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VĂ MAI PUTEȚI ÎNSCRIE
LA ORELE DE ARHITECTURĂ CE ÎNCEP DIN TOAMNĂ
Au trecut 10 ani de când ne-am luat misiunea de a
aduce educația de mediu construit mai aproape de
copii și tineri prin programele pe care le desfășurăm.
După atâta vreme, suntem în continuare pasionaţi de
ceea ce facem şi, de la an la an, mai convinşi de efectul
benefic pe care îl are această schimbare pe care o
introducem în societate. Observăm în jurul nostru
reverberaţii din ce în ce mai mari şi mizăm pe
contribuţia sinergică la construirea unei societăți care să
fie pe placul nostru, al tuturor.

În general impactul educaţiei non-formale este greu de cuantificat pe termen lung. Şi tocmai de aceea,
pentru organizaţiile care desfăşoară astfel de activităţi, e o provocare continuă să facă rost de resursele
materiale necesare. Pentru că trăim într-o societate dinamică şi grăbită, în care toţi vor să vadă rezultate
concrete cât mai curând. Dar amprenta pe care şi-o pune această educaţie în dezvoltarea copiilor se
vede treptat şi contribuie la modelarea personalităţii lor, ulterior, și la setul de abilități prin intermediul
cărora se vor raporta la orașele în care trăiesc.
Dincolo de resurse materiale, însă, cea mai importantă resursă a unei organizaţii este cea umană.
Oamenii sunt cei care aduc plusvaloare, ei sunt ambasadorii care cred în cauză şi contribuie la creşterea
ei şi o duc către următorul nivel. Ei lucrează activ, zi de zi, la schimbare. Şi de aceea, în cadrul Asociaţiei
De-a Arhitectura, voluntarii sunt nişte oameni speciali, care alocă din timpul lor, vreme de un an şcolar,
pentru ca cei mici să beneficieze de aceste cursuri la clasă.
De-a Arhitectura desfăşoară programe educaţionale de arhitectură şi mediu construit din 2012, în
instituţii de învăţământ din întreaga ţară. Beneficiari sunt copiii de grădiniţă, de şcoală primară şi
gimnazială şi până la liceu, ai căror profesori aleg să implementeze la clasă unul dintre programele
asociației.
Într-un mediu educaţional rigid, cu programe învechite şi sisteme de notare axate pe memorare,
cursurile De-a arhitectura vin şi creează un context de învăţare cu componentă non-formală. Copiii
învaţă, dincolo de noţiuni despre mediul construit, să pună întrebări şi să găsească soluţii, să negocieze,
să lucreze în echipă, să fie practici, dar în acelaşi timp creativi. Cursurile sunt astfel gândite încât să lase
frâu liber imaginaţiei, dar şi să îndemne la rigoare. Pentru că orice copil care e învestit cu încredere, lăsat
să exploreze şi ghidat cu blândeţe, îşi va lua rolul în serios şi va face tot ce poate mai bun din el. De
aceea voluntarii sunt atât de importanţi în acest proces de formare.
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CE și CINE

Până pe 21 aprilie 2022 Asociaţia De-a Arhitectura invită profesorii din ciclul primar, gimnazial şi
liceal să își înscrie clasa, prin intermediul platformei web nou lansate, „portal.de-a-arhitectura”, la unul
dintre cursurile de educație de arhitectură și mediu construit din anul școlar 2022-2023.
„De-a arhitectura mini” este un curs opţional integrat – cu programă şcolară elaborată şi ghid pentru
îndrumare – pentru elevii din clasa I sau a II-a, în timp ce „De-a arhitectura în orașul meu” este un curs
opţional integrat – ce face parte din oferta la nivel naţional, cu programa şcolară aprobată prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, ghid pentru îndrumare şi diverse materiale
didactice – pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a.

Programul educațional „My School Can Be Cool” destinat elevilor de 12-18 ani (clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a,
a X-a, a XI-a – grup de maxim 25 elevi din clase diferite) ce poate fi implementat ca un curs opțional (CDȘ
– Curriculum la Decizia Școlii), extracurricular sau club de elevi, va accepta 10 înscrieri ale profesorilor sau
diriginților claselor care doresc să desfășoare cursul De-a arhitectura în anul școlar 2022-2023. Înscrierile
se fac cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor elevilor.
De asemenea, pentru a putea oferi această asistență specializată, De-a Arhitectura invită arhitecţii,
urbaniştii, peisagiştii, arhitecţii de interior şi studenţii arhitecţi care doresc să contribuie la educarea
societății asupra valorilor mediul construit şi arhitecturii să se înscrie în echipa De-a arhitectura
oferind sprijin profesorilor ca voluntari în anul şcolar 2022-2023.
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De-a Arhitectura oferă această oportunitate unică de a fi arhitect educator alături de un cadru didactic şi
de a preda arhitectura celor mici, începând cu clasa I şi până la clasele de gimnaziu sau liceu, în funcţie
de cursul ales. Participarea este voluntară, iar înscrierea se face pentru un an şcolar, pentru ca mai apoi
să poată fi prelungită pentru următorul an şcolar, şi pentru următorul, şi aşa mai departe. Avem colegi
care participă un singur an şi apoi se retrag, fie pentru că nu le mai permite timpul, fie pentru că o
experienţă de un an este uneori de-ajuns pentru ei. Avem însă şi voluntari „veterani” care au deja peste
trei, patru sau cinci ani de experienţă ca îndrumători,sau chiar mai mulți.

Ateliere Rășinari, 2019

Sibiu Expo_final, 2019

DE CE

Pentru că efortul depus e pe măsura recompenselor primite: zâmbete la început timide care devin din
ce în ce mai mari pe parcurs, uimiri exprimate în cel mai firesc mod cu putinţă, bucurii şi reuşite
împărtăşite, hopuri depăşite împreună. De asemenea, când predai în faţa unei clase întregi de copii care
nu te cunosc, înveţi în primul rând să vorbeşti pe înţelesul tuturor şi poţi fi sigur că dacă te înţeleg ei, te
vor înţelege şi alţii ulterior. Înveţi să îţi adaptezi discursul, să ieşi din starea de confort şi să găseşti mereu
soluţii noi, înveţi să asculţi şi, ca arhitect, designer, peisagist, urbanist este foarte important să ai urechile
larg deschise către ceea ce are de spus celălalt. Pentru că doar aşa poţi crea, dincolo de o capodoperă
tehnică, o capodoperă în acord cu nevoile celui care apelează la tine. Şi credem că, mai presus de toate,
înveţi să te laşi ghidat la rândul tău. Pentru că, deşi mici, copiii nu încetează să ne uimească cu intuiţia şi
capacitatea lor de înţelegere.
Fără niciun fel de exagerare, voluntarii sunt cei care fac să existe proiectele educaţionale ale Asociaţiei
De-a Arhitectura și de aceea le suntem profund recunoscători. În cei 10 ani de activitate programele şi
activităţile asociației au fost susținute de peste 1000 de profesori şi au implicat aproximativ 900 de
voluntari profesioniști ai mediului construit.
Atunci când echipa profesor-arhitect e disciplinată şi chimia fericită, experienţa pedagogică a
învățătorilor împreună cu entuziasmul, rigoarea profesională a arhitectului fac minuni și schimbă tot
felul de automatisme pe care copiii le-au dobândit deja în puținii ani de școală.
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Poate nu pentru totdeauna, dar odată ce semințele sunt plantate, școlarii vor ține minte că o întrebare
poate avea mai mult de un răspuns corect, că e foarte bună curiozitatea și poate fi un catalizator
puternic al formării personale, că e folositoare exersarea constantă a creativității, la bricolaj, dar și la
rezolvat probleme, că dezbaterea și asumarea rolului fiecăruia presupun respect și cunoștințe. Școlarii
găsesc, invariabil, în arhitectul care vine la fiecare oră De-a arhitectura, un model. Pe care au răgazul,
vreme de un an școlar, să îl observe, să îl chestioneze, să îl cheme în ajutor atunci când se împotmolesc
în greutățile lucrului în echipă (și câți dintre noi nu am pățit-o, poate fără ghid lângă noi). Iar arhitectul
simte greutatea acestei investiții de încredere și, aproape fără excepție, se ridică la înălțimea așteptărilor
„copiilor săi”.
Mai putem discuta despre impactul asupra sistemului de educaţie pe care îl poate avea interacţiunea
cu un curs construit pe principiul învăţării prin proiect, al multidisciplinarităţii – şi aici să nu trecem uşor
peste valenţa arhitecturii, a mediului construit, de a se potrivi perfect cu acest tip de instrumente.
Doamnele învăţătoare – şi domnii învăţători, sunt de fapt agenţi ai schimbării. Deja nişte oameni cu
mintea deschisă, care au găsit energia de a se angaja să ofere şcolarilor un curs opţional care presupune
o ieşire din zona de confort, ei sunt, alături de arhitecţii creativi şi jucăuşi, martorii faptului că elevii învaţă
foarte bine şi observând, analizând, experimentând, producând şi prezentând. Ei, profesorii, sunt cei care
vor perpetua aceste metode pentru generaţiile următoare de elevi, fie în cadrul cursului opţional De-a
arhitectura, fie la alte materii.
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Privind printr-o altă lentilă, putem discuta munca arhitectului voluntar De-a arhitectura prin prisma
interesului oraşului. Da, pentru că la asemenea scară vedem noi lucrurile. Aproximativ 10.000 de copii,
care au trecut prin câte cel puţin un an de cursuri De-a arhitectura până acum, vor vota la alegerile
locale din anul 2024, adică peste 2 ani. Ei vor fi adulţii care vor fi trecut în cursul educaţiei lor printr-o
jucăuşă alfabetizare în ale locuitului în oraş şi vor şti să se uite la probleme, la atuuri, vor şti că
problemele sunt rezolvabile, că există pârghii, actori şi instituţii care pot mişca lucrurile în direcţia care
rezultă dintr-o veritabilă dezbatere în comunitate.
Implicarea arhitecţilor voluntari în număr atât de mare aduce beneficii profesiei în ansamblu, lucru
sesizat de asociaţiile breslei, Ordinul Arhitecțior din România (OAR) şi Uniunea Arhitecților din România
(UAR) susţinând acest proces de transformare. Vizibilitate. Conştientizarea de către un public larg (nu
uitaţi că vorbim de copii plus familiile lor) a rolului arhitectului. Noi, ca profesionişti, „coborâm în cetate”,
ne înfăţişăm celor mai curioşi şi mai deschişi membri ai comunităţii. Redescoperim şi regândim, pe
măsură ce reinventăm conceptele de bază ale arhitecturii şi oraşului, pentru a le înfăţişa copiilor pe
înţelesul lor. Exersăm comunicarea cu un „beneficiar” atent, interesat şi isteţ.

