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info 1

Școala de la Bunesti
,

ISTORIE
CONCEPT
PREZENTARE
Cu ocazia lansării celui mai proaspăt număr al revistei „Arhitectura”
dedicat școlilor de vară, redacția BIUAR a vizitat școala experimentală
de la Bunești, înființată în 2008 de dr. arh. Ana Maria Goilav, doctor în
teoria arhitecturii, împreună cu prof. dr. Petre Guran, istoric
bizantinolog. Am decis să dedicăm un articol separat acestui proiect
inedit, unic în România, gândit a fi o școală de arhitectură aplicată,
dublată de o școală de filozofie. Despre aceasta ne-au vorbit cei doi
inițiatori, cum au gândit acest proiect de educație alternativă, dar și
despre construcțiile rezultate în timp. Vom include linkuri ca să puteți
descărca înregistrările video.
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PETRE GURAN
istoric bizantinolog
înregistrare video

Aveam un gând atunci când m-am întors din
America să întemeiez pe această proprietate
de familie o Școală a Marilor Cărți, după un
model care este cunoscut în America propus
de filosoful Leo Strauss. Există colegii care cu
succes practică acest tip de știință socioumană: Studiul/Comentariul Marilor Cărți ale
Umanității. Din punct de vedere simbolic, dar
și practic am vrut să pornesc de la zero. Era un
proiect nou, voiam să ne construim singuri
școala – profesorii și studenții. Aici a intervenit
întâlnirea providențială cu Ana Maria Goilav,
iar în mai 2008 a fost o altă întâlnire
importantă cu un monah de la Oașa, Nicolai,
apoi cu regretatul arhitect Ștefan Lungu care
era pe atunci președintele Uniunii Arhitecților
și care a avut o încerdere oarbă în noi să
susținem prima școală de vară, petrecută
atunci în 2008. Primul nostru proiect a fost
Casa Călăreților – un adăpost pentru patru
călăreți și patru cai, iar în anul al doilea am
făcut Casa Ariciului. Zona era semi-împădurită,
erau mulți arbuști, păducei în special, iar sub ei
era cuibul unui arici pe care l-am stricat fără să
vrem, fără să știm. Ne-a părut rău și atunci am
păstrat numele de Casa Ariciului. De-a lungul
timpului ne-am propus ca fiecare clădire să
aibă un material tematic care îi dă numele.
Așa avem de exemplu Casa de Pământ. Ultima
cea mai nouă e de cânepă.
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video

Sunt 10 camere în această construcție și a
10-a este paraclisul (am dat zeciuială lui
Dumnezeu). Este făcut într-un proiect cu
grupul de pictori „Noima” de la Timișoara
care au lucrat aici timp de o săptămână și
au inaugurat o tehnică sub îndrumarea
pictorului Ion Grigorescu. Culorile sunt
toate culese din teritoriu, începând cu ocru
care e făcut din pământ, cu diverse nuanțe
de negru făcute din cărbune, cu scrobeală,
rugină, toate amestecate cu lapte de var,
stins în groapă. Avem mai multe gropi
săpate și umplute din timp ca să se
învechească fiindcă e mai valoros. Pictura a
fost realizată după un proiect iconografic
propus de mine, care are un întreg discurs
teologic.
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înregistrare video

Trapeza este inspirată din cea a mănăstirii „Sfântul
Antonie” din Egipt, care e săpată în munte, nu doar
încăperea, ci și masa. Atunci Ana Maria s-a dus cu
ideea unui material tematic. La mănăstire s-a folosit
pământ cu lut netratat termic. Noi am folosit
pământul tratat termic și am mers atât de departe
încât și masa am făcut-o din aceeași cărămidă
pictată și glazurată aici în tabără. Iar materialul
secret al mortarului este spărtura din această
cărămidă. Am luat-o, am pisat-o și am folosit-o în
proporție de 15% din mortar. Cărămida o facem tot
noi, o spargem, o pisăm, apoi o amestecăm cu
nisipul, varul și cu apa. Are aceleași calități ca
mortarul roman, cel amestecat cu pozzolan. Asta a
fost îndrăzneala noastră - să reconstituim pe cât se
poate un mortar roman. Cărămizile le-am făcut aici
și le-am ars în cuptorul unui cărămidar de la
Domnești în repetate rânduri, timp de 5 ani
succesivi s-a lucrat numai la partea de zidărie. În
fiecare vară câte trei cuptoare.
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ANA-MARIA
GOILAV
doctor în teoria arhitecturii
înregistrare video

