să fieunice, nefiind un patern
repetitiv, iar fiecare cărămidă capătă, astfel, unicitate

       Povestea cărămizii

Technical Consultant, Wienerberger România

ARH. IRINA IVAN-TUREAN
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PRESENTATION

MATERIALE CERAMICE
SUSTENABILE, UTILIZATE ÎN
RESTAURAREA ARHITECTURII
TRADIȚIONALE

https://share-architects.com/inglass/


Am avut ocazia să urmăresc o casă dintr-un sat clujean pe un
parcurs de 10 ani,o casă realizată din chirpici, cu acoperiș din fân.
Am constatat că ea s-adeteriorat, nefiind locuită, și a ajuns în
pământ. Practic, ea s-a născut, a crescutdin pământ cu lutul,
paiele care au fost utilizate, și s-a întors în pământ. Și credcă
nimic altceva nu poate descrie mai bine sustenabilitatea, decât
caselecrescute la față locului și care se reîntorc acolo, fără să
distrugă nimic.
Utilizarea materialelor locale este un lucru care, în epoca aceasta
aindustrializării, începe să se piardă.
Avem astăzi, în achizițiile publice, materiale care vin din China
sau din oricealtă parte și spunem despre ele că sunt sustenabile,
dar nu este așa. Sperăm săreușim, prin diverse programe, să
arătăm că putem utiliza materialele locale.Dacă reușim să
arătăm acest lucru, o să ne putem bucura de arhitectură și
dereutilizarea construcțiilor locale.
Putem găsi conceptul de sustenabilitate, inclusiv în reutilizarea
caselorexistente, modernizându-le, astfel încât să corespundă
cerințelor actuale deconfort, dar să nu apelăm la distrugerea și
începerea de la zero a fiecăruiproiect. Reutilizarea este o direcție
bună spre sustenabilitate.
Sunt demersuri care au început în diversezone ale țării, inclusiv de
reutilizare acărămizilor. Dacă demolezi o construcție,se pune
problema ce faci cu cărămizile saucu țigla? În primul rând, se
pune problemade constituire a depozitelor care să seocupe de
acest aspect, de reutilizareamaterialelor rezultate în urma
demolării.

Arhitect Șef – Consiliul Județean Cluj

ARH. CLAUDIU SALANȚĂ
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PRESENTATION SUSTENABILITATEA CONSTRUIRII
ÎN MEDIUL RURAL

https://share-architects.com/inglass/


BISERICA
ARBORE 

M O N U M E N T E  B U C O V I N E N E  

O C T O M B R I E  2 0 2 1  |  I N F O  5

text:
a r h .  A l e x a n d r u  P A N A I T E S C U

a r h .  R o d i c a  &  A l e x a n d r u  P A N A I T E S C U

foto:

Aflată în apropiere de localitatea Solca, la nord-est de

aceasta și la sud de Rădăuți, biserica din Arbore,

datând din 1503, se distinge surprinzător și prin hramul,

practic, necunoscut la alte lăcașuri de cult, Tăierea

Capului Sântului Ioan Botezătorul. Alegere cu conotații

tragice, a fost o premoniție sumbră, a sfârșitului

năprasnic al ctitorului Luca Arbore, hatmanul și

portarul Sucevei, și al fiilor săi Toader și Nichita,

decapitați în 1523 de viforosul Ștefăniță Vodă (1517-

1527), nepot de fiu al lui Ștefan cel Mare, chiar dacă

multă vreme, aproape patru decenii, a fost un boier

foarte apropiat al acestuia și apoi al fiului său Bogdan

Vodă cel Chior (1504-1517). 

Această poziție înaltă explică în mare parte

dimensiunile importante pe care le are biserica, inițial

parte a curții boierești de la Arbore. 