Foto: Bogdan Duică

Foto: Gabriela Cuzepan

Există, printre sutele de clase din program din acești 10 ani, câteva cu poveşti aparte. În fiecare caz
arhitectul a fost acela care a făcut paşii în plus (la propriu sau la figurat) pentru a se întâlni cu cei de care
avea nevoie. Câteva exemple: arh. Ioana Goția-Ciurea a lucrat cu o clasă de copii cu tulburări din spectrul
autist; arh. Iulian Negru a călătorit la fiecare câteva săptămâni la Cordun, jud. Neamţ, pentru întâlnirea
De-a arhitectura; arh. Cătălin Şandru, după trei ani de predat la clase din Bucureşti, a asistat la distanţă
două doamne învăţătoare din Piteşti, jud. Argeș, pentru predarea cursului De-a arhitectura; câţiva dintre
arhitecţii din program au devenit coordonatori regionali ai De-a Arhitectura, alţii lucrează (și) specializaţi
pe partea de comunicare (arh. Monica Popescu din Tulum, Mexic), managementul bazei de date (arh.
int. Mădălina Bold), iar alţii scriu cursuri noi şi inventează noi ateliere sau provocări pentru copii (arh.
Diana Dona, arh. Cristina Dumitrescu, arh. Ioana Rizea, arh. Diana Stancu şi alţii).
Copiii te ajută să îţi găseşti vocea, sunt o oglindă foarte clară a ceea ce eşti în acel moment, însă îţi
permit să te reclădeşti în ceea ce doreşti să fii, aşa cum îţi permit să îi modelezi pe ei prin materia pe
care o predai, în stilul tău propriu. Îţi sunt îndrumători la fel de mult cum le eşti tu şi, în final, rezultatul
acestui experiment aduce un plusvaloare tuturor celor implicaţi.
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Lăsând deschis discursul
motivaţional, fiecare dintre
dumneavoastră,
dacă
decideţi să vă alăturaţi
echipei noastre, îşi va crea
propria poveste şi motivaţie
de a voluntaria la clasă.
Dacă v-am făcut curioși și
vreți

să

urmăriți

și

alte

povești ale oamenilor de
bine care au pus umărul la
extinderea
asociației

programelor
și

au

adus

pasiunea lor la clase și în
online,

vă

invităm

să

îi

descoperiți aici, în seria „Iată
cine suntem! Arhitecţii De-a
Arhitectura povestesc”.
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Filmul expoziției poate fi urmărit aici

LA MUJER QUE SOY
7 ARQUITECTAS RUMANAS Y SUS OBRAS
Cu ocazia împlinirii a 100+3 ani de activitate oficială a femeilor în domeniul arhitecturii în România,
Uniunea Arhitectilor din Romania în colaborare cu Instituto Cultural Rumano Madrid/Institutul
Cultural Român de la Madrid și Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, a prezentat în cadrul
festivalului “Mujeres en el Arte en la Rioja”, o expoziție care ilustrează, prin 7 portrete de arhitecte
remarcabile, marile etape de evoluție profesională.

Mai multe detalii despre expoziția “La Mujer Que Soy”, care s-a desfășurat în Logrono, La Rioja, Spania,
până pe data pe 27 martie, veți putea citi, în curând, în Revista Arhitectura.

La inițiativa Centrului de Cultură Arhitecturală si pe măsura posibilităților, Sucursala UAR
Sibiu va găzdui expoziția în spațiul propriu din Piața Mică nr. 24
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ARHITECȚII ȘI DESIGNERII DE INTERIOR SUNT INVITAȚI
LA SERIA DE EVENIMENTE ROMÂNIA CONSTRUIEȘTE 2022
Building HOME 2022 International Good Living Forum
16 iunie, JW Marriott Grand Hotel, București, ediția a 4-a

Building HEALTH 2022 Bucharest International Forum
30 septembrie, Hotel Caro, ediția a 8-a

DEVO 2022 Forumul Marilor Dezvoltatori
16 octombrie, JW Marriott Grand Hotel, București, ediția a 5-a

Arhitecții și designerii de
interior beneficiază de
pachete
speciale
de
participare,
în
limita
locurilor disponibile.
Mai multe despre cele 3
evenimente puteți afla pe
romaniaconstruieste.ro
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SCIENCE CAMPUS
CONCURS INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII

Vă invităm la un nou concurs internațional de soluții!
Science Campus Cluj-Napoca va fi un ansamblu urban destinat cercetării, educației și
antreprenoriatului care va contribui la dezvoltarea cunoașterii și inovării.
Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania,
împreuna cu Municipiul Cluj-Napoca și Universitatea Babeş-Bolyai, anunță oficial lansarea Concursului
Internațional de Soluții ”Science Campus – Cluj – Napoca”.
Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai
bună soluție pentru Science Campus Cluj — ansamblu urban destinat cercetării, educației și
antreprenoriatului care contribuie la dezvoltarea cunoașterii și inovării.
Situat în zona Lomb a Municipiului Cluj-Napoca, în
vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC
și TEAM), ansamblul se înscrie în strategia Municipiului Cluj
Napoca de a dezvolta o infrastructură extinsă și puternică
pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic care
să aducă împreună actori din sistemul de educație și
cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea
civilă și administrația locală.

PREMIILE ACORDATE
PremiuI I: 12.816.292,5 LEI fără
TVA (valoarea maximă a
contractului de servicii de
proiectare care va fi atribuit în
urma concursului)
Premiul II: 247.500 LEI cu TVA

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
https://oar.archi/concursuri/oar/science-campus-cluj-napoca/

Premiul III: 123.750 LEI cu TVA
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EXPOZIȚIA „FRAU-ARCHITEKT”
ARHITECTE DE EXCEPȚIE DIN GERMANIA ȘI ROMÂNIA

FOTO/VIDEO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC, RĂZVAN HATEA

DE ANA DONȚU

100 de ani de creativitate feminină – femei în meseria de arhitect
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Pe 10 martie a fost vernisată expoziția „Frau-Architekt – Arhitecte de excepție din Germania și
România”, organizată de Muzeul German de Arhitectură (Deutsches Architekturmuseum) în
parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România, Institutul Goethe din București, Stardust
Architects și Atelier Terrapia. Expoziția cuprinde peste 100 de ani de creativitate feminină în
arhitectură.

Secțiunea românească a expoziției este curatoriată de arh. Ileana Tureanu (Președinte al Uniunii
Arhitecților din România). Identitatea grafică este realizată de arh. Andra Panait. Expoziția urmează să

© Mircea Țibuleac

fie vernisată și la Sibiu în incinta primăriei care o va găzdui în perioada 10-20 iunie.

Istoria construcțiilor din ultimii 100 de ani este, de asemenea, o istorie a femeilor arhitect.
Expoziția prezintă 20 de femei din Germania și 22 din România, care au influențat în mod
semnificativ arhitectura noastră sau care o modelează și astăzi. De la pionierii BAUHAUS la
femeile arhitect de succes din prezent: prin portrete, exemple de lucrări și povești foarte
personale, rolul femeilor în arhitectură primește, în sfârșit, vizibilitatea pe care o merită de
mult timp.
În expoziție sunt prezentate arhitecte importante din Germania și România: realizările lor
extraordinare, povestea lor, realitățile lor de viață și, de asemenea, lupta lor pentru existență.
Sunt profesioniste puternice și personalități fascinante. Ele au pledat activ pentru diferite
cauze sociale, cum ar fi: protecția mediului, conservarea și restaurarea monumentelor,
egalitatea în educație.
În portrete individuale, imaginile și textele prezentate spun povestea unor femei care au
modelat în mod semnificativ arhitectura din ambele țări, în ultimul secol, și care continuă să
o influențeze și în prezent. Prezentările descriu un arc impresionant peste ultimele decenii: de
la primele femei care au studiat arhitectura, la începutul secolului trecut, și au făcut
încercarea de pionierat de a se impune în această profesie masculină, până la construcția
epocii postcomuniste si a celei contemporane.
Acest lucru arată foarte clar că istoria arhitecturii din ultimii o sută de ani este și o istorie a
femeilor arhitect. Inițiativa acestei expoziții este, de fapt, un semn că rolul femeii în
arhitectură a câștigat vizibilitatea pe care o merită.
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Dr. Joachim UMLAUF
DIRECTORUL INSTITUTULUI GOETHE

© R. H.

„Sunt foarte bucuros că expoziția aceasta este vernisată acum, la două
zile după Ziua Internațională a Femeii, ceea ce este foarte important,
pentru că nu doar în acest context activitățile noastre țin să pună în
evidență minoritățile. Chiar dacă după număr femeile nu sunt
minoritare, ele au fost tratate în felul acesta, inclusiv în arhitectură. Este
suficient să ne uitam în trecut la mișcarea Bauhause. Acum doi ani am
avut aici o expoziție dedicată centenarului Bauhause și vedem că
femeile acolo au fost limitate doar la anumite activități”

Arh. Ileana TUREANU
PREȘEDINTA UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

© R. H.

„Zilele acestea am tot sărbătorit prezența femeilor în arhitectură.
Împreună cu delegația română de la UNESCO, am hotărât să facem
un premiu «Excelența femeilor în arhitectură», iar pentru o implicare
civică deosebită – un premiu care să se numească «Henrieta
Delavrancea». Sper că anul aceasta vom reuși să inițiem acest premiu
și pentru capacitatea profesională, dar și pentru implicarea socială.
Într-un interviu pe care l-am făcut cu doamna Delavrancea când avea
mai bine de 80 ani, mi-a spus așa: «Femeile nu vor ajunge egalele
bărbaților luptând ca sufragetele, ci afirmându-se cu lucrările pe care
le fac. N-am fost o soție ideală, soțul meu a fost victima profesiunii
mele. N-am fost o mamă bună, sacrificiul pe care l-am făcut a fost
viața mea personală. Și dacă mă gândesc bine acum, puține femei știu

© Răzvan Hatea

să sacrifice totul pentru profesiune»”
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Arh. Georgeta GABREA

© M. Ț

PREȘEDINTE FONDATOR AL UNIUNII FEMEILOR ARHITECT DIN
ROMÂNIA
„A fost pomenită mai devreme doamna arhitectă Solange și aș vrea să
spun că, până să o cunosc mai bine, eram absolut convinsă că și-a
petrecut toată viața organizând Uniunea Internațională a Femeilor
Arhitecte, preocupându-se de problemele Uniunii Internaționale a
Arhitecților unde a fost vicepreședintă foarte mulți ani și că nu a mai
avut timp să pună cărămidă peste cărămidă sau să facă arhitectură.
Spre surprinderea mea, când am fost pentru prima oară la ea acasă,
am găsit acolo tone de desene și fotografii ale lucrărilor ei. Ne-am și
propus să facem o carte despre ea, pentru că este singurul personaj
care a absolvit Universitatea de Arhitectură din București și care a
primit o distincție absolut extraordinară - Ordinul Național al Legiunii
de Onoare în rang de comandor acordat de președintele Franței, ceea
ce este extrem de rar, pentru toată activitatea profesională cât și
socială. Dincolo de problemele arhitectelor din Franța care poate că
erau mult mai acute la vremea aceea decât cele pe care le-am resimțit
noi aici, s-a luptat pentru dreptul internațional al arhitectelor”

