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comunitar și arhitectonic în Sibiu, de arh.
Dorin BOILĂ

INFO 7 – Sesizări-urgențe, de arh. Dorin BOILĂ

INFO 8 - Cruciada salvatorilor, 
de arh. Crișan ATANASIU

INFO 9 – Călătorii europene, 
de arh. Alexandru ANTONESCU

INFO 10 – Panourile fotovoltaice Bramac, 
de Cristiana STOICA



Pentru mine, ca arhitect, taberele de pictură sunt ca un examen.
Într-un timp scurt, din ce în ce mai condensat, trebuie să dai
dovada meșteșugului, abilităților tehnice, inspirației și creativității și
să lași în urma ta câteva lucrări bune, care vor poposi în spațiile
organizatorilor, de regulă spații publice, unde pot fi cunoscute și
văzute de public. Chiar dacă acest maraton este foarte rapid, mă
înscriu întotdeauna în el, pentru că acolo, întâlnesc oameni
talentați, dedicați artei, spontani și creativi, într-un cuvânt, oameni
speciali.                                                                                                        

Anul acesta, între  13-20 iulie, s-a desfășurat la Eforie Sud, tabăra
internațională de pictură „Bijuterii cromatice marine’’, ediția a-III-a.
Organizată sub patronajul Primăriei Eforie și al Asociației
Localităților Zonelor Istorice și de Artă din România-ALZIAR, a
întrunit un nr. de 17 artiști plastici din: România (București, Reșița,
Câmpulung Muscel, Târgoviște, Buzău, Eforie, Constanța, Moreni,
Alba Iulia), Spania (orașul Santiponce), Republica Moldova (orașul
Chișinău).

Un arhitect 
printre pictori

Tabăra este nu numai un
atelier de lucru, ci și un cenaclu
de discuții, confruntări, lansări
de teorii, dezvăluiri și secrete
de „meșteșug”.

DE ARH. IOANA MIHĂIESCU

INFO 1 AUGUST 2022

TABĂRA DE PICTURĂ INTERNAȚIONALĂ 
EFORIE  SUD,  IULIE  2022
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Au fost prezenți la vernisaj:
reprezentanta Primăriei
Eforie prin doamna director
Cecilia Crețu și consilierul
viceprimarului Constanței
dl Cojan Tiberiu Viorel.
Coordonatorul cultural din
Primăria Santiponce,
doamna Isabel Perez
Amado, precum și
secretarul general al
ALZIAR doamna Carmen
Ștefănescu s-au implicat
permanent pentru buna
derulare a taberei. 

August 2022

pag. 04

Echipa de pictori a fost primită în una din zile la Primăria Constanța de
către consilierul primarului, dl. Dorin Popescu.

Membri grupului de creatori au fost:
1. Dolores Garcia Barrios – Spania – Santiponce – pictor;
2. Angel Velazquez Vega – Spania – Santiponce – acuarelist, pictor;
3. Maria Angeles Teran Sachez – Spania – Santiponce – ceramist;
4. Alexandru Alavațchi – Republica Moldova – Chișinău – pictor;
5. Dmitri Murahovschi – Republica Moldova – Chișinău – pictor; 
6. Mihai Antohie – Târgoviște – pictor;
7. Elena Baniceru – Moreni – pictor iconar
8. Liviu Cioacă – Câmpulung Muscel – pictor;
9. Emil Ciubotaru – Buzău – pictor;
10. Lacme Ifrim – Constanța – pictor;
11. Marinela Mantescu - București – pictor;
12. Ioana Mihăiescu – Reșița – arhitect, acuarelist;
13. Mircea Năstase – Alba Iulia – pictor;
14. Adrian Petre – Târgoviște – pictor;
15. Gabriela Pârvuleț Arama – Constanța – pictor;
16. Mihai Șerbănescu – Târgoviște – pictor;
17. Cristina Tudorache – Eforie Sud – pictor.

Grupul a fost format din 14
pictori, 1 ceramist, 1 pictor
iconar, 1 arhitect.

Suntem un grup ca un
mozaic policolor. Pictori,
un arhitect, un contabil,
un medic, un profesor, toți
pasionați de pictură,
adunați după principiul:
suntem împreună, lucrăm,
ne respectăm, știm că
„talentul nu se predă în
școală”… 
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Ioana Mihăiescu
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Natura este darnică cu
un soare torid, nisipul în
dune mici, stâncile –
repere de stabilitate
lângă întinderea de apă
fremătândă, un orizont
permanent între două
lumi – apă și cer,
răsărituri de soare cu
aure generoase, o lună
roșie într-o seară pe cer,
aproape ca un fenomen
astrologic, zgomotul
vântului, al valului, al
muzicii sparte în cioburi
mici, frânturi de
conversații, râsete și
peste toate vorbele
taluzului spart de țărm…

Ne cuibărim în umbrele
firave ale clădirilor, cu
șevaletele după noi, cu
vopsele pe care le usucă
nemilos briza, cu privirile
vilegiaturiștilor interesate
sau terne, alunecând
peste și prin noi, „prinși”
de frumusețea peisajului,
de emoția momentului,
de lupta cu secundele
care trec schimbând
lumina. 
Suntem obosiți,
emoționați, cu întrebări
fără răspunsuri în noi,
vrem să ne fie bine, să
atingem grația divină, să
avem vorbe bune pentru
ceilalți și să primim vorbe
bune, să știm că nu
suntem singuri și că
puținul acela pe care îl
facem aici și acum
ajunge undeva în căușul
unui suflet sensibil. Li
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Angel Velazquez Vega

Adrian Petre
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Zilele trec ca un gând,
avem așteptări, bucurii,
temeri, ne intersectăm în
drumurile noastre, țesem
vorbe, ne construim prin
noi și prin ceilalți, ne
deconstruim, pentru ca
apoi să o luăm iarăși de
la capăt. Serile se
transformă în gânduri
rostite cu voce tare, în
sfaturi, încurajări,
controverse, glume,
acorduri de dans. Undeva
în fundal, taluzul mării
rămâne ca o șoaptă a
infinitului…

August 2022
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Ziua vernisajului ne aduce deodată pe toți împreună. Nimic nu este mai
așteptat decât acest moment, când fiecare coboară în sala de expunere
cu lucrările. Dintr-odată, un spațiu în care de regulă nu se întâmplă mare
lucru, se animă, se încarcă de multă culoare, cu emoție atât de
puternică, încât aproape că se aud inimile bătând vijelios ca taluzul
mării… Fiecare lucrare își caută locul ei. Se compun crâmpeie de mare ca
o întindere încremenită, alăturate lucrărilor în care valuri se zbat în pete
mari de culoare rarefiată ca un zbor de nori, lucrări cu pastă volumetrică,
fauva în mângâieri orizontale de culoare cu siluete de clădiri topite în
arșița zilei, undeva apare un turn minaret vertical, solitar și minuțios
lucrat, un lac încremenit cu nuferi, o plajă animată de siluete diafane
pierdute în timp, stânci severe la țărm de mare, un detaliu cu artefacte
de familie, câteva pensulații rapide de acuarelă care doreau să surprindă
un decupaj din timp, undeva, o pădure de mesteceni desprinsă din
copilărie… În vibrația sălii, câteva icoane lucrate cu har pe sticlă, ne
veghează, căutându-și liniștea.
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Lacme Ifrim 

Dolores 
Garcia 
Barrios

Mihai Șerbănescu
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P.S.: Pentru mine, tabară
de vară este momentul
de deconectare de la
rigoarea proiectării, a
legilor ei noi și vechi, în
permanentă schimbare,
este poarta deschisă spre
o stare de eliberare în
care îți simți aripile
crescând… 
Mi-aș fi dorit, ca măcar
pe ici, pe colo, hotelurile,
pensiunile să aibă și o
încăpere dedicată unui
atelier de lucru pentru
artiști, mai ales că acest
fenomen al taberelor de
creație s-a amplificat în
ultimii 20 de ani. 
De ce pentru artiști?
Pentru că ei aprind
scântei care schimbă
lumea… 