Aceasta este o casă din cânepă, din beton
de cânepă, adică un amestec de var cu
proprietăți hidraulice, apă și puzderie de
cânepă – un reziduu după ce se extrage
fibra folosită în industria textilă. Peretele
este

termoizolant,

iar

acoperișul

este

totodată și un dispozitiv care colectează
apa meteorică și o direcționează spre baie
și bucătărie în două rezervoare. Casa
materializează

principiul

constructiv

lemnului:

al

fundamental
detașarea

de

pământ. Se desprinde de sol, pare că
levitează și așa ajunge ceea ce este. Pe de o
parte vine și dorința noastră de a locui în
natură fără a depăși un raport critic de 1:1
între spațiul interior și spațiul exterior, de
accea detașarea aceasta de pământ a creat
o prispă aproape monumentală care are
solemnitatea ei datorată proporțiilor, dar și
consolelor.

N-am

inventat

nimic,

sunt

lucruri verificate, însă ceea ce facem special
este tocmai întâlnirea noastră a oamenilor
de astăzi cu aceste lucruri invariabile care
stau în firea materialelor de construcție și a
locului.
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2022

FOTO&VIDEO:
ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

Conferinţa cu tema:
PATRIMONIUL VIRTUAL –

ZILELE
CULTURII
URBANE
la „Uzina de apă"

o realitate contemporană

SESIUNEA 1

DE ANA DONȚU
partea a II-a
moderatori:
arh. Ion Andriu / arh. Corina Roncea

PATRIMONIUL VIRTUAL o realitate contemporană
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SESIUNEA I

ARH. MIHAI TULBURE
VISITOR CENTER - Stonehenge
înregistrare video

Stonehenge a fost construit în anul 3100 î.Hr., la sfârșitul
epocii de piatră și începutul epocii de bronz. Este edificat în
trei etape. După așezarea lui este evident că oamenii de
atunci s-au orientat după constelații, după mișcarea soarelui
și a lunii. Prima analiză a acestui monument s-a făcut în
secolul al XII-lea, când regele Angliei trimite un arhitect al
casei regale cu studii în Italia să facă niște măsurători.
Acesta a ajuns la concluzia că este un templu roman”.

EC. ALINA CHICIUDEAN,
PREȘEDINTE ARCHE

ALEXANDRU MAXIM
ARTIST VIZUAL

Patrimoniul cultural în spațiul virtual:
recrearea Muzeului Simu
înregistrare video
Încercarea de transpunere în digital a monumentului real care a existat, există sau va exista este un
efort destul de mare, atât tehnic (pe care încetul cu încetul îl depășim), cât și financiar. Asociațiile care
au activitatea în jurul patrimoniului, universitățile sau toți cei interesați să deruleze proiecte în acest
sens pornesc de la sprijinul pe care îl oferă Ordinul Arhitecților, dar și ajutorul oferit de Uniunea
Arhitecților pentru încercările de digitalizare. În 2018 a fost anul european al patrimoniului și dna
muzeograf Claudia Popescu, director al Centrului Expozițional Documentar al UAUIM, începându-și
doctoratul și fiind fascinată de Anastasie Simu, a dorit reconstrucția în realitate virtuală a acestui
muzeu și a reușit să capaciteze o echipă destul de amplă interdisciplinară”.
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ARH.BORIS GANGAL

ARH. GICU BULAT

Patrimoniul istoric în Chișinău realitate și perspective virtuale viziuni actuale
înregistrare video
Vrem să prezentăm câteva exemple de atitudini, studii și cercetări, lucrări practice de restaurare și
valorificare a patrimoniului istoric la Chișinău. Este binecunoscut faptul că anumite obiective istorice
de-a lungul timpului au dispărut din diverse motive: războaie sau guvernări totalitare. În acest context e
foarte important materialul teoretic rămas. Am descoperit în arhive informații iconografice cu referire
la aceste monumente istorice și în baza lor am putut face o reconstituire virtuală.