Arh. Raluca VIȘINESCU
FONDATORUL BIROULUI DE ARHITECTURĂ BLOC OFFICE

© M. Ț

„Sunt Onorată să fiu prezentă în această expoziție. Prima oară când un
proiect

al

meu

a

fost

într-o

expoziție

a

fost

în

Deutsches

Architekturmuseum din Frankfurt cu proiectele de diplomă ale seriei
noastre, prin urmare iată că mă aflu din nou la o expoziție legată de
Germania. Mi-e greu să mă adun și să vorbesc și pentru că Emil
Ivănescu, președintele OAR Filiala București, a avut inițiativa să ne
implicăm în ajutorarea refugiaților din Ucraina, împreună cu Muzeul
Național de Artă Contemporană, SNSPA și alții, acesta fiind cel mai
serios proiect cultural al momentului”.
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Aici puteți descărca PLIANTUL EXPOZIȚIEI

În cadrul expoziției a avut loc și un atelier de zugrăveli decorative cu pământ și var, organizat
în parteneriat cu Stardust Architects și Atelier Terrapia, în care am descoperit rolul constructiv
al ingredientelor prezente în bucătăriile și gospodăriile bănățene (și nu numai). Împreună am
explorat lumea decorării și întreținerii finisajelor de var și de pământ cu ajutorul coloranților
minerali și a stabilizanților naturali. Participanții au încercat prin tehnica șablonului diferite
modele de împistrituri cu care gospodinele secolului trecut își personalizau universul

© Mircea Țibuleac

© Răzvan Hatea

domestic.
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PANOURI ARHITECTE DIN ROMÂNIA

PANOURI ARHITECTE DIN GERMANIA
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ROMÂNIA ARE 4.500 DE BUNCĂRE. SIBIUL, DOAR 45

ARHITECȚII SUNT RESPONSABILI PENTRU PROIECTAREA
ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ ÎN TOATE CLĂDIRILE
NOU-CONSTRUITE CU SUPRAFAȚA DE 600 MP.

Este în actualitate tema protecției civile. Amenințarea
unui război la granița României a făcut Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) să trimită presei lista
oficială a adăposturilor de protecție civilă, ca informare
pentru cetățeni privind locurile unde oamenii s-ar
putea retrage în cazul unui atac sau a unei calamități
naturale.

România are oficial ceva mai mult de 4.500 de adăposturi de
protecţie civilă în întreaga țară, cele mai multe dintre ele
rămânând din vremea comunismului, construite la subsolurile

C. ARH. TUDOR ST. POPA

blocurilor sau instituțiilor.

Pe această listă, municipiul Sibiu apare cu 45 de adăposturi, dintre care doar 38 sunt
operaționale - cele neoperative nu respectă toate cerințele legale. În județ mai sunt doar patru
adăposturi la Mediaș, unul la Miercurea Sibiului și unul la Ocna Sibiului, nicio localitate din
mediul rural neavând astfel de adăposturi.

SEMN DISTINCTIV:
TRIUNGHI ALBASTRU ÎN
INTERIORUL UNUI PĂTRAT
PORTOCALIU

Adăposturile

de

protecție

civilă

sunt

marcate, de regulă, cu un semn distinctiv
reprezentând
interiorul

un

unui

triunghi
pătrat

albastru

portocaliu,

în
cu

dimensiunea de 25x25 cm. Acest semn
trebuie amplasat atât pe fațada clădirii,
cât și pe ușile de acces către adăpost.
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trebuie să fie prevăzute cu adăposturi de protecție civilă,
inclusiv clădirile de locuințe colective

Este bine de știut că arhitectul are un rol important în dezvoltarea infrastructurii adăposturilor de
protecție civilă, acesta fiind obligat legal să proiecteze astfel de spații pentru orice clădire mai mare sau
egală cu 600 mp care este prevăzută cu subsol, inclusiv în cazul extinderilor ce întrunesc criteriul
suprafeței de 600 mp.
Astfel, Hotărârea de Guvern Nr. 862/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se
amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, stabilește următoarele categoriile de construcții la
care este obligatorie proiectarea adăposturilor de protecţie civilă: sedii ale autorităţilor şi instituţiilor
publice locale, clădiri cu destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, clădiri de birouri, financiarbancare, de asigurări şi burse, clădiri cu destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau
cazarea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost,
dispensare şi policlinici, clădiri având destinaţia pentru cultură sau de primire turistică de tipul hoteluri,
moteluri şi vile turistice, clădiri pentru comunicaţii electronice, gări, autogări şi aerogări, dar și la lăcaşuri
de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria
desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia caselor parohiale.
De reținut faptul că obligația de a proiecta și construi adăposturi de protecţie civilă se extinde inclusiv la
clădirile de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp.
Sălile de sport cu peste 400 de locuri, spitalele și stațiile de metrou - prevăzute cu adăposturi
de protecție civilă, indiferent de suprafața desfășurată construită

De asemenea, adăposturi de protecție civilă trebuie proiectate și construite și la clădirile din categoria
amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent
de aria desfăşurată.
Stațiile de metrou și clădirile având destinaţia de
îngrijire

a

sănătăţii,

cu

paturi

staţionare,

e

Ce sunt adăposturile de protecție

obligatoriu să fie prevăzute cu adăposturi de

civilă? Adică buncărele, în limbaj

protecție civilă, indiferent de suprafaţa desfășurată

comun

construită.

LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004
privind

protecția

civilă

Extinderile clădirilor existente se supun

stabilește

faptul

că

acelorași reguli

protecție

civilă

sunt

(republicată)

adăposturile
spații

de

special

amenajate pentru protecție în situații
Adăposturi de protecție civilă trebuie prevăzute și
pentru

extinderile

construcţiilor

existente

prevăzute cu subsol, dacă aria desfăşurată a
construcţiei rezultate se încadrează în prevederile
ariei egale sau mai mare cu 600 mp, cu excepţia
extinderilor la clădiri cu destinaţia pentru cultură,

specifice, proiectate, executate, dotate,
echipate și autorizate potrivit Normelor și
instrucțiunilor

tehnice

elaborate

de

Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență

și

aprobate

de

ministrul

administrației și internelor.

clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice.
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Documentația tehnică
ce prevede construirea
de adăposturi pentru
protecție civilă trebuie
avizată înaintea
obținerii autorizației
de construcție
LEGEA NR. 481/2004,
art. 45

(2) Autoritățile
administrației publice,
instituțiile publice,
operatorii economici și
proprietarii de imobile
au obligația să prevadă
în planurile de investiții
și să realizeze
adăposturi de protecție
civilă.
(5) Adăposturile publice
de protecție civilă
prevăzute în
documentațiile tehnice
ale investițiilor se
avizează tehnic,
premergător eliberării
autorizațiilor de

Intrare într-un buncăr din Sibiu - Calea Dumbrăvii nr. 71

Pe timp de pace, spațiile destinate adăposturilor de protecție
civilă

pot

fi

folosite

în

alte

scopuri,

inclusiv

având

compartimentări ușoare, cu obligația de a putea fi eliberate în
maxim 24 de ore
LEGEA NR. 481/2004, art. 45

(6) În timp de pace, adăposturile publice de protecție civilă, cu excepția
spațiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte
destinații, cu respectarea normelor tehnice, cu obligația de a fi eliberate
în situații de urgență în maximum 24 de ore și cu informarea prealabilă
a centrelor operaționale din cadrul serviciilor de urgență profesioniste.
(7) Adăposturile publice de protecție civilă se inspectează periodic de
către personalul de specialitate al serviciilor de urgență profesioniste;
deținătorii și utilizatorii acestor adăposturi sunt obligați să îndeplinească
normele și măsurile stabilite pentru menținerea adăposturilor și a
instalațiilor utilitare ale acestora în stare de funcționare.

construire, de către
serviciile de urgență
profesioniste.

Proprietarii sunt obligați să suporte cheltuielile construirii
adăposturilor de protecție civilă, având posibilitatea să ceară
subvenții pentru suportarea costurilor

LEGEA NR. 481/2004, ART. 69

(1) Cheltuielile pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă aferente construcțiilor cu destinație de
locuință, birouri, centre comerciale sau destinate oricăror manifestări publice și care, potrivit normelor
specifice, trebuie să fie prevăzute, din construcție, cu asemenea adăposturi se suportă de către proprietar.
(2) Pentru suportarea parțială sau integrală a costurilor realizării adăposturilor de protecție civilă aferente
construcției cu destinație de locuință se pot aloca fonduri cu destinația de subvenții, ce se acordă
cetățenilor o singură dată, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
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Câte 1 mp/persoană pentru adăposturi familiale,
2 mp/persoană la spitale, școli și construcții social-culturale

Conform Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în subsolul
construcțiilor noi, capacitatea de adăpostire în adăposturile publice se stabileste în funcție de numărul
de persoane rezultat din studiul de amplasare, alocându-se 1 mp suprafață utilă pentru fiecare persoană.
Adăposturile din cadrul construcțiilor cu destinație de locuință sunt considerate adăposturi familiale, iar
capacitatea de adăpostire se stabilește calculând câte 1 mp suprafață utilă pentru fiecare persoană, dar
nu mai puțin de 9 mp suprafață totală.
Construcțiile spitalicești vor fi prevăzute cu câte 2 mp suprafață utilă/persoană, capacitatea adăpostului
fiind determinat luând în calcul 2/3 din numărul de paturi.
La construcțiile socio-culturale, administrative, școli de toate gradele, se va proiecta câte 1 mp suprafață
utilă pentru fiecare persoană adăpostită. Numărul de persoane se determină considerând 2/3 din
personalul administrativ și elevi.
În subsolul unei clădiri se pot amenaja mai multe adăposturi separate, despărțite printr-un perete
comun de aceeași grosime și rezistență ca și pereții de protecție exteriori. Capacitatea acestor
adăposturi nu trebuie să depăsească 150 de persoane. Fiecare dintre aceste adăposturi trebuie să asigure
condițiile tehnice și constructive prevăzute în normele tehnice.

Buncăr la subsolul unui bloc de locuințe - Elveția, St. Gallen

Adăposturile se acceptă în demisoluri doar cu anumite condiții

Pentru asigurarea unui grad sporit de protecție, adăposturile de protecție civilă trebuie să fie, de regulă,
complet îngropate în pământ, cu nivelul planșeului la nivelul terenului. În cazul nivelului ridicat al apelor
subterane sau pentru adăposturile familiale se admite ca nivelul inferior al planșeului să depășească
nivelul terenului cu maximum 1 m.
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În situația în care pereții acestor demisoluri sunt prevăzuți cu ferestre,
acestea vor fi protejate cu obloane metalice care se vor închide din
exterior spre interior, iar în situații de necesitate se vor obtura cu un strat
de pământ taluzat sau cu un rând de saci umpluți cu nisip sau pământ.