Suntem toți acolo, într-un forfot de vorbe, mai îndreptăm un tablou, ne
bucurăm de decorul acesta efemer și inedit, un public tranzitoriu ni se
alătură, Carmen încearcă să ne adune, să facă liniște, se asteaptă
începerea vernisajului. Apar primele vorbe de mulțumire, de apreciere,
aplauze, diplome, îmbrățișări, fotografii. Am înșiruit acolo, într-un gest
efemerid, pentru 2 ore crâmpeie din sufletele noastre. Se aude din când
în când: Ce frumos! Chiar vă place? Aici mai trebuia să pun albastru, sau
poate nu, verde! Ce fire de culoare superbe ați împletit într-o poveste, ce
părere aveți? Fiecare dorește să spună ceva bun, frumos, să oprească
aceste clipe în loc, să spună: acum, aici, în acest câmp energetic, sunt și
eu cu voi!

Ce frumos! În curând se face poza de grup. Tumultul se stinge, luminile
devin difuze, au rămas doar câteva ecouri, tablourile ramân aliniate
singuratic, așteptându-și alt beneficiar. 

Jocul de artificii s-a terminat…

Ioana Mihăiescu

Mircea Năstase Marinela Măntescu
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Centrul de Cultură
Arhitecturală 
din Sibiu
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Dialog cu studenții UAUIM
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procesul de restaurare

AUGUST 2022

În cadrul Școlii de vară de la Sibiu „Elemente” care s-a
desfășurat în perioada 25-31 iulie 2022, a avut loc o întâlnire
cu studenții UAUIM pe 29 iulie la Centrul de Cultură
Arhitecturală din Sibiu. Participanții au avut prilejul de a
discuta cu dl arh. Mircea ȚIBULEAC, președintele Sucursalei
Sibiu a Uniunii Arhitecților din România, care le-a vorbit
despre istoria clădirii ce adăpostește sediul UAR Sibiu,
precum și despre anevoiosul proces de restaurare:

După ani de încercări am reușit să primim
acest spațiu din partea primăriei cu titlu
gratuit. Pe ecran am pus să ruleze
secvențe din etapele de restaurare. Este
un monument istoric foarte vechi și aceste
locații, după cum știți, au probleme, în
special cu umezeala capilară. Această
clădire are două corpuri separate printr-o
curte. Aici, în secolul al XVIII-lea a fost
construită o locuință peste un turn de
fortificație care datează din sec. al XV-lea. 

Spațiul are 53 mp și
găzduiește o sală de
expoziții de 35 de mp.
Deținem o bibliotecă
adunată de-a lungul
timpului. 
În acest centru de
cultură organizăm
evenimente la scară
mai mică, cele ample
le desfășurăm în spații
mai mari cum ar fi
Centrul de informare
turistică al primăriei
Municipiului Sibiu sau
Biblioteca Astra.

Proiectul a fost făcut de colegul nostru și, probabil,
profesorul vostru - Liviu Gligor. Este arhitect sibian
specializat în zona istorică și a preluat cu plăcere sarcina
aceasta. Pardosela a fost înlăturată de tot, până la pământ
și am așternut toate straturile necesare în așa fel încât să
nu mai permitem umezelii să urce. Dacă vă uitați de jur
împrejur, această pardoseală e flotantă și nu atinge zidul,
iar umezeala care vine prin capilaritate poate să se evapore
ușor și să nu intre în zid. Soluția nu este sută la sută viabilă,
fiindcă totuși apare umezeală pe anumite porțiuni. Ușile și
ferestrele au fost păstrate, desfăcute, plombate, chituite și
revopsite, în așa fel încât toată tâmplăria a ajuns ca nouă,
dar lemnul este cel originar. După cum știți, secretul în
restaurare constă în păstrarea materiei originare. 

10
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Din păcate, curtea de alături nu este salubră, aparține unui
chiriaș care nu are grijă de ea. Aceasta e și problema
spațiilor din zona istorică: de-a lungul timpului, populația
originară a fost înlocuită de o alta care nu mai simte că
aceste clădiri îi aparțin. Din cauza asta, în anii 90, împreună
cu arhitectul Dorin Boilă, am inițiat o serie de emisiuni
intitulată „Omul și spațiul său de viață – atituni și morală”.
Mergeam în zona istorică și fotografiam genul acesta de
situații în care problema nu sunt banii, ci gospodărirea. 

O altă mare problemă în zona istorică este
fărâmițarea proprietății. 
Curțile aparțineau unui singur proprietar,
de regulă meșteșugar sau comerciant,
unde avea și locuința, și depozitul, și
atelierul, și magazinul. 

pag. 11

Odată cu naționalizarea sau după aceea, în timp, cu
dispariția acestor oameni, spațiile au fost alocate la mai
multe familii și într-o curte unde era un proprietar au ajuns
să fie 8/9/10 care nu s-au înțeles și casele au început să
degradeze. Ce se întâmplă în schimb azi e ceea ce am
învățat la teoria arhitecturii: că fenomenul e și reversibil,
adică spațiile noastre au devenit interesante nu atât pentru
români, cât pentru străini. În momentul în care proprietățile
se vor unifica, probabil că aceste clădiri vor fi salvate.
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Dialogul a continuat cu întrebările studenților și
intervențiile profesorilor îndrumători șef.lucr.dr.arh. Ana-
Maria Crișan și șef. lucr.dr.arh. Alexandru Crișan, care
organizează și coordonează activitățile practice în
deplasare ale studenților UAUIM. În ultimii 17 ani au
organizat și îndrumat peste 25 workshop-uri/deplasări de
studiu/școli de vară care au vizat țări precum: Spania,
Germania, Danemarka, Italia, Franța, Grecia, Turcia,
România etc. Înregistrările video pot fi urmărite aici: 
https://we.tl/t-BGdfB7pbjU

https://we.tl/t-BGdfB7pbjU


LANSAREALANSAREA  
REVISTEIREVISTEI  
„ARHITECTURA”„ARHITECTURA”

info 3info 3

Unei scoli de varaUnei scoli de vara,,

„Visul unei școli de vară”, noul număr al revistei „Arhitectura”, a fost
lansat pe 6 august într-un cadru deosebit și anume Școala de la Bunești
– un atelier experimental de arhitectură care se desfășoară anual într-o
pădure de pe Valea Vâlsanului. Nr. 1-2/2022 este dedicat școlilor de vară
de arhitectură și explorează o rețea complexă de peste 35 de puncte
active: „de la Țibănești la Bunești, de pe Dealul Cerului în Țara Colibelor,
de la Piscu la Jurilovca, de la Casa cu Har la Palat în Florești”.
Evenimentul a adunat mulți arhitecți importanți din toată țara în curtea
circulară a școlii înființate acum mai bine de 10 ani de către dr. arh.
Ana-Maria Goilav și istoricul Petre Guran. 
Este primul număr publicat având-o ca redactor-șef pe Ioana ALEXE.
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„Nu întâmplător pe Ana-Maria Goilav am

cunoscut-o acum 15 ani, am devenit

prietene și îi știu preocupările legate de

învățământ și, în general, de devenirea

omului. Pe Alexandra Mihailciuc o cunosc

tot datorită domnului Sturza pe vremea

când lucram la Ordinul Arhitecților pentru

proiectul 60 de biserici de lemn. Iar pe Virgil

Scripcariu îl știu de când eram studenți în

anul I și am participat pentru prima oară la

un atelier de la Muzeul Țăranului. Și așa a și

început revista: cu Țibăneștiul, cu Buneștiul

și cu Piscu. Am început prin a face

interviuri. De obicei prezentam autorilor

tema și îi lăsam să scrie articolele așa cum

își doresc. De data aceasta și cu Ana-Maria

și cu Alexandra am avut niște discuții. Mi s-a

părut mult mai important pentru revistă (și

așa vom face de acum încolo) să înțelegeți

subiectul cât mai bine și de aceea am

preferat formatul acesta. Sunt foarte

onorată de misiunea pe care mi-a dat-o

doamna Tureanu și că ne-a lăsat pe mine și

pe Andi să facem cum am știut noi, și a avut

răbdare pentru că a ieșit greu”. 