1.Biserica Arbore,
vedere din a doua
jumătate a anilor
1960, foto arh.
Mircea Alifanti

2.Vedere dinspre 
Nord-Vest



Pisania de pe fațada de sud a bisericii consemnează „Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu
săvârșirea Sf. Duh, în zilele binecinstitorului și de Hristos iubitorului domn, Io Ștefan Voievod,
din mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, pan Luca Arbore, pârcălabul Sucevii, fiul
bătrânului Arbore, pârcălabul Neamțului, a binevoit cu buna sa voință și curată și luminată
inimă și cu ajutorul Domnului său, a început a zidi casa aceasta, întru numele Tăierii
cinstitului și slăvitului prooroc Înainte Mergător, Ioan Botezătorul; și s-a început în anul 7011
[1503], luna aprilie 2, și s-a săvârșit în același an, luna august 29”. 
Datarea picturii este însă incertă. În general, se acceptă că pictura interioară ar data din timpul

ctitorului, adică ante 1523. După unele opinii se crede că și exteriorul a fost pictat anterior anului

1523, astfel încât exteriorul bisericii de la Arbore ar fi primul pictat, când se cunoaște că a apărut

această practică post 1530. Mai plauzibil pare anul 1541, când s-au făcut și o serie de reparații ale

picturii interioare executate de Dragoș (Dragostin) Coman din Iași. 
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Vedere dinspre sud-vest Vedere dinspre sud-est

Biserica Arbore, desen din 1954



Ca majoritatea bisericilor boierești, „de curte”,

și cea a lui Luca Arbore are un plan simplu

dreptunghiular, de 23,50 m lungime (la

exterior), o lărgime interioară de 5,50 m, cu

ziduri groase de 1,55 m și 8,50 m înălțime (la

streașină). Particularizarea construcției este

dată de o impresionantă arcadă, cu funcțiune

incertă, dezvoltată pe toata înălțimea fațadei

vestice și având o adâncime de peste 2,00 m,

conferind întregului edificiu o impresionantă

monumentalitate, astăzi cu surprinzătoare

interpretări moderne, sporită de o streașină în

evantai, amplificată în a doua jumătate a

anilor 1960, când biserica a fost restaurată

(arh. Virgil Antonescu).
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Biserica Arbore, plan și secțiune longitudinală,
după Karl A. Romstorfer

Arcada de pe fațada de vest Streașina fațadei de vest



Și planimetria este simplă, biserica având

numai pronaos, naos și altar. Intrarea se face

pe latura sudică printr-un portal de factură

gotică prin care se intră direct în pronaos.

Acesta este acoperit cu o calotă sferică ce

descarcă pe două arce semicirculare

transversale și alte două longitudinale, într-o

soluție întâlnită frecvent în epocă. În pronaos

se remarcă mormântul ctitorului din colțul

sud-estic, adăpostit într-un arcosolium [1]

săpat în grosimea zidului și încununat de un

bogat baldachin gotic care amintește pe cel

domnesc de la Putna, certificând importanța

lui Luca Arbore. Pe fundalul nișei funerare

acesta este reprezentat cu întreaga sa familie,

care intermediată de Maica Domnului și Ioan

Botezătorul, Înaintemergătorul, închină

biserica lui Iisus. 
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Portalul de intrare în biserică

Cripta lui Luca Arbore

Pronaosul este despărțit de naos de un zid

masiv cu un singur gol de trecere, bordat de

un ancadrament cu muluri gotice. 

Naosul, cu pseudo-abside puțin adânci,

săpate în grosimea zidurilor, care sugerează

un spațiu triconc, este acoperit cu o calotă

sferică, a Pantocratorului, care descarcă pe

arce piezișe și pandantive. Pe peretele vestic,

spre colțul sudic, este un al doilea tablou

votiv, de dimensiuni mai mari, ctitorul și

familia sa închinând biserica lui Iisus Hristos,

care o binecuvântează solemn șezând cu

maiestuozitate pe un tron. 

Ctitorii, familia Luca Arbore, tabloul votiv din naos
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Peretele de vest al naosului

Absida altarului este acoperită cu o

semicalotă sferică de unde privește, într-o

reprezentare iconografică consacrată, Maica

Domnului cu Pruncul, Platitera, înconjurată

de doi îngeri și heruvimi. La bază

compoziția se încheie cu un șir de

medalioane în care sunt ilustrați o serie de

profeți biblici.