Dimensionarea elementelor constructive de închidere (obturare) a golurilor din pereții exteriori se va
realiza după aceleași principii de calcul ca și ale ușilor și obloanelor metalice etanșe, prevăzute în
documentul cu Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă, ce
poate fi consultat la adresa www.designarhitectura.ro/norme-adaposturi
Fără conducte și canalizare prin adăposturile de protecție civilă. Trebuie să se asigure
realizarea ieșirii de salvare în afara zonei de dărâmături

Prin subsolurile amenajate ca adăposturi de protecție civilă, de regulă, nu se admite trecerea
conductelor și canalelor pentru instalații. În cazuri bine justificate tehnic, se admite trecerea conductelor
de apă și ale instalației de încălzire din oțel cu un diametru maxim de 70 mm, cu condiția ca pentru cele
cu diametru mai mare de 1½” să fie prevăzute în interiorul adăpostului, la intrarea și ieșirea din acesta,
robinete de închidere. Trecerea conductelor de canalizare prin interiorul spațiilor de adăpostire este
interzisă.
La amplasarea adăposturilor de protecție civilă în cadrul subsolurilor se va ține seamă de
următoarele cerințe:
- pereții exteriori ai adăpostului trebuie să fie cât mai mult posibil în contact direct cu pământul;
- adăpostul trebuie să fie situat sub partea cea mai masivă a clădirii sau cea mai rezistentă, care asigură
un grad de protecție sporit și la lovitura directă a bombelor de avion;
- trebuie să se asigure realizarea ieșirii de salvare în afara zonei de dărâmături, reprezentând 1/3 din
înălțimea construcției. În cazuri excepționale sau pentru adăposturile familiale aflate la subsolul
construcțiilor cu destinație de locuință, ieșirea de salvare poate fi asigurată de un al doilea acces care să
fie dispus diametral opus accesului în adăpost;

Schiță din documente oficiale

- nu se admit spații goale sub adăpost.
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Adăpost = SAS, încăperi de adăpostit, grup sanitar,
ieșire de salvare

Așa cum spuneam mai sus, la proiectarea amenajării subsolurilor ca adăposturi de protecție civilă se ține
seama de alocarea unei suprafețe utile de 1 mp și un volum de 2,5 mc pentru fiecare persoană
adăpostită.
Subsolurile amenajate ca adăposturi publice de protecție
civilă și cele care au suprafața de adăpostire mai mare de
100 mp se prevăd cu: SAS, încăperi de adăpostit, grup
sanitar, ieșire de salvare, conform figurii alăturate,
respectându-se însă compartimentarea impusă de structura
de rezistență a clădirii.

Se recomandă ca încăperile de adăpostit să fie dimensionate la o capacitate de până la 50 persoane
fiecare, ținând seama de compartimentarea impusă de structura de rezistență.
Înălțimea încăperilor, măsurată de la cota superioară a pardoselii până la intradosul planșeului va fi de
minimum 2,20 m. Se recomandă ca înălțimea încăperilor de adăpostit din subsolurile unităților
spitalicești să aibă înălțimea minimă de 2,50 m.
SAS de minim 2x2,5 m.

Subsolurile amenajate ca adăposturi de protecție civilă se prevăd cu o intrare protejată printr-o încăpere
tampon - SAS, cu o suprafață de minimum 2,00-2,50 mp. La adăposturile din subsolul construcțiilor
spitalicești, suprafața SAS-ului va fi astfel determinată încât să se asigure accesul cu targa. Pereții SASurilor vor avea aceeași grosime și coeficient de armare ca pereții de contur ai adăpostului. Se interzice
accesul din SAS direct în grupurile sanitare.
Subsolurile amenajate ca adăposturi familiale sau cele care au suprafața mai mică de 100 mp se pot
executa fără SAS, ieșirea de salvare fiind considerată al doilea acces.
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Accesuri cu goluri de trecere mai mari de 0,8 m lățime, ieșiri
de salvare de 1x1 m

Subsolurile amenajate ca adăposturi de protecțe civilă pot avea mai multe intrări. De regulă, se va
prevede câte o intrare pentru 150 de persoane adăpostite.
Golurile de trecere vor fi prevăzute de 0,80x1,80 m sau 1,40x2,10 m și cu praguri de 15 cm. Acestea vor fi
proiectate șicanat, de regulă la un unghi de 90˚.
Adăposturile vor fi proiectate cu ieșire de salvare ce se execută din beton armat sub formă de tunel, cu
secțiunea de minimum 1,00x1,00 m sau circulară, cu ø1,00 m (fig. 4 și 5). Ieșirea de salvare comunică cu
subsolul printr-un gol de 0,70x0,70 m, prevăzut cu oblon de protecție etanș, cu deschiderea spre
exterior.

Ieșirile de salvare se vor proiecta în afara zonei de dărâmături. Zona de dărâmături cuprinde suprafața
din jurul clădirii până la o distanță de H/3 la clădirile cu structura de beton armat sau diafragmă de
beton armat și H/2 la clădirile cu alte structuri de rezistență, H fiind înălțimea clădirii măsurată de la
nivelul terenului la atic sau cornișă.
Se admite ca, în cazul clădirilor cu parter sau cu parter și un etaj, să nu se prevadă ieșire de salvare, dar
obligatoriu un al doilea acces.
Uși etanșe, metalice
sau de beton

Intrările

se

prevăd

cu

tâmplărie

metalică de protecție, etanșă și care
asigură

un

grad

de

protecție

corespunzător celui care a stat la
baza calcului structurii de rezistență
a subsolului amenajat. La subsolurile
amenajate ca adăposturi de protecție
civilă se pot folosi uși și obloane de
protecție din beton armat. Ele au
aceleași dimensiuni în plan vertical și
aceeași rezistență ca și cele metalice.
Tipurile și caracteristicile ușilor și
obloanelor
Ieșire de evacuare din adăpost - Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 40

metalice

tipizate

sunt

cele prevazute în tabelul nr. 1.
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Subsolurile amenajate ca adăposturi de protecție civilă trebuie să fie etanșe. Aceasta se realizează prin
etanșarea ușilor și a tocurilor acestora, precum și prin astuparea etanșă și rezistentă la presiunea de calcul, a
eventualelor goluri în pereții exteriori și a golurilor conductelor și cablurilor prin planșeul și pereții exteriori ai
subsolurilor.
Încăperile adăposturilor se prevăd cu pardoseli simple cu suprafața rugoasă (nesclivisită). Pereții și
planșeele nu se finisează, cu excepția celor la care se impun anumite finisaje pentru nevoile funcționale
din timp de pace.

Instalațiile de ventilație, electrice și sanitare

Aerul necesar persoanelor adăpostite se asigură cu ventilatoare centrifugale, acționate electric și manual.
Instalațiile de ventilare au drept scop asigurarea condițiilor de microclimat și functionează în două
regimuri: regim de ventilare mecanică normală, în care aerul introdus în adapost este curățat de praf și
impurități; regim de filtro-ventilație în care aerul introdus în adăpost este curățat de praf, impurități,
substanțe toxice, radioactive de luptă și de agenți patogeni. Reținerea în exterior a acestor din urmă
substanțe se face cu ajutorul unor celule filtrante.
Instalațiile electrice au drept scop asigurarea iluminatului adăposturilor și a energiei electrice necesare
pentru electromotoarele ventilatoarelor. Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua exterioară
sau de la tabloul general de distribuție al clădirii proiectate. Racordarea instalațiilor electrice ale
adăposturilor de protecție civilă se va face înaintea întrerupătorului general pentru a nu se întrerupe
alimentarea cu curent electric prin deconectarea acestuia.
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Alimentarea cu apă se
realizează prin racordarea la
conducta exterioară de apă
sau la una din conductele
interioare existente ale
clădirii.
Conducta de alimentare cu
apă se prevede cu un
robinet de inchidere,
imediat după intrarea
acesteia în interiorul
adăpostului.
Sistem de filtrare a aerului - Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 40

Câte un grup sanitar pentru 50 de persoane

Adăposturile de protecție civilă se prevăd, de regulă, cu „WC-uri cu tălpi”. În cazul în care canalizarea
interioară nu se poate racorda la canalizarea exterioară, se prevăd closete uscate. În tamponul grupului
sanitar se prevăd 1-2 chiuvete când acesta este racordat la canalizarea exterioară sau un robinet dublu
de serviciu pentru alimentarea cu apă, când se folosesc closete uscate.
Grupul sanitar se compune din cabine și încăperea tampon. Suprafața cabinei se determină, constructiv,
pe criteriul minimei funcționalități. Golurile de acces în incăperea tampon se închid cu tâmplărie
metalică tip UE, iar cele de la cabine cu tâmplărie din lemn.
Numărul de cabine se stabilește în funcție de capacitatea adăpostului, considerându-se câte o cabină
pentru circa 50 de persoane. Subsolurile amenajate ca adăposturi familiale sau cele care au suprafața
mai mică de 100 mp se pot executa fără grup sanitar.

Ce documente sunt necesare pentru avizarea
Detalii de execuție

adăposturilor de protecție civilă?

Mai multe detalii tehnice de
execuție ale adăposturilor de
protecție civilă se pot găsi în
documentul cu Normele
tehnice privind proiectarea
și executarea adăposturilor
de protecție civilă în subsolul
construcțiilor noi :

Documentația pentru executarea adăposturilor de protecție civilă
în cadrul construcțiilor noi va face parte din proiectul de execuție
al construcțiilor respective și va urma regulile de avizare și
aprobare aflate în vigoare. Planurile adăposturilor de protecție
civilă se păstrează de către inspectoratele de protecție civilă
județene.

www.designarhitectura.ro/

septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

norme-adaposturi

Documentele

necesare

pentru

avizarea

adăposturilor

de

protecție civilă sunt prevăzute prin ORDINUL nr. 1.435 din 18
avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia
civilă. Modelele de cerere pentru emiterea avizului și autorizației

de protecție civilă se găsesc pe site-ul www.isusibiu.ro
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Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în
C.A.U., se emit pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă;

Planul spațiului, schemele instalațiilor, secțiunea verticală a clădirii, memoriul tehnic

d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtro-ventilație,
pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi al instalaţiilor electrice din adăpost;
e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtro-ventilație din adăpost, pentru adăposturile cu
capacitate mai mare de 50 de persoane;
f) memoriu tehnic de specialitate;
g) fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic, întocmită conform formularului din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005;
h) opis cu documentele depuse.
ART. 19 - Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a) date generale despre adăpost: necesar personal de adăpostit; echipare cu instalaţii speciale, utilaje şi
tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea accesurilor, grosimile pereţilor şi planșeelor, sistem de armare,
pardoseli, finisaje, racorduri; instalaţii de filtro-ventilație, electrice, sanitare, de încălzire etc.;
b) date privind echiparea cu instalaţii de filtro-ventilație, pentru adăposturile de protecţie civilă cu
capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Autorizațiile de protecție civilă se emit după recepția la terminarea lucrărilor și pot fi anulate
dacă se constată modificări pe durata exploatării

ORDINUL 1.435 / 2006

ART. 21 - (1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după recepţia la terminarea lucrărilor, la darea în
exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi.
ART. 22 - Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă
pe durata exploatării construcţiilor/adăposturilor se constată nerespectarea măsurilor de protecţie civilă
cuprinse în documentaţii ori încălcarea reglementărilor tehnice specifice de protecţie civilă.
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CREDENDO VIDES:
CETATEA BASTIONARĂ ALBA CAROLINA

CETATEA ALBA CAROLINA. FOTO VECHI ȘI ACTUALE

DE ARH. NICOLAE ȚARĂLUNGĂ
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Una din cele mai mari operațiuni urbane realizată în România începând cu anul 1990 este Cetatea
Bastionară „Alba Carolina” din municipiul Alba Iulia. Am avut șansa să contribui, într-o secvență
temporară, alături de instituții și specialiști, prin proiectarea conceptului de planificare a procesului de
conversie funcțională a acestui monument istoric.