Redactor șef

I O A N A  A L E X E
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Liceul de Artă „Nagy István”

K L Á R A  M Á T H É
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„Am început să fac școli de vară pentru

liceeni, deci pentru copii cu vârsta între 15

și 18 ani. A fost un lucru spontan pentru că

îi duceam pe elevi în diferite excursii de

studiu unde puteam discuta despre

arhitectură și la un moment dat am

început să construim modele de poduri, iar

în anul următor am decis să fac o școală de

vară, neavând parteneri sau materiale,

neavând niciun sprijin”. 
„Am adunat tuburi de carton și am

construit din ele structuri. După aceasta am

început să găsesc parteneri. În zona

orașului Miercurea Ciuc sunt o mulțime de

locuri foarte frumoase și comunități care

aveau spații unde voiau diferite lucruri.

Normal că fiind copii, nu era vorba de case,

ci locuri de odihnă, poduri care ușurau viața

sătenilor, astfel elevii au putut să intre în

comunitate, să cunoască dorințele lor și să

ia contact cu materialul. Era binevenit dacă

ceea ce făceam avea un rezultat frumos și

durabil, dar pentru mine era important

procesul de învățare și de lucru, experiența

propriu-zisă. Ei făceau proiectele, noi doar le

coordonam și ei erau cei care le executau

din materialele pe care le aveau la

dispoziție. Era foarte important ca aceste

construcții să se facă într-o comunitate care

are nevoie de ele. Astfel școala noastră se

întâmplă mereu altundeva. Anul acesta s-a

ținut a 16-a ediție. Taberele durează doar o

săptămână. După ce cunosc locul și îi prind

spiritul, într-o singură zi fac proiectul și

încep să lucreze. La sfârșit, toată

comunitatea e invitată și se ianugurează

lucrarea”.



Școala de la Bunești

ANA-MARIA
GOILAV
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„Sunt foarte emoționată pentru că aici sunt

și profesorii, și formatorii mei, inclusiv

domnul Sturza, dar și colegii, asistenții, și

studenții mei. Dăm o probă la o disciplină

care nu prea este în școală – șantierul. E

ultima probă care ne validează sau nu în

ceea ce facem. De aceea exercițiul de aici

(și mă simt solidară cu toate școlile, nu

numai cele de vară, toate școlile-șantier)

este despre detaliul de execuție, despre

mintea și mâna care se formează prin acel

detaliu. Arhitectura și proiectarea începe în

mod obligatoriu de la evidența

construitului înspre desen și produsul ultim

este releveul acestor machete de studiu,

acestor confruntări permanente cu

materialul de construcție natural și viu. Iar

asta are un sens formator. Construcția te

duce în direcția ei și te lași purtat, înveți

oarecum să navighezi. E un exercițiu

inițiatic pentru ceea ce suntem ca oameni

în primul rând și, în mod obligatoriu, ca

arhitecți. Avem de purtat o luptă de

recâștigare a șantierului. Și cred că

misiunea noastră înseamnă obiectul

construit, nu obiectul desenat. Altfel toată

istoria arhitecturii ar fi o frumoasă arhivă de

desene, o colecție într-un sertar uriaș”. 



Școala de la Piscu

VIRGIL
SCRIPCARIU
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„Am ferma convingere că e foarte greu să

schimbi o comunitate, pentru că se pune

accentul pe asta când se vorbește despre

Școala de la Piscu. Nu am schimbat nimic.

Piscu a câștigat o anumită rezonanță, în

primul rând datorită ceramicii de Piscu și a

faptului că am făcut acel muzeu, și datorită

studenților. Tot proiectul, de fapt, a fost un

proiect de școală de arhitectură și ne-am

bucurat mult că studenții au avut această

satisfacție că anul trecut, când au terminat

facultatea, am terminat și noi muzeul. Cred

că acesta este marele câștig de priect-

experiment, de proiect de școală”. 



UAUIM, București

AUGUST IN
IOAN
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„De Schimbarea la față am fost la Şcoala de

la Buneşti (care, geografic vorbind, e la

Zărneștii de Argeș). Petre Guran și Ana-

Maria Goilav, plus pruncii lor, plus o mână

de studenți fac acolo, de ceva ani, cel mai

interesant experiment arhitectural din țară,

acum. Vizita a fost prilejuită de lansarea

celui mai recent număr al revistei

„Arhitectura”, dedicat școlilor de vară. A fost

extrem de instructiv și interactiv, n-am mai

văzut de mult atâția arhitecți buni strânși la

un loc de doamna Ileana Tureanu,

celebrând munca studenților.”

„Prima școală de vară la care am participat

s-a întâmplat prin 1995 și a fost o tabără de

spațiu sacru la Mănăstirea Bistrița,

organizată de Adrian Soare. Am făcut o

casă, am făcut o biserică. Biserica s-a

prăpădit că am donat-o și au făcut-o

scânduri, dar casa există în continuare și o

puteți vedea în curtea muzeului. Ceea ce

este aici poate fi ceva contemporan, fără să

fie modern. Este un proiect alternativ de

viitor. Nu putem dărâma orașele și să ne

mutăm la țară. Dar putem să pendulăm”.
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DE ANA DONȚU

Ediţia a IX-a 

ZILELE
CULTURII

URBANE

I NF O  4

la „Uzina de apă"

2022

PATRIMONIUL VIRTUAL - 

o realitate contemporană

Ordinul Arhitecților din România, Filiala
Teritorială Nord-Est, a organizat în perioada
12-14 august 2022 manifestarea interna-
țională Zilele Culturii Urbane la „Uzina de
Apă” Suceava (str. Apeductului, nr. 4).

Ediția din acest an a marcat aniversarea a
„100 + 10 ani de la darea în folosință a fostei
Uzine de apă”, la data de 12 august 1912.

Tema principală a fost „Patrimoniul virtual –
o realitate contemporană”, iar manifestările
au cuprins evenimente care s-au desfășurat
pe parcursul a trei zile.

FOTO&VIDEO: 
ARH. MIRCEA ȚIBULEAC
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subsecretar de stat la
Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene

GHEORGHE-ALEXANDRU
MOLDOVAN

prefectul Județului Suceava

DESCHIDEREA OFICIALĂ 

În deschidere a vorbit dl arh. Constantin
Gorcea, președintele Filialei Nord-Est a OAR,
oficiali ai municipiului Suceava și alți
invitați la eveniment.

PREȘEDINTE AL FILIALEI
NORD-EST A OAR

CONSTANTIN GORCEA

„Suntem într-o pauză de doi ani,

din 2019 nu am mai organizat

Zilele Culturii Urbane și totuși

suntem la cea de-a IX-a ediție.

Este importantă continuitatea

acestui eveniment și sperăm să

capete amploare la nivel de

municipiu”.
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„Am avut privilegiul astăzi să mă aflu pentru prima
oară în acest spațiu extrem de interesant. Ca să avem o
societate sănătoasă, un spațiu de convețuire așa cum
ne dorim cu toții, trebuie să respirăm un aer al
legalității și al tradiționalului, dar și al modernismului”.