Bolta pronaosului

La exterior, mai ales pe fațadele de vest și

sud, unde s-a păstrat mai bine, impresionează

bogata pictură murală, a cărei valoare

excepțională a determinat, din decembrie

1993, înscrierea sa în Patrimoniul Mondial

UNESCO împreună cu cele de la Voroneț,

Moldovița, Humor, Pătrăuți, Sf. Gheorghe din

Suceava, Probota, serie completată mai târziu

și de Sucevița. Trebuie menționat că biserica

de la Arbore și cea de la Bălinești sunt

singurele biserici din curți boierești pictate la

exterior, celelalte biserici cu picturi exterioare

fiind în incinte mănăstirești, de regulă, ctitorii

domnești.

La partea superioară a fațadei vestice sunt

reprezentate scene din Geneză, cât și sfinții

Dumitru și Gheorghe. În cadrul absidei sunt

ilustrate viețile, minunile și martiriile sfinților

Gheorghe, Dumitru, Nichita și ale Sfintei

Mucenițe Parascheva. 

Pe fațada de sud, în partea vestică, găsim o

diversitate de scene biblice, dar și redarea

asediului Constantinopolului2, temă frecventă

în iconografia picturii din timpul lui Petru

Rareș. În parte estică este ilustrată Judecata

de Apoi, care de regulă la alte biserici se

găsește pe fațada de vest.

Mandylion, în naos, deasupra golului
dinspre pronaos



Pictura fațadei de nord, distrusă practic în totalitate de intemperii, mai păstrându-se numai sub

streașină mici fragmente.

Stilul picturii de la Arbore impresionează, în primul rând, prin adecvarea sa la discursul

iconografic, pictorul fiind un povestitor care sintetizează elocvent episoadele redate. 

În timp, pictura bisericii de la Arbore a devenit practic ilizibilă, mai ales la interior. Din anul 1974

a început un proces extrem de migălos de restaurare, desfășurat în mai multe etape, primele cu

caracter de urgență. După anul 2000 până în 2016 s-a restaurat pictura interioară, iar finele

anului 2018 a fost termenul de finalizare al restaurării picturii exterioare. Astfel, printr-un efort

susținut s-au adus treptat la lumină scene care anterior abia puteau fi ghicite, fiind redată

strălucirea inițială a podoabei coloristice a picturii.
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2.Bolta Pantocrator, din naos

Pe absida altarului pictura este
ordonată pe 6 registre, pe cel
superior fiind reprezentat
Dumnezeu Tatăl, încadrat de
heruvimi și serafimi. Pe
registrul al III-lea, centrul este
marcat de Deisis, flancat de
Maica Domnului, Ioan
Botezătorul, Arhanghelii Mihail
și Gravriil și apostoli. Pe
registrele de jos se găsesc
ilustrați profeți și ierarhi. 

1.Restaurarea picturii din altar 

4.Detaliu al arcadei de vest

3.Detaliu de pictură din pronaos



Note: 

1. Arcosolium (în lb. Italiană arcosolio din limba latină) - la modul general denumeşte o nişă

funerară dintr-o catacombă, termen extins şi la un monument funerar amenajat într-o biserică

sub forma unei nişe create într-un zid, terminată la partea superioară în arc, de forme care diferă

de la caz la caz şi în care se află un sarcofag sau o piatră funerară care acoperă mormântul

(cripta).

2. Sub pretextul redării asediului Constantinopolului de către perşi, care a avut loc în 626, se face

o referire străvezie la asediul şi cucerirea oraşului de către armata otomană în 1453, apreciată la

vremea respectivă ca o catastrofă pentru lumea creştină, mai ales cea ortodoxă. Tema originală

în iconografia moldovenească din secolul al XVI-lea, aceasta se mai regăseşte şi la alte biserici

pictate la exterior în timpul lui Petru Rareş, cum ar fi la Moldoviţa, Humor, Baia, Bălineşti sau la

Sf. Gheorghe din Suceava, dar dispare pe la 1600 din pictura de la Suceviţa. 

pag. 65

Biserica Arbore (LMI Sv-II-m-A-05487.01) se găsește într-o incintă largă în care se intră prin pasajul boltit al unui
turn-clopotniță (LMI Sv-II-m-A-05487.02) datând de la mijlocul secolului al XIX-lea. 