ARH. OLEKSANDR
CHYZHEVSKYI

ARH. SERGHEI
BURAVCHENKO

Digitalizarea realității virtuale
ca parte a sistemului GIS
- exemplificare pe un model 3D al orașului Kiev
- starea actuală a orașelor în război
înregistrare video
Documentul principal folosit la digitalizarea orașelor în sistemul GIS este planul de referință istoric și
arhitectural. Aceste planuri de referință conțin informații despre toate monumentele și spațiile istorice
importante. În Ucraina, crearea unui asemenea sistem este la etapa de formare a fundațiilor de bază și
completarea cu informații care au fost înainte pe hârtie. Bazele de date, documentele text, desenele
clădirilor, fotografiile, documentele scanate sunt asociate cu anumite simboluri și pot fi accesate
apăsând butoanele respective.
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PREZENTĂRI
SPONSORI

ANDREI MUNTEANU

ROBERT MOLLNER

WIENERBERGER

QFORT

înregistrare video

înregistrare video

Wienerberger este cel mai mare producător de
blocuri ceramice din lume și cel mai mare
producător din Europa de cărămizi pentru fațadă
și țigle ceramice, dar și pavaj. Povestea de succes
a grupului nostru a început în Austria în urmă cu
peste 200 de ani. Astăzi, principiile care ghidează
activitatea companiei înseamnă mult mai mult
decât producția de cărămidă, țiglă ceramică,
cărămidă decorativă sau pavaj. Wienerberger este
astăzi o companie cotată la bursa internațională
și deține în prezent 216 de fabrici în 28 de țări.

ANDREEA
ROTUND - MAIER
CELCO
înregistrare video

Cu o tradiție de peste jumătate de secol, CELCO
este lider național în domeniul producției de
BCA. În urma unui mix de investiții, unic în
România, CELCO reunește sub un singur nume
capacitățile de producție a 4 sectoare industriale,
toate localizate în județul Constanța:
·Producția de BCA;
·Fabricarea adezivilor și mortarelor uscate;
·Fabricarea varului (îndeosebi a varului special
creat pentru producția de BCA, furnizat către
ceilalți producători din România);
·Echiparea și exploatarea carierei de calcar din
localitatea Tașaul.

Suntem una dintre cele mai reputate și solide
afaceri antreprenoriale, născută în România și
care activează la nivel internațional, în industria
produselor de folosință îndelungată, fabricând
tâmplărie termoizolantă pentru piețele europene.
Principalele țări în care activăm sunt România,
Italia și Franța, dar și Austria, Belgia, Germania și
Elveția. De-a lungul activității noastre, ne-am
dezvoltat capacități de producție la cele mai
exigente standarde moderne, operând un model
de business integrat.

ȘTEFAN SIMION
ALUKONIG STAHL
înregistrare video

Suntem o companie de familie, lider în domeniul
construcției de ferestre și fațade. Alukönigstahl
oferă sisteme din aluminiu, oțel și PVC de cea mai
înaltă calitate precum și componente pentru
realizarea arhitecturii contemporane, eficiente
energetic,
susținând
astfel
implementarea
conceptelor de construcții durabile.
Compania oferă sub semnul calității RHS, țevi din
oțel, țevi de diferite forme și țevi rotunde pentru
domeniul confecțiilor metalice, al construcției de
poduri, mașini și utilaje, precum și pentru
construcția de automobile sau vapoare.
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SESIUNEA I

IOANA ALEXE
Revista Arhitectura nr 1-2/2022 –
„Visul unei școli de vară”
înregistrare video
Tematica acestui număr e dată de Bienala Națională de Arhitectură
din 2021 a cărei cea mai nouă secțiune a fost „Școli de vară” și care s-a
bucurat de un foarte mare succes. Secțiunea a fost curatoriată de
Alexandra Mihailciuc. Am conceput acest număr sfătuindu-ne, având
mai mult decât un interviu cu ea și un dialog lung în câteva
întrevederi când i-am pus Alexandrei niște întrebări nu neapărat
incomode, dar am încercat să o fac să mă convingă. Pe vremea când
eram studentă nu prea existau școli de vară. Ulterior l-am cunoscut
pe Șerban Sturdza pe care îl consider inițiatorul acestei rețele de
școli care au devenit un fel de învățământ alternativ. De aceasta pe
coperta revistei îi avem pe Alexandra Mihailciuc și Șerban Sturdza