DOINA IACOBAN

„Regăsesc aici colegi dragi alături de care am creat
multe lucruri minunate în sfera culturii și aici vorbesc
despre acest timbru pe care l-ați așezat în patrimoniul
virtual. Este o temă care a fost o provocare pentru noi
toți acum 6 ani și iată că astăzi avem 12 monumente
virtuale”.

înregistrare video

înregistrare video

ZIUA I, VINERI
12 AUGUST 2022

https://we.tl/t-6TPX4KNoGV
https://we.tl/t-bqYEskllD7


primarul municipiului Suceava

ŞTEFAN GROZA

Director General
Acet Suceava
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„Uzina veche de apă a Sucevei, cu tot ce
ați văzut aici - sala pompelor și casa
operatorilor sunt unice în România și ne
mândrim cu asta. S-au păstrat printr-o
minune și nu au fost demolate în timp.
Am susținut din prima această idee ca
ceea ce a început să se finalizeze și vrem
ca sala pompelor să se transforme într-
un obiectiv cultural și social pentru
Suceava”.

ION LUNGU

„Îi mulțumesc domnului Constantin Gorcea care
depune mult suflet în organizarea acestui eveniment,
pentru tenacitate, perseverență și curaj. Municipiul
Suceava a fost selectat printre cele 100 de orașe
inteligente din Europa. Sunt doar trei orașe din
România în categoria aceasta: Suceava, Cluj și
București, pentru numeroasele lor proiecte inovative”.

președintele Uniunii
Arhitecților din Ucraina

OLEKSANDR
CHYZHEVSKYI

„Vreau să urez succes acestui eveniment și să
mulțumesc pentru toată susținerea și solidaritatea pe
care o arătați ucrainenilor. Doresc și poporului român,
și celui ucrainean prosperitate și dezvoltare”.  

înregistrare video

înregistrare video

înregistrare video

IURIE POVAR

președintele
Uniunii Arhitecților
din Moldova

„Mi-a lipsit acest eveniment în acești trei
ani, din cauza distanțelor și pandemiei.
M-am bucurat să aflu că se organizează
din nou și să mă număr printre invitați.
De fiecare dată ne-am simțit foarte bine
la Suceava și eu, și întreaga echipă”. 

înregistrare video

ZIUA I, VINERI
12 AUGUST 2022

https://we.tl/t-7I2UGTfLMS
https://we.tl/t-ACOS9rLAje
https://we.tl/t-sjawVoa1Oq
https://we.tl/t-7I2UGTfLMS


ILEANA
TUREANU

MATEI
VIȘNIEC

președintele Uniunii
Arhitecților din România
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„Uzina de apă nu este singura clădire de
patrimoniu în proprietatea Uniunii și Ordinului
Arhitecților, dar e cazul celei mai interesante
restaurări și recuperări de patrimoniu care s-a
făcut la noi în țară, este cel mai curajos proiect. 

„Teatrul din Suceava este recunoscut acum ca un teatru de
top. Ceea ce am creat și am oferit este recunoscut ca fiind
foarte interesant și inovator.

Ne aflăm în sediul celor două organizații și avem speranța de
a face un corp comun și o poziție comună a arhitecților. În 30
de ani am reușit să ne creăm un statut de profesionalism și
seriozitate suficient de puternic ca să impunem un ritm mai
susținut al acțiunilor și intervențiilor, precum și o vizibilitate
publică mai mare”.

În definitiv, la Suceava s-a născut un nou teatru la nivel
european și aș vrea să păstrăm acest elan. Sigur că teatrul
este o chestiune și de gust. Facem și ce vrea publicul, dar și ce
nu vrea publicul, pentru că acesta trebuie scuturat uneori,
surprins, n-o să-i dăm ceea ce-i oferă deja Netflixul, îi dăm
lucruri noi și interesante, teatrul face și educație estetică”.

înregistrare video

înregistrare video

https://we.tl/t-CABrCrkGp0
https://we.tl/t-TyFHQ3SLyM


CONSTANTIN
GORCEA

VERNISAREA
EXPOZIȚIEI
PATRIMONIUL VIRTUAL–O

REALITATE CONTEMPORANĂ
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„Aici avem o expoziție care reflectă temele conferinței. Cei care vor să
aprofundeze anumite lucruri discutate în cadrul sesiunilor pot să se uite pe
aceste panouri. În sala alăturată este o expoziție a partenerului nostru Marian
Rădoi care a scanat numeroase clădiri din toată țara. Există și o instalație de
realitate virtuală pe care vă rog să o experimentați. Noi ne gândeam inițial să
facem o expoziție la nivel de municipiu și să o expunem în spațiul public”. 

înregistrare video

MARIAN RĂDOI 

înregistrare video

International Partner Buro

„Expoziția este o recapitulare a celor 15 ani dedicați
patrimoniului prin care ne-am adus aportul la cele peste
600 de clădiri din România și alte câteva zeci din Europa.
Din păcate spațiul de aici este destul de mic și a trebuit să
facem o selecție destul de aspră. A rămas Palatul CEC
pentru că este o clădire complexă. Iar digital pe
televizoare sunt toate celelalte proiecte care ar fi trebuit
expuse. Digitalizarea va face parte integrantă din viața
noastră de acum încolo. Cred că orice restaurare va începe
cu un astfel de studiu de scanare 3D care are o utilitate nu
doar în restaurare, ci și pentru alte diverse instituții”.

DUMITRU BALINT 

Dumitru Balint este fotograful
expoziției care a făcut o selecție
din propria arhivă cu clădirile de
patrimoniu din Suceava veche. 

înregistrare video

https://we.tl/t-mG3kjONgys
https://we.tl/t-ZWBeNfdvJh
https://we.tl/t-yeMDCLPrZO


VIDEO STAND
DEMO SCANARE 3D

ÎNREGISTRARE VIDEO
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https://we.tl/t-KVGTFes4pM


CASA POMPELOR 

ÎNREGISTRARE VIDEO
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VIITOAREA SALA ATELIER - TEATRUL
MUNICIPAL MATEI VIȘNIEC

https://we.tl/t-QcG0hUuoZQ


EFdeN 

Lăsând la o parte pandemia care a eclipsat şi chiar a anulat  toate evenimentele

timp de mai bine de un an de zile, în anul 2021 s-a încercat reluarea organizării

acestora, printre care se numără şi cele ale breslei noastre, atât cele de mare

anvergură cum sunt Bienala Naţională de Arhitectură (BNA) şi Anuala de

Arhitectură Bucureşti (AAB), dar şi altele precum: expoziţii, vernisaje, lansări de

carte, tabere de vară, workshop-uri etc..

INFO 5 AUGUST 2022

Arhitectura Sustenabila-Verde.BNA2021

EFdeN DIN NOU PE PODIUM, ÎN GERMANIA

CONF.DR.ARH. DORINA
ONESCU-TĂRBUJARU

Ce s-a întâmplat cu EFdeN în această perioadă, pentru că despre el ne-am propus

să vorbim în aceste episoade? Să ne aducem puţin aminte: am vorbit în primul

episod de participarea la BNA 2021, unde a câştigat premiul secţiunii Arhitectură

verde, sustenabilă, dar nu am pomenit nimic de AAB 2021, ediţia a XIX-a: 

Anuala de Arhitectură organizată de OAR Bucureşti a

fost una jubiliară, deoarece anul trecut s-au împlinit 20 de

ani de la înfiinţarea Ordinului Arhitecţilor din România.

Poate vă mai amintiţi de Conferinţa Naţională de

constituire de la Teatrul Naţional sau de întrunirea din

Sala Frescelor a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism

Ion Mincu, unde s-au pus bazele Filialei Teritoriale

Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor. 