Surse documentare:

- Gheorghe Balș, „Bisericile lui Ștefan cel Mare, Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice”, XVIII, 1925-1926.
- Paul Henry, „Monumentele din Moldova de Nord, de la
origini până la sfârşitul secolului al XVI-lea - Contribuţie
la studiul civilizaţiei moldave”, Editura Meridiane, 1984.
- Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, „Monumente medievale
din Bucovina”, Editura ACS, București, 2015, pp. 101-116.
- Corina Popa, Oliviu Boldura, Maria-Magdalena Dobrotă,
Anca Dină, „Arbore, istorie, artă, restaurare”, Editura ACS,
București, 2016.





A T E L I E R  D E  C O N S U L T A R E  A
S P E C I A L I Ș T I L O R  P E N T R U

U R M Ă T O R U L  P U G  A L  S I B I U L U I
TEX T :  ARH .  DOR IN  BO I LĂ

OCTOMBR I E  202 1 ,  I N FO  6

Nu este prima inițiativă de acest gen, dar îmi amintesc personal de cea

care a precedat fostul PUG (realizat sub conducerea echipei din Cluj),

când, la sesizarea mea că viziunea de la care se pleacă este prea

limitativă (privea orașul ca pe o insulă într-un deșert de așezări și

determinante), ex-primarul s-a arătat foarte deranjat de această

intervenție...

Oricum, legile generale în urbanism nu depind de poziții temporare

ale unei administrații sau echipe de proiectare. Acestea pot doar să le

distorsioneze și, din păcate, să aducă prejudicii majore dezvoltării

organice a orașului.

Drept care voi prezenta acest Atelier urbanistic în două episoade: cel

de față va prezenta reperele esențiale în pornirea unui asemenea

studiu, adaptate situației orașului nostru.

1 5  S E P T E M B R I E  2 0 2 1EPISODUL 1

La primăria municipiului
Sibiu au fost convocați
toți specialiștii urbaniști
din Sibiu, unii cu zeci de
ani de activitate în
domeniu, cum este
acad. dr. arh. Paul
Niedermaier. 
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Este necesar să se integreze următoarele aspecte:                                                                                 

concepția macro-teritorială generică - cu evaluarea/utilizarea viziunii de „nod urban
regional”/arie metropolitană/peisaj cultural (conform studiului recent al prof. dr. urb.
Cerasella Crăciun)/coridoare de circulație intravilan-extravilan - ceea ce proiectul-concept al
echipei câștigătoare a concursului pentru noul PUG a și avut în mare parte în vedere!

Conceptul de ZONĂ METROPOLITANĂ este relativ recent în urbanismul mondial, cu ecouri și

la noi. Înainte de acesta se aplicau regulile „rețelei de localități”, cu „centre polarizatoare” - un

demers dinamic, ce a oferit în ultimele trei sute de ani soluții generoase, cu rezultate absolut

convingătoare în țări ca Marea Britanie, SUA, Olanda.

Câteva idei directoare în acest sens:

Cred că trebuie revizuită ultima viziune teritorială a PUG-ului, care nu
includea nici pre-sistematizarea din 1927, cu inel sudic de circulație... 
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O C U P A R E A  T E R I T O R I U L U I

O imagine foarte utilă a teritoriului este aceea de rețea de trupuri intravilane. Aceste zone,

majoritatea de habitat, trebuie să fie despărțite de interstițiu non-edificabil. Sunt suficiente

suprafețele ocupate de transporturi, rețele utilități, cariere diverse ș.a., dar care lasă teritoriul

suficient de degajat pentru a păstra peisajul cultural adecvat.                                

Propunere 2030

Autoritățile trebuie educate

în sensul salvgardării acestui

peisaj cultural în toate ariile

peri-urbane, pentru că astfel

de componente ale

peisajului indică sănătatea

funcțională și sanogenă a

teritoriului!