Mi se pare util, în contextul istoric al înțelegerii procesului de reabilitarea a Cetății Alba Carolina, ca toți
participanții în acest proces să contribuie la completarea unui puzzle de inițiative și activități realizate în
perioada 1990-2014, care au făcut posibilă imaginea actuală a cetății.
Unul din domeniile abordate privea capacitatea administrativă de a organiza un astfel de proces. Pentru
întărirea capabilităţii de management a administraţiei publice locale, oraşe şi municipii cu zone
construite protejate, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a iniţiat şi finanţat studiul
„Managementul operațiunilor de conversie funcțională a zonelor construite protejate - ghid-studiul pilot
la Alba Iulia”, realizat de Institute for Housing and Urban Development Studies Romania (IHS Romania)
SRL, în perioada 2002-2003.
SCURT ISTORIC

Operaţiunile de conversie funcţională a cetății Alba Carolina
puneau următoarele întrebări: Care este modelul politic, fezabil
sub

aspect

instituţional,

privind

formularea

viziunii

şi

a

obiectivelor strategice de dezvoltare a zonei Cetăţii? Ce forme de
planificare trebuie folosite pentru a susţine dezvoltarea şi
întreţinerea zonei Cetăţii, într-un mod durabil, implicând diverşi
factori interesaţi? Sunt propunerile planului fezabile din punct
de vedere tehnic şi financiar? Sunt ele compatibile cu priorităţile
locale?

Echipa de arhitecți care a
realizat acest plan în 2003

Sorina Racoviceanu,
Nicolae Țarălungă,
Andra Panait.
Prezentul document, parte
din studiul inițial, reprezintă
forma dezbătută și predată
în anul 2003.
Mai multe info pe:
https://www.ihsromania.ro/consultanta/pa
trimoniu_cultural/p082/
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Cum s-ar fi putut răspunde
atunci la aceste întrebări?
Singur, cu siguranță nu s-ar
fi putut cuprinde un trecut
și prezent atât de bogat și
variat.

Am avut norocul să fiu parte a istoriei locului și a oamenilor și am înțeles că puține lucruri nu ajung să-și
atingă destinul, când un număr de evenimente le sunt „faste”, cum ar fi spus un soldat din cohortele
legiunii XIII Gemina. După anul 1990, Cetatea Alba Carolina, fortificația bastionară de tip Vauban [1],
ilustrează unul din aceste lucruri, această construcție elegantă înscrisă pe un traseu istoric al cărui
început îl identifică doar arheologii și istoricii și care păstrează, dacă te uiți cu atenție la zidurile cetății,
canevasul estompat al siluetelor care au contribuit la edificarea acestui monument istoric.
Am avut norocul ca, în iarna anului 2003, să fiu în fața cetății și în locul de unde s-a adus piatra brută și
fasonată folosită la ridicare fortificației: comuna Ighiu. Acest moment a fost prima mea întâlnire cu istoria
locului și a oamenilor. Venisem să demarăm discuțiile privind organizarea activităților planului de
management. Aminteam existența unui lanț de evenimente faste venite la timp și care au contribuit la
revitalizarea cetății în următoarea succesiune:
(1). Preluarea în proprietatea Municipiului Alba Iulia a unei bune părți din cetate, prin transfer de La
Ministerul Apărării Naționale, fără de care nimic nu s-ar fi întâmplat.
(2). Activităţile de revitalizare a cetăţii pe iniţiativa programului European pentru Itinerarii Culturale, a
programului PNUD Romania Frumoasă, cu rol important în conștientizarea valorii de patrimoniu a cetății.
(3). Inițiativa și finanțarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a studiului de
management al operațiunilor de conversie funcțională a zonelor construite protejate, necesar în
structurarea operațiunilor de conversie funcțională.
(4). Existența fondurilor europene prin programul operațional regional 2007-2013.
(5). Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Alba-Iulia în care cetatea bastionară a fost cuprinsă cu
investițiile și sumele necesare.
(6). Rolul vizionar, dar și pragmatic al primarului municipiului Alba Iulia în abordarea operațiunilor de
revitalizare, prin crearea postului de city manager și a serviciului de strategii și proiecte fără a căror
contribuție imaginea actuală a cetății nu ar fi fost posibilă.

[1] Cetatea bastionară Alba Iulia - Edificată la scurt timp după instaurarea dominației habsburgice în Transilvania
(1715-1738), actuala cetate este cea mai reprezentativă fortificație bastionară de tip „Vauban” din țara noastră.
Construită după planul arhitectului Giovanni Morando Visconti sub conducerea generalului Ștefan de Steinville,
comandant al trupelor imperiale din principat, cetatea este alcătuită din șapte bastioane (Eugeniu de Savoia, Sf.
Ștefan, Trinității, Sf. Capistrano) și prezintă toate elementele de fortificare adaptate tehnicii militare a timpului,
clești, raveline, contragardă, șanț, antesant și glacis, organizate pe principiul flancării reciproce și al apărării la
distanță. Intrarea se face prin șase porți, decorate cu statui și reliefuri de către o echipă de sculptori condusă de
Johhan Konig. În totalitate cetatea se impune drept cel mai semnificativ ansamblu de plastică figurativă barocă
din Transilvania. Între zidurile ei s-au desfășurat evenimente de cea mai mare importanță pentru istoria
poporului român: epilogul răscoalei lui Horea, Marea Unire a Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918 (din T.
Goronea, Laura Stanciu, „Cetatea Alba Iulia - Monumente istorice și de artă", Alba Iulia, 1997).
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PLANUL DE MANAGEMENT, OBIECTIVE

Obiectivele strategice ale dezvoltării au fost formulate și urmate în linie cu principiul reutilizării sitului
istoric într-o manieră durabilă, prin punerea de acord a caracterului istoric şi a valorilor autentice ale
sitului cu cererea turismului cultural.
Obiectivul 1: Integrarea cetăţii în dezvoltarea economică a municipiului şi a judeţului

Strategia de dezvoltare a sitului nu trebuie să fie considerată în afara dezvoltării locale şi a activităţilor
din zonele vecine cetăţii, ci va fi inclusă în tiparele socio-economice şi culturale ale comunităţii. În aceste
condiţii, planul de dezvoltare va trebui să fie legat de oportunităţile socio-economice existente în
municipiu.
Obiectivul 2: Delegarea responsabilităţilor pentru conversia funcţională

Acţiunile de operare şi de întreţinere a sitului istoric solicită o reţea instituţională complexă şi eficace din
punct de vedere al protejării şi finanţării. Interesul politic pe termen scurt trebuie susținut de structuri
profesionale active în domeniul protecţiei şi reabilitării monumentelor. Corolar al acestui obiectiv va fi
proiectarea unui sistem instituţional durabil din punct de vedere politic, profesional şi financiar.
Obiectivul 3: Valoarea locului - prioritatea planului de dezvoltare

Planul de dezvoltare trebuie să considere situl cetăţii din punctul de vedere al „sensului locului”, mai
curând decât ca „agregat de clădiri”. În aceste condiţii, componentele operaţionale ale planului de
dezvoltare la nivelul politicilor, programelor şi proiectelor vor organiza cu prioritate acele resurse care vor
conduce la obţinerea unei valori adăugate la nivelul comunităţii.
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(1). Planul de Business structurat pe trei componente, instituţii, marketing şi comunicare, cu care se
poate evalua viabilitatea operaţională a conversiei înaintea începerii procesului.
(2). Planul de Dezvoltare structurat în cinci etape: (a). Audit, (b). Viziune şi obiective strategice, (c). Politici
de dezvoltare, (d). Planul de acţiune necesar realizării programelor şi a proiectelor prin care sunt
asigurate condiţiile de implementare şi de monitorizare control şi (e). Evaluare în scopul urmării
procesului de implementare
Conținutul Planului-sinteză

Lucrarea cuprinde patru capitole
care

descriu

planul

management

al

de

dezvoltării

cetăţii municipiului Alba Iulia.
Acestea

sunt

structurate

pe

secțiuni astfel:
- Planul de dezvoltare cuprinde
strategia pe termen mediu care
va ajuta, pe de-o parte, integrarea
sitului cetăţii în ciclul economic/
imobiliar al municipiului şi, pe de
altă

parte,

dezvoltarea

rolului

cultural şi educaţional, incluzând
pachetul de politici generale şi
sectoriale

privind

dezvoltarea

sitului şi lista de programe şi
proiecte necesare implementării.
-

Dezvoltarea

instituţională

prezintă moduri de organizare în
conformitate
actuală,

în

cu
scopul

legislaţia
alegerii

şi

ulterior al declanşării procesului
de
Figura 1. Structura planului de management:
Planul de Business şi Planul de Dezvoltare

constituire

conducere

a

a

formei

de

operaţiunilor

de

reconversie funcţională.

- Planul de marketing cuprinde (1). Analiza cantitativă/calitativă a funcţiunilor urbane compatibile cu
situl cetăţii şi (2). Modalităţi de promovare a sitului cetăţii pentru turism cultural.
- Planul de comunicare a planului de dezvoltare este direcţionat către comunitatea locală şi deţinătorii
de proprietăţi în interiorul cetăţii, în scopul întăririi participării comunităţii în procesul de formulare și
realizare a planului de dezvoltare şi creşterii încrederii cetăţenilor în conţinutul acestuia.
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Planul de marketing al cetăţii Alba Iulia este componenta centrală a
planului de management - analiza de marketing fundamentează o
parte din politicile planului de dezvoltare, iar politicile specifice de
marketing vor conduce la promovarea imaginii cetăţii şi atragerea
investiţiilor necesare, identificate în planul de dezvoltare.