Manifestările  AAB 2021 s-au finalizat în luna

decembrie cu Gala de premiere. EFdeN, reprezentat

de Claudiu Butacu, preşedintele Asociaţiei Solar

Decatlon Bucureşti, a avut onoarea să fie invitat să

prezinte premiul secţiunii Arhitectură şi experiment,

în cadrul categoriei Cercetare prin Arhitectură.

Gala Anualei de Arhitectura Bucuresti
Moment EFDEN.mp4
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https://we.tl/t-7LLI2kReEg
https://we.tl/t-8hzj6igJAA


Cum vă spuneam în episodul trecut,

EfdeN se îndrepta spre Wuppertal, în

Germania, unde avea loc finala

competiţiei Solar Decathlon Europe

(SDE) 21/22, cel mai mare concurs de

case solare. Ultimii doi ani, dar mai

ales prima parte a anului 2022, au fost

dedicaţi, de către membri echipei,

pregătirilor pentru acest eveniment. 

Şi aşa  s-a ajuns la performanţa ca

echipa cea mai tânără din

competiţie, formată din peste 30 de

studenţi, a construit o casă

sustenabilă care, pe parcursul

concursului, a atins cei mai buni

indicatori de performanță

energetică și condiții de confort. 

În baza punctajului obținut,

Prototipul VATRA (aşa se

numeşte proiectul EFdeN)

devine cea mai confortabilă casă

din lume, prin care se asigură

valori optime pentru parametrii

referitori la calitatea aerului

(temperatură, umiditate, dioxid

de carbon și compuși organici

volatili). De asemenea a primit şi

cele mai multe voturi din partea

publicului, fiind cea mai apreciată

casă.

INFO 5 AUGUST 2022

Satul Solar de la Wuppertal 

Echipa EFdeN la Wuppertal

Membri echipei și prototipul VATRA 
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INFO 5 AUGUST 2022

Prototipul VATRA 

Interior  VATRA Interior  VATRA 
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În final, Echipa EFdeN, reprezentanta României în această competiţie,  alături de alte participante din cele 16 echipe

finaliste din Germania, Olanda, Franţa etc., aduce în țară trei premii pentru prototipul Vatra: locul 1 pentru condițiile

de confort, locul 1 pentru votul publicului și locul trei pentru funcționalitatea casei. 

Tinerii din echipa 

 EFdeN s-au întors în

ţară, după 45 de zile de

competiție, perioadă în

care au reconstruit casa

în mai puţin de 15 zile,

au pregătit fiecare

jurizare, au desfășurat

peste 300 de vizite cu

publicul şi multe alte

evenimente.  Alte veşti

în episodul următor.

INFO 5 AUGUST 2022

Festivitate de premiere EFdeN

Trofeele obţinute de
EFdeN la Wuppertal
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Flori pe scări

I N F O  6 A U G U S T  2 0 2 2DE ARH. DORIN BOILĂ

Eveniment public, comunitar și arhitectonic în Sibiu

Dintre inițiativele fertile ale colegilor noștri arhitecți, în alianță cu ong-uri specializate pe
problemele urbanistice, deci și comunitare, din orașul nostru, am remarcat în mijlocul

verii toride acest „week-end” înflorit, cu toată seceta…

pag. 31



pag. 32

Programul a fost bogat și bine pregătit, marcând câteva elemente de nișă care lipsesc de zeci de ani în

viața comunităților/vecinătăților din cartierele noi și din cele istorice ale Sibiului: teme-locuri-activități de

coagulare a comunității sociale, activități cu vizibilitate și ecou în opinia publică, itemi de start pentru

programele de profil ale primăriei sibiene.
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Sâmbăta respectivă am putut audia și o discuție

pornită de organizatori și cuprinzând câțiva

participanți activi la partea de aport floral-amenajarea

spațiului pieței Aurarilor, oferta de servicii specifice și

de alimentație publică, dar și un reprezentant al

primăriei, care a fost bombardat cu interpelări din

partea locuitorilor din zonă și a puținilor arhitecți

participanți...

Foarte binevenită a fost și abordarea tematicii

locuitorilor stabiliți în casele ce bordează Piața

Aurarilor, una dintre piețele foarte vechi ale zonei

dintre Orașul de Sus și cel de Jos, foarte aproape de

locul primei descinderi a sașilor în arealul viitoarei

așezări Hermannstadt. S-a arătat că acești locatari

sunt de fapt oameni săraci, fără educație și istorie a

locuirii la oraș, mai ales în centre istorice, vechile case

ale sașilor devenind, sub preceptele comuniste,

locuințe sociale – deci grevând viața comunității din

acest Centru istoric, dezorganizând vecinătatea și

neputând susține aspectul urban al imobilelor

respective.

Cei care au luat cuvântul au remarcat experiența

unor țări mai avansate în aceste cazuri – familiile

care au demonstrat zeci de ani că nu pot

gestiona spațiile închiriate sau chiar cumpărate,

au fost invitate să se mute în alte cartiere, pentru

a facilita reabilitarea acestui tip de

imobile/scuaruri/piețe/curți interioare, spre a

ridica standardul de locuire și utilizare

economică a zonei istorice.
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Am remarcat un aspect deosebit și încurajator în actualul context social și politic (intern și extern): în

piațetă își așezase o măsuță de lucru și o tânără ucrainiancă, lucrând la peisaje urbane surprinse chiar în

acea piață. Deși nu avea nicio intenție lucrativă, pictorița a fost insistent rugată să reproducă mai multe

dintre tablourile expuse, pentru că trecătorii, mai ales turiști, doreau să cumpere anume imagini din mica

expoziție.

Alături, la o masă lângă care eram așezat, stăteau relaxate și parcă regăsind o normalitate aproape uitată,

două doamne vorbind ucraineana...



BISERICA
ORTODOXĂ 
DIN DENSUȘ
DE ARH. DORIN IOSIF BOILĂ 

Ca specialist în domeniul monumentelor și

amenităților urbanistice, vă supun atenției

următoarele:
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Am trecut luni 30 mai a.c. pe la Biserica ortodoxă

„Sfântul Nicolae” din Densuș. Împreună cu alți

vizitatori, veniți din mai multe locuri din țară cu

mașinile personale, am rămas dezamăgiți de

faptul că totul era închis, niciun anunț asupra

posibilității vizitării (în limbi de circulație), spațiul

din jur și de la accesul în cimitir fiind ca într-o

părăsire pe termen lung…

Monumentul aflându-se pe Lista
indicativă UNESCO (din 1991), dar și pe o
listă mult mai importantă a bornelor
esențiale pentru identitatea noastră
etnică-religioasă-istorică, ar trebui să
beneficieze de o permanență calificată la
accesul în incinta primă (zona clopotniței)
și de panouri explicative în minim 3 limbi
asupra faptului de a fi introdus pe o listă
specială și într-o poziție de reper identitar!

Pe șoseaua Hațeg-Caransebeș ar trebui

anunțat prin panouri de avertizare în

cascadă (în română și engleză), iar pe tot

traseul, destul de alambicat până la cimitirul

exterior satului, de indicatoare mult mai

vizibile decât cele 2-3 existente. Accesul

actual din D.N.68 este absolut minor, chiar

periculos în trafic…Fie trebuie prevăzut cu

benzi de decelerare și insulă mediană pe

șosea, fie mutat în afara satului Totești.