Localitățile, trupurile, obiectivele

industriale sunt conectate prin rețeaua de

vectori de circulație (căi ferate, șosele,

drumuri de exploatare, rețele de utilități

sub/supraterane) care, fiecare în specificul

său, determină coridoare generatoare de

disfuncționalități. Un corect demers

urbanistic poate elimina majoritatea

acestor puncte de conflict. 
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C O O P E R A R E A  -  I N T E G R A R E A  Z O N E L O R  D E  H A B I T A T

Orice localități, mai ales cele

urbane, trebuie să aibă un

intravilan bine marcat spațial

pe întreg perimetrul - cu

inele colectoare, cu

împrejmuiri durabile, cu

masive vegetale consistente.

Mărirea continuă a suprafeței

intravilanului este o acțiune

nesustenabilă, pentru că se

face pe teritoriu inerent finit,

frizând deci

iresponsabilitatea! Trupurile

izolate nu trebuie lăsate să

expandeze, să se unească

între ele...                                                                                      

S E P A R A R E A  A R I I L O R  E D I F I C A B I L E

Pe de altă parte, spațiul interstițial corect gestionat trebuie să aibă continuitate nemijlocită

(conform recentelor norme ecologice și ale ariilor naturale protejate). În această idee se dezvoltă

coridoarele V.A., spre a se elimina utilizarea lor ca gropi pentru deșeuri.

Un demers urbanistic durabil nu prevede edificabil nici

măcar temporar între actualele așezări. Extravilanul este o

resursă inestimabilă, care nu poate fi lăsată la decizia

avizatorilor neprofesional consiliați! Împrăștierea urbanistică

(la orașe și la sate) ar trebui îngrădită prin PUG.
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Singurele arii funcționale care pot fi admise a transgresa zonele intra/extra-vilane sunt

coridoarele verzi-albastre. Acestea - cursuri de apă, salbe de lacuri, magistrale

pietonale/velo/hipo - trebuie dezvoltate mai ales în dimensiunea lor transversală, ceea ce poate

conferi consistență urbanistică traseelor. Din punct de vedere funcțional acest tip de coridoare

îndeplinesc funcțiuni ca: axe de transport ecologic, zone de loisir, zone de producție horticolă.

Această abordare este o paradigmă a demersului urbanistic holistic, care nu se poate mărgini la

regulamente blocate în metri lăsați de la garduri și aliniamente sau în portițe pentru ocuparea

compulsivă a parcelelor agricole cu pseudo-cartiere, față de care sistematizarea din vremea

comunistă pare o adevărată lumină...

T R A S E E  V . A .  ( V E G E T A L  -  A C V A T I C )

S C Ă D E R I  A L E  F O S T U L U I  P U G

În primul rând, fostul proiect n-a avut orizont macro-teritorial, conceptul necesar unei capitale

regionale! Nu avem decât să comparăm cu evoluția pozitivă din ultimii 20 de ani a municipiului

Oradea... Viziunea asupra dezvoltării integrate a orașului și zonei sale limitrofe trebuie să plece

de la determinantele ariei regionale cuprinse între Târnava Mare la nord, Carpații Meridionali la

sud (între „transalpina Mărginimii” și „transfăgărășanul Bâlea-Argeș”), cu zonele urbane Sebeș-

Alba-Iulia la vest și Făgăraș-Victoria la est.                                                                              

 Rețeaua de localități din acest perimetru urmează a se dezvolta (cum parțial prevede și PATJ-

ul) pe liniile de forță ale unor coridoare de circulație feroviar-rutieră reconsiderate în urma

evoluțiilor în mapa de proiecte europene din următorii ani - pentru că primul val de coridoare

de transport l-am pierdut „cu brio”... Nu se poate organiza viața unui oraș pe „zone funcționale”,

este o sursă de mari inconveniente! Este o eroare veche de aproape un secol (charta de la Atena)

și cu efecte demonstrate în mii de cazuri.                                                                    

Trebuie studiată o dinamică a „vecinătăților” legate de „coridoare” de circulație, modalitate prin

care se pot utiliza resursele „spațiilor interstițiale” ca spații de funcțiuni mixte și procesuale. Un

exemplu - zona perimetrală intramurosului medieval: conform fostului PUG tinde să fie

colonizată de o nouă „fortificație”, adică o centură de blocuri cu 4-6 niveluri, cu următoarele

consecințe: elimină spațiul interstițial legat de virtuala pană verde a Cibinului (care nu înseamnă

doar maluri aranjate și o pistă velo!)/elimină dialogul organic dintre medieval și zona cartierelor

pre-moderne/obligă viața comunitară virtuală să se osifice în spații tip „micro-raioane de blocuri

comuniste”, chiar dacă fațadele randate par vest-europene...