MONICA TONCIU CROITORU
Alfred Popper, 1974-1946 (re)descoperirea
unui arhitect
înregistrare video
Ce aduce nou această monografie de arhitect, în special față de
celelaklte monografii de arhitect este faptul că am ținut să fac o mică
biografie pentru fiecare comanditar al lui Popper în parte, acolo unde
descoperirile din arhive mi-au permis acest lucru. Bineînțeles
biografiile sunt însoțite de un portret al respectivului comanditar și
de semnătura sa. Am vrut în felul ăsta să îi dau o notă mai personală,
astfel încât să aduc aceste personaje de epocă un pic mai aproape
de dumneavoastră atunci când parcurgeți opera scrisă. Trebuie să
găsim relevanța lor, nu e de ajuns că ele se află în arhive și le
cercetăm, e bine să le transmitem mai departe ca să valorificăm ceea
ce se mai păstrează până la urmă în ziua de astăzi. Sper că această
carte se va dovedi un instrument util în lucrările pe care
dumneavoastră arhitecții le veți dezvolta mai târziu în restaurările de
clădiri în revalorificarea și refuncționalizarea spațiilor istorice.
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Cum poate arăta Bdul. Victoriei din Sibiu?
Bulevardul Victoriei, unul dintre cele mai importante bulevarde ale orașului Sibiu și singurul care face
legătura directă între Centrul Istoric și Parcul Sub Arini, ar putea fi transformat într-unul prioritar pentru
deplasările nemotorizate, oferind o alocarea echitabilă a spațiilor către toate categoriile de utilizatori.
Aceasta este concluzia participanților la Școala de Arhitectură și Urbanism organizată de Asociația pentru
Înfrumusețarea Orașului Sibiu în perioada 15-24 septembrie 2022.
Școala de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu a fost co-finanțată de către Uniunea Arhitecților din
România și Primăria Municipiului Sibiu, având ca parteneri Hotelul Parc și Habermann Markt.
Viitoarea promenadă ce leagă centrul orașului Sibiu cu parcul Sub Arini (cel mai mare parc al orașului) ar
trebui să ofere prioritate pietonilor în deplasarea pe Bdul. Victoriei și să răspundă nevoii de recreere a
sibienilor, deschizând totodată posibilitatea de a avea în viitorul apropiat un culoar verde, prietenos
pietonilor, care să străbată întreg orașul, de la Gara CFR până în Muzeul Astra.
În momentul de față, Bulevardul Victoriei este destinat în mare parte automobilelor. Din punct de vedere
organizațional, trama stradală actuală prezintă mai multe segmente diferite, care necesită o tratare
personalizată. În urma analizelor echipei de proiect participante la Școala de Arhitectură și Urbanism de la
Sibiu, una dintre cele mai problematice zone este cea aflată între străzile Justiției și av. Ilie Măcelaru, în
fața Palatului de Justiție, unde mașinile ocupă mai mult de 78% din lățimea bulevardului. 13 metri din
lățimea de 16,6 m. utili ai bulevardului sunt în prezent ocupați de parcări și benzile de circulație auto,
pietonii deplasându-se aici pe cele două trotuare înguste de doar 1,5 m., iar pista de biciclete este redusă la
o lățime de doar 60 de cm, între traficul auto și mașinile parcate lateral, paralel cu bordura.
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O altă zonă extrem de disputată
între șoferi și pietoni este cea
aflată între străzile Rennes și
Justiției, procentul folosit de către
pietoni fiind în continuare foarte
mic –doar 4%– deși aici trotuarele
nu sunt folosite doar ca legătură
pietonală ci și pentru relaxare,
fiind prezente mai multe spații
comerciale – cafenele, magazine,
restaurante, spații de birouri.
„Primul meu gând atunci când am ajuns la Sibiu a fost –de ce așa
de multe mașini?– deoarece am aterizat într-o după-masă, atunci
când orașul era aglomerat. Descoperind Sibiul, mi-am dat seama
cât de frumos este și câtă valoare îi aduce Parcul Sub Arini, acest
parc uriaș conectat cu pădurea. Bdul. Victoriei are un potențial
uriaș de a lega Centrul Istoric al orașului cu Parcul Sub Arini, acesta
fiind motivul pentru care am venit în România.” a spus Olena
Pitirimova, una dintre coodonatoarele venite din Ucraina special
pentru Școala de Vară de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu. Olga
este arhitect peisagist și lucrează ca urban development consultant,
fiind absolventă a Universității Naționale de Științe ale Vieții și
Mediului din Ucraina, masterandă în arhitectură peisagistică, cu
studii avansate în Dezvoltare Urbană Integrată.