Zona părții respective din satul Densuș, cu

cimitirul, trebuie sistematizată complex

printr-un PUZ, care să rezolve o parcare

minimă pt. 10-15 autoturisme și 3 autocare /

grup sanitar decent pt. vizitatori / un

„dromos” arhitectural de la drum la biserică,

accesibil și pentru cărucioare de invalizi, cu

mobilier urban adecvat / un chioșc-recepție,

probabil lângă clopotniță, altfel mama

actualului preot stă în soare și ploaie și vinde

cărți și vin bisericesc pe apucate…

Poate înființați pe site-ul dumneavoastră o

rubrică cu asemenea urgențe de proiectare-

finanțare-implementare, începând cu Listele

UNESCO și apoi cu monumentele reper

identitar, unde să apară o fișă cu datele

situației și persoana/persoanele în

competența cărora se află obiectivul (să-și

vadă numele arhitectul șef, consilierii,

directorul Direcției de cultură, primarul, etc.).

Acest mesaj a fost trimis Institutului Național al
Patrimoniului, de la care nu s-a primit niciun răspuns.



CRUCIADA SALVATORILOR

de arh. Crișan ATANASIU

PARTEA I

Info 8
a u g u s t

2022
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Aşa sună corul bocitoarelor, pe cont propriu sau ascunse în spatele unor ONG-uri, din jurul unui scandal ce
durează din 1999. 

Variantă locală a unei mişcări de un civism controversat pe alte meridiane - „Occupy!” (Wall-Street, City,
etc.) la noi a luat înfăţişarea - „Salvaţi!” (Delta, Bucureştiul, Hala Matache, Catedrala etc.). M-aş feri de un
asemenea frontispiciu măcar şi numai pentru că „salvarea” are antecedente triste în România: în 1989
Frontul „Salvării” Naţionale nu a reuşit să salveze decât securişti şi politruci.

De la început, scandalul a căpătat accente tragi-comice: unii agitau stindardul demolării unei clădiri abia
terminate. Trebuie să ai mult tupeu să ceri demolarea unui turn de 75 metri înălţime cu o suprafaţă totală
de 23000 mp desfăşuraţi pe 19 etaje şi 4 subsoluri. Într-o ţară civilizată aşa ceva nu se putea întâmpla:
dacă nu se întruneau condiţiile tehnice şi legale, nu s-ar fi construit, dacă s-a construit, demolarea se va
face atunci când clădirea îşi va atinge pragul de uzură (fizică sau morală). Adică peste vreo 50 de ani. 

Catedrala „Sfântul Iosif” este pusă în pericol!
Turnul de 19 etaje afectează grav Catedrala „Sfântul Iosif”!
Această construcţie schimbă radical ambientul arhitectural în centrul Bucureştilor!
Un atentat la adresa patrimoniului cultural naţional!
Un act de agresiune la adresa cultului catolic!
Distrugerea unui parc!
Ne apărăm de o gravă nedreptate!
Să nu se repete drama Bisericii Armeneşti!



1.Pot înţelege contrastul care îi ulcerează pe cei care văd o nepotrivire între două clădiri vecine
cu trăsături atât de contradictorii în formă şi în conţinut: nou/vechi, modern/clasic, transparent/
închis, activitate/meditaţie, credinţă/afaceri, viaţa de azi/viaţa veşnică. În lumea contemporană
asemenea judecăţi se numesc prejudecăţi. Oraşul e un organism viu. El nu poate fi lăsat nici pe
mâna conservaţioniştilor, nici pe a intervenţioniştilor (categorii emise de distinsul profesor
doctor arhitect Augustin Ioan – vezi Adevărul/5 februarie 2013). Nu mai departe decât în
Bucureşti găsim exemple de asemenea proximităţi ce n-au creat disfuncţii, nici scandaluri:
biserica Luterană, biserica Italiană, biserica Anglicană, biserica Sf. Nicolae Batişte. Care e „drama
bisericii Armeneşti”? Că în vecinătate s-a ridicat clădirea sveltă a „Millenium Center”. Invit pe
oricine să vadă ce frumos se oglindeşte turla proiectată de Maimarolu şi Cerchez în peretele de
sticlă proiectat de Cristescu.

Info 8 August 2022

Nu se joacă nimeni cu efortul constructorilor, cu valorile
materiale, cu interesele urbei sau ale investitorilor. Aceste
lucruri se cântăresc cu grijă, vorba croitorului: măsoară de trei
ori şi taie odată. Din păcate, în materie de construcţii, nouă
ne lipsesc instanţele supreme care să decidă fără drept de
apel în domeniul tehnic (avizele necesare, soluţiile
constructive, parametrii urbanistici etc.), în domeniul juridic
(drept de proprietate, cod civil, servituţi, vecinătate etc.) şi în
domeniul administrativ (certificate sau proiecte de urbanism
– PUD, PUZ – inspecţia şi disciplina în construcţii etc.). Lipsa
ori slăbiciunea acestor instanţe conduce la haos, arbitrar, la
situaţii absurde şi ne aruncă în hăţişul de declaraţii
contradictorii, procese plimbate prin tribunale din ţară,
sentinţe definitive asupra cărora se revine, hăţiş de neînţeles
şi de nedescurcat. 

Şi totuşi, un spirit simplificator ar explica aşa: dezvoltatorul încheie un târg cu Arhidioceza Romano-
Catolică Bucureşti (ARCB). ARCB îşi dă acordul de vecinătate, după un timp se răzgândeşte şi caută, prin
toate mijloacele, nod în papură construcţiei care deja se înalţă. Pe de altă parte, dezvoltatorul, în criză de
timp, comite erori, sare sau neglijează etape şi nu urmează toţi paşii necesari în cazul unei investiţii de
asemenea amploare. 
Acum apar „cruciaţii salvatori”. Regimentul apărătorilor valorilor creştine se aliniază în spatele ARCB. Şi n-
ar fi nimic rău în asta (din dispute, polemici şi dezbateri se evidenţiază adevărul) dacă argumentele ar fi
principiale: a) dacă nu e bun betonul, armăturile, stâlpii, infrastructura, asta se constată de specialişti prin
expertize, se dau soluţii de remediere etc. b) dacă nu e legal, se introduce în legalitate, cu bani, cu amenzi,
cu derogări etc. c) dacă sunt probleme cu terenul, se reglementează, prin procese, prin despăgubiri,
schimburi echivalente etc. Pe de altă parte, dacă turnul e în pericol de prăbuşire pagubele şi victimele ar fi
– Doamne fereşte – mult mai grave decât afectarea bisericii.
Dar nu, argumentele contra nu sunt principiale, ci mai degrabă sentimentale. Cruciaţii resping „de plano”
însăşi existenţa clădirii, ca şi când n-ar exista altă soluţie. Ei se caţără penibil pe tribuna unei false
probleme ce frizează bigotismul: incompatibilitatea lăcaşului de cult cu clădiri laice în proximitate. Cum
să interpretezi declaraţii de genul: „atentat la patrimoniul naţional şi asupra cultului catolic”, decât să
regăseşti arsenalul inchizitorial al vânătorilor de erezii medievale şi de eretici ce nu se puteau vindeca
decât prin foc, pe rug.

Nu apăr interesele nimănui, îmi exprim doar un punct de vedere personal bazat pe experienţa
profesională:
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2.Biserica Sf. Iosif e pe lista monumentelor istorice din 1992 la poziția 192 nr. 41B0194. E o
chestiune de birocraţie. Trebuie respectată o distanţă de protecţie. Bănuiesc că există avizul
Ministerului culturii pentru amplasarea clădirii de birouri. Acelaş minister care a dat şi avizul de
amplasare a hotelului Golden Tulip din Calea Victoriei fără respectarea distanţei faţă de
monumentul de arhitectură - opera lui Duiliu Marcu – fostul CSP. În anii de facultate profesorii
nu m-au învăţat despre valoarea arhitecturală a bisericii Sf. Iosif. Mai târziu aveam să-mi dau
seama că nu aveau motive: nu sunt elemente arhitecturale care să consacre edificiul şi nici care
să-l încadreze vreunui stil. O vreme biserica a fost încununată de o aureolă exotic-occidentală
îmbibată cu puţin snobism: se cânta la orgă, se puteau auzi colinde în ajunul Crăciunului,
puteai întâlni membri ai corpului diplomatic...
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3.„Refacerea cadrului natural din zona de protecţie”? Spaţiu verde? Percepţia generală – de la
edili la omul de rând – e incompletă, dacă nu eronată. Spaţiu verde nu înseamnă iarba
pipernicită dintre borduri de beton, nici panseluţele, ci arbori, arbuşti, plante agăţătoare,
parcuri – adevăratele pompe de oxigen, umbră, răcoare, umiditate. Pe amplasamentul turnului
Cathedral Plaza n-a fost un parc, ci un maidan. Şi de altfel arealul bisericii nu e ştirbit cu nimic –
e acelaşi ca înainte de intervenţie.