Ca parte a procesului de management, marketingul cetăţii începe prin poziţionarea acesteia pe piaţă, şi
pe această bază vor fi propuse obiective şi acţiuni specifice pentru a întări această poziţie şi pentru a o
promova publicului ţintă. Acest proces porneşte de la patru perspective diferite asupra sitului cetăţii şi va
cuprinde, în consecinţă, patru componente:
1. Situl din punct de vedere al caracterului specific - cetatea ar trebui să-şi evidenţieze propria
valoare culturală şi, prin exemplul său, să promoveze importanţa prezervării patrimoniului cultural;
2. Situl ca mediu dat - cetatea trebuie să genereze şi să menţină o infrastructură primară compatibilă
cu statutul său şi cu mediul natural;
3. Situl ca furnizor de servicii - cetatea trebuie să furnizeze servicii de bază a căror calitate să
îndeplinească cerinţele publicului;
4. Situl din punct de vedere al activităţilor de divertisment şi recreere - cetatea are nevoie de o
serie de puncte de atracţie pentru potenţialii vizitatori.
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Planul de dezvoltare, a
cărui legitimitate este
dată de clasele de
probleme care vor fi
rezolvate prin
formularea de politici
sectoriale, coordonează
financiare şi fizice care se
petrec într-un orizont de
timp precizat şi într-un
cadru legislativ/normativ
existent. Din punct de
vedere metodologic,
planul de dezvoltare se
instrumentează în
conformitate cu
următoarele cinci
etapele din tabelul
alăturat.

Tabel 1: Etapele planificării strategice

resurse instituţionale,

*Sursă: IHS Romania, N. Țarălungă, S. Racoviceanu, 2000

POLITICI ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE
A. Politica dezvoltării spaţiale
Politica 1: Pentru dezvoltarea teritoriului administrativ aflat sub jurisdicţia Consiliului Local Alba Iulia,

Primăria va urmări ca prin realizarea planurilor de urbanism de tip PUG şi PUZ Zonă Centrală să atingă o
dezvoltare durabilă a mediului integrând condiţiile de locuire, de muncă şi de recreere.
Programe: Protejarea/îmbunătăţirea caracterului zonelor de locuit; Protejarea spaţiilor de recreere şi

parcurilor, prin acţiuni compatibile cu legislaţia privind protecţia domeniului public şi a siturilor
arheologice; Asigurarea de condiţii de amplasare a afacerilor şi a serviciile care susţin afacerile;
Explorarea mijloacelor de revigorare a aspectelor economice, sociale şi spaţiale a zonei centrale prin
identificarea formelor de operaţionalizare a planurilor urbanistice.
Proiecte: Diseminarea la nivel local a rezultatelor reglementării privind conţinutul cadru al

documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate; Realizarea: (1) Planului Urbanistic General
al municipiului Alba Iulia şi a (2) Planului Urbanistic Zonal Zona Centrală; Realizarea strategiei de
dezvoltare economică locală a municipiului Alba Iulia însoţită de un plan de acţiune pe termen scurt şi
mediu privind atragerea resurselor.
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B. Politici privind conservarea sitului

Istoria zonei centrale a lăsat municipiului o bogată moştenire arhitecturală şi culturală. Situl cetăţii
conferă unicitate municipiului Alba Iulia şi o bună şansă de integrare a acestuia în circuitul european al
cetăţilor militare. Existenţa unor elemente unicat precum şi primul observator din Transilvania,
construcţii în stil roman, renaştere şi baroc sunt elemente cu un puternic impact vizual/memorialistic.
Politica 2: Realizarea echilibrului dintre conservarea moştenirii culturale şi dezvoltarea urbană.
Programe: Menţinerea clădirilor, elementelor arhitecturale şi funcţionale şi structurilor inginereşti cu

caracter semnificativ pentru identitatea locală şi promovarea valorilor culturale ale zonei centrale;
Păstrarea şi restaurarea elementelor originale ale clădirilor şi a materialelor din care se execută pavajele
drumurilor care sunt cuprinse în situl istoric al cetăţii; Folosirea tuturor facilităţilor fiscale în scopul
atingerii obiectivelor de reabilitare şi de conservare ale clădirilor aflate în zona protejată.
Proiecte: Realizarea ghidului operaţional privind modul de intervenţie în zona cetăţii fundamentat pe

rezultatele proiectelor cuprins în plan și care privesc regulament PUG şi PUZ realizate în paralel cu
prescripţiile metodologice de întocmire a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite
protejate. Realizarea zonării fiscale a municipiului Alba Iulia (stoparea unor dezvoltării adverse
caracterului sitului).
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C. Politici privind designului urban

Programul de conversie funcţională poate aduce iniţiative stilistice lipsite de o profundă cunoaştere a
elementelor de zonare tipologică. Rezultatele acestor intervenţii pot genera un cadru conflictual din
punct de vedere stilistic şi estetic.
Politica 3: Ordonarea spaţială a procesului de dezvoltare în scopul creării unor articulări între formele

tridimensionale şi spaţiile publice ale zonei centrale, ajutând consolidarea calităţii designului în zona
centrală, în general, şi a cetăţii, în special.
Programe: Asigurarea calităţii designului noilor clădiri pentru a se integra în scara clădirilor din

vecinătate, integrând elemente importante de faţadă, intrări, colţuri de clădire, iluminat etc.
Proiecte: Realizarea ghidului privind calitatea designului în zona centrală a municipiului şi a cetăţii Alba

Iulia cu precizarea: compatibilităţii în folosirea diverselor materialelor pentru clădiri şi pentru spaţii
publice deschise; prescripţiilor de integrare din punct de vedere a mărimii şi înălţimii clădirilor care se
propun, cu cadrul sitului înconjurător; folosirea concursurilor de urbanism şi de arhitectură ca un
instrument în asigurarea unui standard ridicat al calităţii proiectării în zona centrală.
Programe: Personalizarea zonei centrale a municipiului prin implicarea comunităţii locale şi

valorificarea ideilor pe studii şi proiecte pilot.
Proiecte: Promovarea, prin activităţi directe sau prin încurajarea acestora, a practicii folosirii de proiecte

demonstrative privind un anumit spaţiu urban sau o anumită clădire din zona centrală; Testarea
aspectelor proiectelor pe criteriul gradului de contribuţie la regenerarea economică şi socială a
centrului/cetăţii; Crearea unui stil al zonei centrale, uşor de identificat, privind formele de semnalizare,
mobilier stradal etc.
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D. Politici privind spaţiile publice

În proiectarea spaţiilor verzi precum şi revitalizarea zonelor verzi existente, schimbările sociale trebuie
luate în consideraţie, dacă dorim ca spaţiile deschise să contribuie la îmbunătăţirea calităţii locuirii
locuitorilor municipiului Alba Iulia.Schimbările sociale care vor trebui abordate rezultă din: (1) Segregarea
demografică a populaţiei între grupul de persoane în vârstă şi cele foarte tinere, implicând modificări ale
formei de petrecere a timpului liber şi din (2) Necesitatea creşterii gradului de securitate pe spaţiul
public în interiorul zonelor neasigurate ale cetăţii, care pot submina dezvoltarea turismului cultural.
Politica 4: Asigurarea că atât spaţiile publice deschise existente, cât şi cele nou propuse vor îmbunătăţi

condiţiile de recreere în zona centrală şi în cetate şi vor fi operate în siguranţă. Condiţiile de
implementare a acestei politici solicită:
Folosirea terenurilor cetăţii ca vehicul cultural în parteneriatele cu oraşe cetăţi europene, în general, şi
cu cele Vauban, în special, prin importarea/exportarea de bunuri/funcţiuni care vor ridica gradul de
interes al lanţului Vauban în Europa;
Amplasamentele spaţiilor publice deschise trebuie să fie vizibile şi accesibile utilizatorilor potenţiali;
Folosirea spaţiilor trebuie angrenată în nevoia celor care folosesc cel mai mult aceste spaţii respectând
dreptul fiecărui grup de a folosi un spaţiu public fără a deranja sau a fi deranjat de un altul;
Microclimatul zonei poate fi îmbunătăţit prin plantaţii asigurând spaţii de umbră sau de protecţie la
vânt, ploaie sau de paravan în faţa unor clădiri sau obiecte inestetice;
Accesibilitatea şi circulaţia trebuie luată în consideraţie prin considerarea aspectelor legate de
punctele de intrare în zona centrală şi în cetate, prin alegerea orelor de deschidere a diverselor spaţii din
zonă, prin găsirea de drumuri care oferă acces în zonă fără a o traversa. Accesul persoanelor cu handicap
trebuie asigurat în zonă şi în interiorul acesteia; Întreţinerea rapidă a spaţiilor solicită folosirea de
materiale rezistente şi uşor de curăţat, echipamentele de joacă pentru copii trebuie să fie prietenoase şi
sigure, iar mobilierul stradal trebuie să fie comod şi simplu de reparat şi întreţinut;
Siguranţa poate fi întărită prin folosirea frecventă a conceptului de poliţie pasivă. Locurile periferice
trebuie să fie proiectate în aşa fel încât să ofere condiţii de vizibilitate din clădirile din vecinătate,
drumuri, alei sau platforme. Spaţiile verzi trebuiesc plantate în aşa fel încât să nu creeze zone oarbe care
pot fi folosite de persoane cu un comportament nedorit/necorespunzător.
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Proiecte privind spațiul public: acces în cetate și circulație auto

Investigarea localizării locurilor de parcare pentru a nu bloca vizual monumentele din interiorul cetăţii;
Limitarea capacităţile de trafic pentru înlăturarea pericolului accidentelor pe traseele culturale, a poluării
aerului şi a celei sonore; Realizarea normelor de parcare prin stabilirea numărului de maşini/mp de
unitate funcţională permanentă, corelat cu numărul de maşini rezultat din sosiri/plecări ocazionale
(cumpărături, cazare hotel). Stabilirea parcajelor pentru persoanele cu handicap, Salvări şi maşini de
colectare a gunoiului menajer;
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Proiecte spațiul public (continuare): trasee vizitare personalizate
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Proiecte privind spaţiile publice (continuare): funcțiuni

Mutarea activităţilor primăriei în clădirea Cercului Militar; Organizarea punctelor de pornire a circuitelor
cetăţii de pe platoul din faţa viitoarei primării; Realizarea unei machete a cetăţii în curte de est a incintei
viitoarei primării cu valoarea de informare a traseelor cetăţii; Îmbunătăţirea spaţiilor pietonale existente
în zona centrală/cetăţii prin folosirea de noi pavaje, mobilier stradal, iluminat public şi firme, reclame,
calitate şi limitarea la 40 decibeli pentru muzica din spaţiile publice, semipublice şi private precum şi
coordonare locurilor de parcare dedicate magazinelor din zona centrală cu suprafaţa acestor magazine.
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Proiecte privind spaţiile publice (continuare): Zidurile cetății

Facilitarea accesului și utilizării zidurilor cetăţii, asigurând siguranţa şi mărind numărul de poduri care să
facă posibilă o trecere fluentă și atractivă pe elementele constitutive ale sitului cetăţii; Promovarea de
activităţi atletice şi sporturi de echipă în cooperare cu liceele de sport din municipiu;
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Politici privind spaţiile publice (continuare): bastioane și șanțuri