Cu vechime de secole și eficiență dovedită în toate cazurile, organizarea spațială și socială a

organismului urban pe vecinătăți - moștenitoarele parohiilor medievale - este în continuare

fertilă în organizarea propusă de orice PUG, pentru că asigură premise comunitare

fundamentale: contact social sporit/arii de habitat pe regula celor 15 minute/corecta inserare a

dotărilor de proximitate, față de centrele marilor cartiere sau centrul istoric al orașului.
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Degajarea zonelor interstițiale va

permite dezvoltarea spațiilor verzi,

axelor de contact social comunitar și

eliminarea „operațiilor imobiliare” tip

cartier de blocuri/centre de

afaceri/puncte cu 15-20 etaje/platforme

supermarket și/sau mall etc.

Organizarea macro-spațiilor urbane în

funcție de axele majore metropolitane

la pas de 30/70 km poate indica în cel

mai corect mod oportunitatea unei

rețele de tramvai suburban (aici, unde

avem tradiția seculară a tramvaiului de

Rășinari) sau/și a unui tren

metropolitan.

S C U R T Ă  A N A L I Z Ă  A  P E I S A J U L U I  C U L T U R A L

Relații de percepere: interior-interior (în oraș, nu se percepe fundalul); interior-exterior (prim-

planul se percepe cu fundal - vedere de pe platforma hotel Continental Forum cu lanțul Făgăraș

pe orizont); exterior-interior (orașul este o piesă din peisaj - imaginea de pe dealul/cartierul

Gușteriței).

Sibiul - unul dintre cele mai complexe peisaje culturale: nuclee de locuire diverse (zona

Gușterița-„Cedonia” - antic; lunca Cibin-orașul de jos - medieval).               

Relații cu 3 linii orografice - Munții Cindrel / Munții Făgăraș / Dealurile Gușterița-Șura Mare.                       

Fond forestier multisecular - pădure de stejari lunca Ștezii (replantată în sec. al XIX-lea ca

pădurea Dumbrava); pădure de culme pe dealul Gușterița.                               

Rețea complexă de localități limitrofe: urban - Cisnădie; rural - satele din nord-est, satele din

piemontul Cindrel.                                                                         

Tradiția asociațiilor pentru „înfrumusețarea orașului” - sec. al XIX-lea - plantări forestiere,

organizări de parcuri, promenade, alei (pietonale, hipo), pana verde Subarini - Valea Aurie.                        

Sistem de segregare a cartierelor - spațiu verde în jurul intravilanului medieval/cartiere de vile în

jurul nucleului istoric/„oraș-grădină” între intravilanul tradițional și zona Dumbrava.

Soluțiile catastrofale din actualul RLU indică exact punctele de modificare. Se poate antama o

platformă temporară de dialog cu locuitorii pe vecinătăți.        

Dau un exemplu - deși a fost izolarea de „pandemie” și o serie de mici întreprinderi private au

pus la punct centre de producție pentru mâncare posibil de livrat la domiciliu, în cartierul Calea

Gușteriței primăria (!!) nu a dat voie să se facă așa ceva din cauza RLU pe zona respectivă (deși

pe străzi vecine funcționează chiar terase cu servire directă!).

P E N T R U  O R A Ș U L  S I B I U  Ș I  Z O N A  S A  M E T R O P O L I T A N Ă

A /  I N T R A U R B A N ;  B /  T E R I T O R I A L  ( R E L A Ț I E  C U  A M B I E N T  E X T E R I O R ) .
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