4. Suntem proşti! În loc să construim dărâmăm. Prin anii ’80 la CET sud s-a construit un coş de
fum înalt din beton. În exploatare s-a dovedit că fumul producea un efect de smog peste oraş
astfel că a fost supraînălţat cu mari eforturi tehnologice. Trece Ceauşescu şi zice că se vede urât.
Cu alte eforturi tehnologice, mai mari şi mai riscante, a fost scurtat. Nu e un banc şi aş vrea să
nu se repete.

5. Cazul Cathedral Plaza a degenerat până în domeniul absurdului și se poate imagina o
concluzie în spiritul teatrului absurd şi al umorului negru:  
Catedrala Mântuirii Neamului, itinerantă pe harta Bucureştilor după ce a ratat 3 amplasamente
studiate şi alte câteva posibile, s-a adăpostit ruşinos după fustele Casei Poporului – ctitoria
demolatorului de biserici. Situaţie inversă: în oglindă, dar similară cu cea de la Cathedral Plaza
şi de care nu se face atâta caz pe cât ar merita. Incompatibilitatea dintre marele lăcaş de cult şi
încărcătura simbolică a Casei - de care nu va scăpa nici după prăbuşirea ei – ar trebui să-i facă
pe „cruciaţii salvatori” să clocotească de mânie. Şi dacă tot vor să se demoleze ceva, decât
Cathedral Plaza mai bine ar milita să se demoleze Casa Poporului: prezenţa ei e mult mai
nocivă pentru Bucureşti, iar dispariţia ei ar face Catedrala Mântuirii Neamului mai vizibilă
dinspre oraşul pe care îl păstoreşte. 
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ARHIEPISCOPUL BULDOZER

de arh. Crișan ATANASIU

PARTEA A II-A

De data asta, în această speţă, bietul primar general al Bucureştilor e între ciocan şi nicovală. El trebuie, pe
de o parte, să dea curs unei hotărîri judecătoreşti şi, pe de altă parte, să greveze bugetul primăriei cu
cheltuielile de demolare (unii le evaluează la 4 milioane de euro!). Teoretic, banii se vor deconta de către
beneficiarul actual al clădirii, dar cine mai are azi încredere în plata datoriilor? În cît timp, după cîte alte
procese şi tergiversări? Şi nu e numai problema asta financiară care, hai să zic, se va rezolva. E, cred, şi o
problemă etică. Hotărîrea judecătorească (după un proces plimbat prin mai multe tribunale din ţară)
opune ideii de construire ideea de distrugere, opune tendinţei de dezvoltare şi de îmbogăţire (a
patrimoniului construit) tendinţa de regres şi de sărăcire. Nu pot spune că judecătorii au fost intimidaţi,
influenţaţi ori corupţi, dar pot să mă întreb în ce măsură completul de judecată a urmărit echilibrul între
litera şi spiritul Legii într-o cauză, pe cît de gravă pe atît de delicată. A fost un proces civil, adică s-a dat
cîştig de cauză uneia dintre părţi recte ambiţiilor unor clerici din Biserica Catolică. Desigur, există şi
aspectul penal în măsura în care s-a încălcat Legea 50 a autorizării construcţiilor, judecătorii au avut la
dispoziţie comisii şi rapoarte întocmite de experţi, şi aceia sînt oameni, nu automate, Justiţia n-ar trebui să
decidă o demolare - care e o problemă tehnică şi nu una juridică, etică ori morală. Se putea da verdictul
de lipsa Autorizaţiei de construire, de excedarea unor indicatori de PUG, de documente incomplete, se
puteau da amenzi şi pedepse, trebuia să se facă orice pentru intrarea în legalitate şi nu condamnarea la
moarte. Copilul s-a născut, nu-l pot omorî chiar dacă s-a născut în urma unui viol!
Judecătorii n-ar trebui să se comporte ca nişte miliţieni. Ne-am crezut eliberaţi de epoca demolărilor
abuzive (şi asta e o demolare abuzivă!) care au lăsat urme pe trupul Bucureştilor. Hotărîrea e lipsită de
viziune şi de logică. În perioada stagiului militar, după facultate, proaspeţi arhitecţi eram intrigaţi de
absurditatea unor regulamente şi am reţinut pînă astăzi replica unui căpitan: aici logica rămîne la poarta
cazărmii!

Aflu, cu stupoare, că demolarea clădirii de birouri din vecinătatea Catedralei Sf. Iosif a revenit în
actualitate. Scandalul e recurent. Am mai scris despre asta, pe 8 februarie 2013 sub titlul
„Cruciada salvatorilor" şi azi, îmi menţin punctul de vedere.
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Arhitecţii ştiu cît de greu se ridică o casă şi cît de uşor se dărîmă, ca un arbore: 50 de ani de creştere, 5
minute de drujbă. Ei ştiu ce volum enorm de muncă e proiectarea, coordonarea, satisfacerea hachiţelor
clientului, supravegherea şantierului, gestionarea bugetului, modificările neprevăzute, asaltul furnizorilor,
slalomul printre legi, norme şi avize, cerinţele antreprenorilor, ale muncitorilor, asigurările, accidentele,
lucrul în spaţiu limitat, în condiţii de iarnă, sub exploatare, frustrarea creativităţii, frustrarea onorariilor...
Controverse legate de „Catedral-plazza" sunt şi în interiorul organizaţiei noastre profesionale (Ordinul
Arhitecţilor), că nu trebuia amplasată acolo, că e prea înaltă, că n-are spaţiu de recul la sol, că arhitectura
faţadei nu e destul de elaborată etc., dar cu greu veţi găsi un susţinător al desfiinţării.

Mai e şi problema concretă: clădirea NU constituie un pericol! Nici urbanistic, nici moral, nici constructiv.
Pericolele sînt în altă parte şi le vom resimţi cu toţi cînd, Doamne fereşte, ne va lovi un cutremur.
Arhidioceza Romano-Catolică nu are, de fapt, argumente convingătoare, imbatabile, strigătoare la cer
care să-i justifice ambiţia de a readuce buldozere, macarale şi (de ce nu?) dinamită în plin centrul
capitalei. Nu cred că trebuie demolată o clădire nouă, construită şi echipată cu tehnologie contemporană
în dispreţul pentru munca celor care au gîndit şi al celor ce au trudit la ridicarea ei. Nu e păcat,
Monseniore?



BRINDISI
Oraş „modern”, nu are „centru istoric”

Un oraş mare şi două mai mici vizitate cam în fugă, en passant, în
octombrie anul trecut. Trebuia să fie mai multe, dar poate e mai

bine aşa, că ar fi fost şi mai în fugă.
 

Biserica San Benedetto, sec. al XII-lea, pe
dinafară nu pare cine ştie ce, dar am stat o
grămadă în interior

CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU

şi mai ales în curtea interioară (chiostro), m-
am liniştit după o zi mai frustrantă, că nu-
mi ieşiseră niște vizite.
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Bisericile şi palatele sunt înconjurate de clădiri mai noi, trebuie căutate
(pe unele am avut noroc şi le-am găsit... ), iar castelul, probabil mai mare
decât la Lecce, este obiectiv militar şi nu se poate intra sau fotografia,
filma nimic!