Proiecte. Concesionarea bastioanelor cetăţii Alba Iulia pentru realizarea de evenimente/obiective

semnificative ale stilului Vauban sau ale altor aspecte din perioada de realizarea a cetăţilor Vauban
(arme, uniforme, tehnologii militare, condiţii de viaţă etc.); Revitalizarea zonelor verzi din şanţurile şi
zidurile cetăţii; Încurajarea deţinătorilor de proprietăţi în plantarea de spaţii verzi; Dezvoltarea în
interiorul cetăţii a parcurilor liniare care să încorporeze alei pietonale şi benzi pentru biciclişti.
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E. Evaluare financiară a planului

Implementarea planului depinde de alocarea la timp a suficientelor fonduri publice în scopul declanşării
procesului de conversie şi de atragere şi implicare a sectorului privat în realizarea de investiţii.
Cheltuielile publice şi private ating următoarele domenii de investiţii:
asigurarea infrastructurii esenţiale conţinând drumuri, utilităţi publice;
asigurarea de lucrări pentru îmbunătăţirea infrastructurii sociale (facilităţi educaţionale şi de formare,
elemente atractive pentru comunitate etc.);
asigurarea suportului pentru investiţii ancoră, cu rol de catalizator în revitalizarea anumitor zone din
situl cetăţii (funcții comerciale);
creşterea percepţiei de piaţă asupra sitului cetăţii;
asigurarea investiţiilor comerciale (birouri, restaurante, hoteluri şi anumite elemente de infrastructură
precum circuitele turistice din cetate).
Tabel 2: Cheltuieli

Durata perioadei de revitalizare a sitului cetăţii, pregătire și construcție, este estimată la 15 ani. Nivelul de
finanţare depinde de capacitate economică a municipiului, dar şi de progresul macroeconomic.
Finanţarea unei investiţii de asemenea amploare solicită instrumentarea schemelor de parteneriat
public-privat[2].
Tabel 3: Împărţirea costurilor

[2] În momentul realizării studiului, programele operaționale regionale 2007-2013 nu erau
planificate.
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Fig. 1: Ponderea cheltuielilor de dezvoltare

Baza de evaluare a investiţiilor private se calculează pe rata de rentabilitate a investiţiei, iar a celor
publice pe analize de cost şi de beneficii economice şi sociale, ierarhizând o serie de dividende sociale şi
de mediu, care sunt în afara parametrilor financiari.
În prima parte a proiectului, 2005-2009, se evaluează o rată de 3:1 între sectorul privat şi cel public la o
evaluarea de 400 euro/mp pentru investiţii private, la o dobândă de 5% pentru credite în euro.
Deoarece managementul dezvoltării este realizat prin Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar al
primăriei, costurile nu cuprind cheltuieli cu personalul, însoţite de cheltuielile cu asigurările sociale,
fondul de pensii etc. (cca. 32%).
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SIMBOL ȘI SOLIDARITATE EUROPEANĂ
ARTICOL-MANIFEST ÎN VREMURI DE RĂZBOI

FOTO MEDIAȘ - SOLIDARITATE CU UCRAINA - FEBRUARIE, 2022

DE ARH. DORIN BOILĂ
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Prin acest articol-manifest lăsăm și noi un semn viitorimii, specific breslei, din aceste
vremuri de război - un război într-o țară independentă, aflată la granițele României, purtat
cu metode ale secolului trecut, cu ură venită din primitivism, pornit de către statul care a
pornit și al Doilea Război Mondial împreună cu Germania, prin ocuparea în trei săptămâni a
Poloniei, în septembrie 1939 (conform pactului Hitler-Stalin).

FOTO: MEDIAȘ, FEBRUARIE, 2022

Un război al mafiei rusești care, după ce și-a încarcerat propria populație și și-a luat ostatec întreg statul,
cu resurse cu tot, a pornit o ofensivă contra civilizației europene, a cărei strălucire și eficiență nu le poate
depăși... Vorba unui coleg de breaslă - și Emiratele trăiesc numai din petrol și gaze, dar acolo populație
profită pe deplin de banii care vin din resurse! Și nu se ocupă de propagandă pe internet și de fabricarea
unor arme de distrugere în masă...

Acest război al asiatismului contra Europei este de trei ori nedrept:

1. Invadatorul practică mai ales uciderea în masă a civililor, deși pleacă de la premiza că utilizează arme
„de precizie”...
2. Lupta se duce pe teritoriul unei țări independente, între două popoare etnic apropiate, deși rusofonii
din Ucraina proclamă clar că nu doresc „protecția” invadatorului...
3. Distrugerile au loc contra unei comunități creștine, ortodoxe și greco-catolice, în numele ortodoxiei!
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Pentru grupul de arhitecți și alți specialiști care au participat la excursia organizată de OAR Filiala ClujNapoca în 2019 în Ucraina de sud și Republica Moldova, realitatea ilustrată de jurnalele televizate azi se
împletește cu amintiri pregnante din acest traseu prin ținuturile ROMÂNIEI MARI interbelice!
Personal, retrăiesc și relatările unor bunici și frați de-ai lor care au luptat în Galiția, Cernăuți și Odesa, în
ambele războaie mondiale din secolul trecut...

Statuia lui MIHAI EMINESCU - CERNĂUȚI

CERNĂUȚI - APRILIE, 2019

În această idee, reiau ilustrarea excursiei de studii cu o parte din imaginile imortalizate atunci, care pot
prezenta, în curând, obiecte arhitecturale și spații urbane ce vor pieri definitiv la finalul acestui război!
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CETATEA SOROCA (MOLDOVA DE EST)

COLOMEEA - APRILIE, 2019

INFO 4

pag. 48

CETATEA ALBĂ (LIMANUL NISTRULUI)

INFO 4
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CETATEA HOTIN - APRILIE, 2019

INFO 4

Imagini din Muzeul cetății: portretul lui Petru Rareș și poza vizitei regale din 1938, la Hotin
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CENTRUL ODESEI - APRILIE, 2019

CENTRUL ODESEI

CENTRUL ODESEI

OPERA DIN ODESA

CENTRUL ODESEI

PORTUL ODESEI
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MITROPOLIA ROMÂNEASCĂ (AZI UNIVERSITATE) - CERNĂUȚI - APRILIE, 2019

Urmărind filmările din ultimele săptămâni ale acestei tragedii umane, provocate de gândiri rusești
halucinant-iraționale, suntem conștienți, ca specialiști, și de imensele pierderi din aria patrimoniului
arhitectural, a ansamblurilor urbane și rurale, laolaltă cu desfigurarea peisajului cultural, cu daune
irecuperabile pentru Ucraina și identitatea ei!
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ŞI BANDA DESENATĂ
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DOUĂ ARTE ÎN SINCRETISM

EPISODUL 2

MOEBIUS S-A INSPIRAT
DIN ARHITECTURA LUI
ROBERT MALLET-STEVENS

AUTOR:
ARH. CRISTIAN CIOMU
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După publicarea în decembrie 1971 a manifestului lui Francis Lacassin „Pentru a noua artă,
banda desenată” („Pour un neuvieme art, la bande dessinee”), banda desenată ajunsă în
ierarhia artelor, în poziţia extremă (a noua), a interacţionat din ce în ce mai mult cu celelalte
arte, deci şi cu arhitectura (prima artă). Promovarea creaţiilor BD în reviste, dar şi în albume la
o calitate foarte înaltă, a impus consacrarea unor mari artişti.

Jean Henri Gaston Giraud (8 mai 1938 - 10 martie 2012) a fost un artist francez, desenator și scriitor care
a lucrat începând din anii 1960 în tradiția benzilor desenate franco-belgiene (BD), fiind cunoscut sub
pseudonimul Moebius, devenind „unul dintre cei mai mari artişti din toate timpurile în cea de a noua
artă”. Împreună cu Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet și directorul economic Bernard Farkas (cei patru
fiind cunoscuți ca Les Humanoïdes Associés) a creat celebra revistă de benzi desenate Métal hurlant
care a apărut în perioada decembrie 1974 - iulie 1987 şi care a revoluţionat lumea BD franco-belgiană,
fiind apoi „reînviată” de Humanoids Publishing, în perioada iulie 2002 - decembrie 2004, în SUA ca
Heavy Metal. A publicat numeroase albume considerate adevărate capodopere ale genului BD.

Interferenţa între arhitectură și bandă desenată în opera lui Moebius provine din conservarea interesului
pentru expresivitatea deosebită a „desenului cu mâna liberă” şi a impactului său asupra exerciţiului de
imaginaţie, dar şi din studiul operei unor arhitecţi consacraţi care i-au servit ca sursă de inspiraţie. Unul
este un celebru promotor al stilului Art Deco, arhitectul Robert Mallet-Stevens (1885-1945). S-ar putea
argumenta că cea mai mare parte a arhitecturii remarcabile, Art Deco din Paris a fost opera lui. Cel mai
bun mod de a descrie stilul lui Mallet-Stevens a fost „manierist”. Timpul și interesul public pentru
schimbare l-au îndepărtat pe Mallet-Stevens, în timp ce era cap de afiș arhitectul Le Corbusier.
Și totuși, Mallet-Stevens a fost mult mai
convingător în vremea lui în popularizarea
arhitecturii Art Deco. Spre deosebire de
sistemul arhitectural conceput de Le Corbusier
- coloanele de beton, ferestrele tip panglică,
planul deschis și așa mai departe - MalletStevens a fost decoratorul care a împodobit
suprafețele formelor geometrice și a acționat
adesea ca multiplicatorul modernistului cub,
pe care el l-a stivuit pe verticală sau l-a aranjat
pe orizontală.
În catalogul „Robert Mallet-Stevens Opere complete”, publicat de Centrul
Pompidou în 2005, apare şi un proiect de
casă muncitorească pentru Saint-Cloud,
realizat în anul 1914, unde arhitectul
propune un cub simplu precedat de un
volum prismatic ataşat care reprezintă
intrarea în casă.
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Moebius a fost un evident
admirator al arhitecturii lui
Mallet-Stevens
când
a
preluat aproape identic
casa aceasta făcând unele
modificări ale arhitecturii la
partea
superioară,
o
supraetajare şi o copertină,
inspirate din altă lucrare a
lui Mallet-Stevens, intitulată
„Acvariul
Robert
Mallet
Stevens
1923”,
dar
respectând toate celelalte
detalii şi particularităţi, în
special grădina, în realizarea
lucrării Grădinile lui Eros, în
Portofoliu Stardom 2005
(cu 400 de exemplare
numerotate şi semnate).

„Acvariul Robert Mallet Stevens 1923”

A mai adăugat lângă casă 3 personaje: o tânără ochelaristă care atinge „erotic” un barbat gol
aşezat pe iarbă, sub privirile uimite ale unei doamne „respectabile” (umor adult tipic moebusian!)
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Moebius reia desenul acestei case şi în banda desenată Grădinile lui Eros publicată în revista „Senso”, în
anul 2005, unde apare la pagina 6, dar acum schimbă peisajul verde din desenul iniţial cu un deşert arid,
păstrează cele două personaje aşezate, dar înlocuieşte personajul din prim-plan (doamna respectabilă)
cu un domn chelios (autoportret - care comentează gestul fără jenă al domnişoarei) şi mai adaugă alte
două personaje care comentează cu umor modificările făcute de artist faţă de varianta Mallet-Stevens:
„Este un adevărat dezastru! Unde sunt peluzele verzi, liniştite? Unde sunt grădinile? Eros... Se pare că
totul va fi schimbat în post-producţie.. Chiar şi cu efecte speciale? Da, desigur!”.