Altă biserică mai mică şi mai veche, San Giovanni al Sepolcro,
datată din anul 1000, construită zice-se de templieri. Acum este
muzeu (a fost primul muzeu din Brindisi) şi singurul loc unde mi s-
a cerut green-pass-ul.
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Porticul Templierilor (din nou ei): două arcade din sec. XII – XIII şi
alături Domul ceva mai vechi, deşi pe dinafară nu pare; şi aici era zi
de nuntă. 
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Alte imagini adunate la repezeală: o coloană romană deasupra portului, unii spun că a fost
ridicată de Traian, pentru că aici se termina Via Traiana (iniţial erau două coloane, dar una s-a
prăbuşit în 1528, iar fragmentele le-au făcut cadou celor din Lecce). 

Mai jos, capitel vechi la intrarea în muzeul arheologic şi o fântână din port cu o placă rămasă cu
numele lui Mussolini, care zice-se că a restaurat-o în 1940, de ce-i ardea lui atunci...



MONOPOLI
Până să-mi prepar călătoria, nu prea auzisem de acest oraş situat
între Brindisi şi Bari, dar el a avut vremurile lui de glorie din care i-a
rămas centrul istoric de pe malul mării.
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Bisericile au turnuri înalte şi oricum sunt foarte înghesuite şi ca atare greu de filmat, m-am
mulţumit mai mult să le admir (turnul din mijloc este al unei biserici situate lângă staţia
carabinierilor care, după cum se vede, au voie să-şi aducă şi mașinile, în rest centrul este pietonal,
ca de altfel şi la Lecce, şi Bari).

O biserică veche şi minusculă şi interiorul Domului, filmat cam pe ascuns înainte să înceapă
slujba.



Se face şi plajă pe pietroaiele alea, n-am avut vreme să cobor până acolo.

Un mic castel de pe malul mării şi o vedere din port spre Dom şi
restaurantul unde am pierdut o grămadă de vreme așteptând
mâncarea, era duminică şi aveau clienţi mulţi (şi mai serioşi ca
mine).
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Orăşel şi mai mic şi cu nume nu întâmplător pus: minusculul centru
istoric este foarte pitoresc, dar principala atracţie este marea!

POLIGNANO A MARE

Cam atât s-a putut într-o
plimbare scurtă... va urma...



Suntem în fața unei situații care ne
îndeamnă să găsim soluții pentru a
reduce emisiile de gaze cu efect de
seră. În statele Uniunii Europene,
producția și utilizarea de energie
sunt responsabile pentru mai bine
de 75% din emisiile de gaze cu efect
de seră.[1] Reducerea acestor emisii
nu are doar un beneficiu asupra
planetei, dar are un efect pozitiv și
asupra economiei și a sănătății
noastre.

P A N O U R I L E  F O T O V O L T A I C E  B R A M A C

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

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

pag. 46

D E  C R I S T I A N A  S T O I C A

P l a n e t a  a r e  n e v o i e  d e  n o i

În contextul unei societăți în care consumatorii

primează, planeta noastră are nevoie de mai mulți

prosumatori. Un prosumator este, în mod simultan,

producător și consumator de energie din surse

regenerabile. Asta înseamnă că, pe lângă impactul

pozitiv pe care un prosumator îl aduce mediului și

societății, acesta se bucură și de independență

energetică și economie la factura de curent electric.

[1] Tranziția către o energie curată, website Comisia Europeană,
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_ro 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_ro
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I U L I E  2 0 2 2  I N F O  1 0

Unul din principalele obiective ale Uniunii Europene privind
eficiența energetică presupune reducerea emisiilor și a
costurilor energiei pentru consumatori și industrie. Uniunea
Europeană își propune ca, până în anul 2030, ponderea energiei
din surse regenerabile în mixul energetic să ajungă la 40%,
comparativ cu 1990. La nivelul României, în anul 2019, peste 24%
din producția de energie electrică provenea din surse
regenerabile, plasând România pe locul 10 la nivelul Uniunii
Europene. [2] 

Din fericire, în ziua de astăzi, soluțiile pe care le avem la
dispoziție devin din ce în ce mai accesibile. Una din modalitățile
care ne sunt la îndemână pentru a reduce  emisiile de gaze este
utilizarea energiei din surse regenerabile, spre exemplu, energia
solară. Un sistem solar îți oferă acces nelimitat la razele soarelui,
iar tu beneficiezi de o sursă inepuizabilă de energie electrică. 

S u r s e l e  d e  e n e r g i e  r e g e n e r a b i l ă  –  o  n e c e s i t a t e

[2] Eurostat. Share of energy from renewable sources https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

D E  C E  S Ă  O P T E Z I  P E N T R U  P A N O U R I  F O T O V O L T A I C E ?

În primul rând, sursele de energie
regenerabilă te pot ajuta să devii
independent energetic, să
economisești bani și să devii un bun
prieten al planetei. 

Principalele beneficii pe care panourile
fotovoltaice ți le pot aduce într-un
timp scurt:

·Independență energetică:  devii
autonom, reducând dependența față
de producătorii de energie. 

·Grijă față de mediu: Folosești energie curată, care are un impact redus asupra mediului și
sănătății omului.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/a9/Share_of_energy_from_renewable_sources%2C_2004-2019_%28%25_of_gross_final_energy_consumption%29-v2.PNG
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·Consum inteligent: Devii mai dispus să

economisești, fiind conștient de propriul

consumul de energie electrică. 

·Valoarea locuinței crește. 

·Eleganță: Sistemul fotovoltaic BMI Bramac

este integrat complet în acoperișul casei,

formând un întreg. Acestea se potrivesc pe

aproape orice tip de acoperiș tradițional.

I U L I E  2 0 2 2  I N F O  1 0

În plus, pe lângă aceste beneficii, panoul solar

funcționează în orice sezon, însă la randament

diferit. Vara, când razele soarelui sunt

constante și mai puternice, panourile solare au

un randament peste măsură. În vremuri

înnorate sau ploioase, randamentul panourilor

poate să scadă, însă chiar și în condiții de

radiație solară redusă, panourile fotovoltaice

continuă să dea randament. 

A C C E S E A Z Ă  E N E R G I A  S O L A R Ă  

C U  A J U T O R U L  F O N D U R I L O R  N E R A M B U R S A B I L E

Administrația Fondului pentru Mediu oferă un

program de finanțare dedicat producției de

energie cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

Programul „Casa Verde” te poate ajuta să obții

până la 20.000 lei pentru instalarea unui

sistem de minim 3kW, acoperind până la 90%

din cheltuielile aferente. 

Dacă ai întrebări privind panourile fotovoltaice

BMI Bramac, nu ezita să ne contactezi:

https://www.bmigroup.com/ro/contact

·Eurostat. Share of energy from renewable sources 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

·Comisia Europeana: Our planet, Our future. Solutions

https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-energy_ro

·Tranziția către o energie curate, website Comisia Europeană

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-
green-deal_ro 

·Pactul Verde European, EY, Aprilie 2021

https://www.ey.com/ro_ro/news/2021/04/ey-romania-report--renewables-can-accelerate-
the-decarbonisation

S u r s e :

https://www.bmigroup.com/ro/contact
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/a9/Share_of_energy_from_renewable_sources%2C_2004-2019_%28%25_of_gross_final_energy_consumption%29-v2.PNG
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-energy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_ro
https://www.ey.com/ro_ro/news/2021/04/ey-romania-report--renewables-can-accelerate-the-decarbonisation
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