Moebius/Giroud a fost un artist genial de la dispariţia
căruia se împlinesc în curând 10 ani şi care a
influenţat definitiv o generaţie de artişti din lumea
benzilor desenate franco-belgiene şi americane
(comics), dar şi pe mari realizatori de film.

Jean Henri Gaston Giraud (8 mai 1938 - 10
martie 2012) - artist francez, desenator și
scriitor care a lucrat, începând din anii
1960, în tradiția benzilor desenate francobelgiene (BD) fiind cunoscut sub
pseudonimul Moebius.
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IATĂ CÂTEVA COMENTARII:

George Lucas, care l-a invitat pe Giraud să lucreze cu el la filmul său fantasy Willow din 1988, a scris în
prefața cărții „Arta lui Moebius„ din 1989:
„În toate desenele sale, Moebius demonstrează o stăpânire a multor discipline în artă. Este un
maestru desenator, un artist superb și nu numai: viziunea lui este originală și puternică. De când am
văzut pentru prima dată ilustrațiile lui Moebius în Heavy Metal cu ani în urmă, am fost impresionat și
afectat de simțul său acut și neobișnuit al designului și de modul distinctiv în care descrie fantasticul.
Poate că ceea ce mă frapează cel mai mult din toate lucrările lui este frumusețea ei pură - o
frumusețe care mi-a făcut întotdeauna o mare plăcere”.

Autorul și artistul de benzi desenate britanic Neil Gaiman, cu care Giraud a colaborat la serialul The
Sandman a lui Gaiman, a declarat:
„Am citit [Métal Hurlant] iar și iar și i-am invidiat pe francezi pentru că aveau tot ce visam în benzi
desenate - un desen foarte frumos şi expresiv, cu subiecte vizionare pentru adulți. Am vrut să fac astfel
de benzi desenate când am crescut”.

„Îl consider mai important decât Doré”, a spus regizorul italian Federico Fellini:
„Este un talent unic, înzestrat cu o imaginație vizionară extraordinară, care este în mod constant
reînnoită și niciodată vulgară. Moebius deranjează și consolează. Are capacitatea de a ne transporta
în lumi necunoscute în care întâlnim personaje neliniştitoare. Admirația mea pentru el este totală. Îl
consider un mare artist, la fel de grozav ca Picasso și Matisse”.

După moartea lui Giraud, autorul brazilian Paulo Coelho a adus un omagiu pe Twitter, declarând:
„Marele Moebius a murit astăzi, dar marele Moebius este încă în viață. Corpul tău a murit astăzi,
munca ta este mai vie ca niciodată”.

Benoît Mouchart, director artistic al Festivalului Internațional de Benzi desenate Angoulême din Franța, a
făcut o evaluare a importanței sale în domeniul benzii desenate:
„Franța a pierdut unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai săi din lume. În Japonia, Italia, în Statele Unite
este o vedetă incredibilă care a influențat benzile desenate mondiale. Moebius va rămâne parte din
istoria desenului, în același drept ca Dürer sau Ingres. A fost un producător incredibil, a spus că a vrut
să arate ceea ce ochii nu văd întotdeauna”.
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IOAN GEORGE (JEAN) POMPILIAN

IONEL (JEAN) G. POMPILIAN / REVISTA ARHITECTURA, 1941, NR. 1

TEXT: DR. ARH. GABRIELA PETRESCU

Arhitectul Ionel (Jean) G. Pompilian (1872-1938) a activat
ca arhitect de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi până la al II-lea
Război Mondial. A fost un arhitect de orientare eclectică.
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S-a născut la Bucureşti, pe 23 martie 1894. Urmează cursurile
École Nationale des Beaux-Arts din Paris, devenind arhitect
diplomat în 1899.

După terminarea studiilor, în perioada 1900-1938, devine cadru didactic la Academia de Arhitectură din
Bucureşti, unde predă Teoria arhitecturii.
Unul dintre studenţii săi, Toma T. Socolescu povestește în Amintiri, (Caligraf, Bucureşti, 2004): „I.
Pompilian conducea atelierul celor doi ani preparatori, însă printr-o nouă organizare de mai târziu,
atelierul de anul I a fost defalcat.[...] În felul acesta, Pompilian a trecut la cursul de Teoria arhitecturii, pe
care îl preda după tratatul lui Guadet, care apăruse de curând”.
După Expoziţia din 1906, Jean Pompilian, alături de arhitecţii Joseph I. Exner, Ion N. Socolescu, Ion D.
Berindey, s-a ocupat de realizarea unor construcţii proprietatea Domeniilor Coroanei, cea mai
importantă fiind Crama Segarcea, proiectată împreună cu arhitectul Joseph I. Exner. Cei doi au folosit
elemente de arhitectură neoromânească, turn de colţ cu logie, pridvor cu arcade, console de lemn,
ferestre ocniţă etc., dar şi elemente decorative Art Nouveau.

Clădirea Administraţiei Domeniului Coroanei - Periş, Domeniul Cocioc 1905-1909. Noica Nicolae Şt., Petrescu
Ştefan, Domeniul Coroanei: instituţia model a lui Carol I după 130 de ani, Bucureşti, Ed. Vremea, 2014

Jean Pompilian a fost colaboratorul arhitectei Virginia Andreescu Haret (1894-1962), la două blocuri de
locuințe P+7 şi P+9, Palatul Societăţii Tinerimea Română şi clădirea Societăţii Comunale de Locuinţe
Ieftine, realizate într-un stil clasicizant. De asemenea, cei doi arhitecţi au colaborat la realizarea Bisericii
„Sfânta Treime Ghencea”.
Arhitectul Jean Pompilian a decedat la 4 iulie 1938 şi este îngropat în Cimitirul Bellu, într-un monument
funerar de forma unei piramide, care aparţine familiei Pompilian. În interior se află sculpturi realizate de
Boris Caradgea.
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Activitate publică/administrativă

PROIECTE REALIZATE CRONOLOGIC
Locuinţe

- Imobilul P+7 al Societăţii Tinerimea Română, str.
Guttemberg nr. 19, realizat în colaborare cu Virginia Haret,
1924-1927, inaugurată oficial în 1935. Imobilul este înscris în
LMI B-II-m-18891. Construcţia este realizată în stil clasicizant
şi cuprinde sală de spectacole pentru 1.200 de persoane,
club, bibliotecă.
- Clădirea P+9 a Societăţii Comunale de Locuinţe Ieftine din
Bdul Hristo Botev nr. 1, în colaborare cu Virginia Haret, 1924;
- diverse locuinţe.

- Arhitect al Domeniului Coroanei;
- Arhitect al Eforiei Spitalelor Civile;
- Arhitect al Ministerului de Interne;
- Arhitect al Direcţiei Poştelor;
- Arhitect, director general al
Arhitecturii Casei Şcoalelor, al
Ministerului Instrucţiunii;
- Preşedinte al Societăţii Arhitecţilor
Români, 1926-1927;
- Membru în Comitetul Societăţii
Arhitecţilor Români 1889-1900;
- Membru în Comitetul Societăţii
Tinerimea Română.

Edificii publice

Clădirea Administraţiei Domeniului
Coroanei - Periş, Domeniul Cocioc, 19051909;
- Crama Domeniul Coroanei Segarcea,
1906-1908, realizată împreună cu Joseph
Exner şi sub coordonarea lui Ştefan
Făgădău. A fost una din primele
construcţii realizate din beton armat din
România, intrarea fiind împodobită cu
însemnele Coroanei Regale.
- Restructurarea Hotelului Caraiman
(construit în 1881) din Sinaia, în 1924,
împreună cu Alexandru Clavel;
-Clinică de psihiatrie;
-Institutul de chimie „Dr. Minovici”,
Bucureşti;
-Lucrări de renovare Fabricile de tutun
Belvedere, Bucureşti, 1907-1910;
-Hale în cadrul fabricii de chibrituri Filaret
(1879), Bucureşti;
-Pavilionul de contagioşi la Spitalul de
copii „Grigore Alexandrescu”;
-Extinderea Palatului Universităţii din Iaşi,
1929-1933, proiectant şi diriginte al lucrării;
- Băile de Nămol Techirghiol;
Clădirea P+9 a Societăţii Comunale de Locuinţe Ieftine din Bdul
Hristo Botev nr. 1, în colaborare cu Virginia Haret, 1926
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Crama din Segarcea, 1906-1908, împreună cu arhitectul Joseph Exner
NOICA, Nicolae Şt., Petrescu Ştefan, Domeniul Coroanei: instituţia model a lui Carol I după 130 de ani, Bucureşti,
Ed. Vremea, 2014, p. 175

Crama din Segarcea, 1906-1908, împreună cu arhitectul Joseph Exner
http://www.cotidianul.ro/mihai-anghel-am-primit-domeniile-coroanei-ca-pe-un-dar-divin-198205/
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Construcţii religioase

- Interiorul bisericii noi a Mănăstirii Sinaia, 1900-1903, împreună cu George Mandrea şi Alexandru Clavel.
Nicolae Iorga se referă în lucrarea „România, mamă a unităţii naţionale” la mănăstirea refăcută. „Dar
Sinaia, frumoasa, lăudata Sinaie, nu este și nu poate fi un oraş... mănăstirea cu biserica nouă, destul de
frumos reparată de dd. Mandrea şi Pompilia,n şi așa de luxos împodobită - e şi lumină electrică! - apoi
clădirile curţii regale, fabricile şi, pentru ele şi pe lângă ele, căsuţele satului ţărănesc”.
- Restaurarea bisericii Zlătari (reconstruită după planurile arhitectului Xavier Villacrosse, după
cutremurele din 1802 şi 1838), 1907-1908, împreună cu Grigore Cerkez;
- Biserica Sfânta Treime Ghencea, din Calea 13 Septembrie, Bucureşti, 1927-1934, în colaborare cu Virginia
Haret, ctitor Ştefan Ionescu-Troicea şi alţi enoriaşi. Realizată în stil neo-românesc.

Mănăstirea Sinaia - interiorul
Bisericii. Rev. Arhitectura, 1925

Mănăstirea Sinaia - 2015
Foto arh. G. Petrescu

Biserica Sfânta Treime Ghencea, împreună cu
Virginia Haret 1927-1934

Desene, Stampe

Jean Pompilian a realizat în 1906 o seriei de stampe cu ocazia a
„40 de ani de domnie a lui Carol I ca Domn şi Rege”
http://artinstamps.blogspot.ro/2014/10/jean-pompilian.html
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INFO 6

Palatul
Societăţii
Tinerimea
Română,
str.
Guttemberg nr. 19, în colaborare cu Virginia Haret,
1923-1927
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