Trotuare mai largi, prioritate pentru pietoni

Sub

sloganul

"Reactivăm

Victoriei",

studenții

urbaniștii

invitați

arhitectură

și

Bdul.

arhitecți

și

Școala

de

la

urbanism

s-au

concentrat spre reactivarea zonei și
alocarea echitabilă a spațiilor către
toate

categoriile

de

utilizatori.

Accesibilitate pentru toți, lărgirea

Astfel, pentru cele două zone amintite mai sus, echipa de proiect a

trotuarelor, îmbunătățirea siguranței

propus lărgirea trotuarelor și oferirea unui spațiu echitabil pietonilor,

în intersecții și fluidizarea traficului

precum și prioritate în deplasarea lor. Pentru acest lucru, trecerile de

auto fiind unele dintre punctele

pietoni sunt propuse a fi ridicate la nivelul trotuarului, preluând

centrale ale proiectului propus.

totodată tipul de paviment al acestuia.
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În acest fel, pietonii se vor deplasa fără bariere naturale pe tot bulevardul, iar conducătorii auto vor percepe
din timp faptul că intră într-un spațiu ce îl vor împărți cu alți utilizatori. După zona trecerii de pietoni,
această diferență de nivel se va pierde treptat pentru autovehicule, iar pietonii își vor continua drumul ca
pe o promenadă.
Același lucru este propus și pentru întreaga intersecție Transilvaniei-Victoriei-Rennes, întreaga zonă fiind
ridicată la nivelul trotuarelor, reducându-se în acest fel și riscul de accidente auto-auto, auto-pieton, autobiciclist.

Reactivarea spațiilor verzi

Proiectanții propun realizarea unui culoar verde pe tot bulevadrul Victoriei. Prin plantarea de arbori care să
separe vizual promenada și pistele de biciclete de traficul auto, se va realiza un culoar verde care pe viitor ar
putea fi legat de câteva zone de relaxare înverzite. Pentru asta, participanții la Școala de Vară de
Arhitectură și Urbanism de la Sibiu propun deschiderea unui dialog cu reprezentanții Mitropoliei Ardealului
în vederea gândirii unui proiect comun pentru deschiderea grădinii reședinței mitropoliților către public.
Reamenajarea parțială a parcul din fața căminelor studențești dar și a zonei verzi din fața primăriei vechi
pot oferi oamenilor alte oaze verzi pe lungimea bulevardului Victoriei.
Transformarea platformei pietonale de la
intersecția străzilor Transilvaniei-VictorieiRennes într-o piațetă verde poate oferi o
altă zonă de relaxare care va atrage
folosirea Bdului Victoriei ca unul destinat
oamenilor.
Proiectanții propun aici plantarea mai
multor arbori, schimbarea pavimentului
într-unul prietenos cu pietonii, amplasarea
mai multor bănci și chiar și construirea
unei fântâni arteziene ori a unui luciu de
apă.
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Nu în ultimul rând, legată de parcul Sub Arini, zona din fața bazinului Olimpia este și ea propusă spre
tranformare astfel încât să devină un punct distinct care să preia rolul de poartă principală de intrare în
parc. Transformată în piațetă pietonală în fața bazinului Olimpia, întreaga zonă urmează a fi restructurată
astfel încât să încurajeze folosirea transportului în comun. Stațiile de autobuz ar urma să fie mutate în
această zonă, fiind folosite și ca pick-up point de către părinții ce își aduc copiii la bazin ori la sălile de sport
din zonă. Conducătorii auto ce vin dinspre centru ar urma să aibă o bandă dedicată pentru a putea
întoarce în siguranță până la punctul de pick-up din fața bazinului Olimpia. Parcările de aici ar urma să fie
mutate parțial pe lateralul clădirii, iar unele dintre mașinile ce ocupă acum parcajele vor elibera spațiul
public deoarece vor folosi parcarea supraetajată propusă a fi construită de Spitalul Militar.

Parcări vs. trotuare

„Sibiu este o destinație foarte atrăgătoare nu doar pentru locuitori dar și pentru noi rezienți. De asta Sibiu
merită mai mult: organizare mai bună a parcărilor, deplasări mai sigure pentru cicliști și oportunități mai
multe pentru pietoni. Alături de participanții la Școala de Vară am încercat să implementăm aceste
principii și pe Bdul. Victoriei, iar proiectul rezultat poate fi un prim pas pentru o discuție mai elaborată de
transformare a Bulevardului Victoriei.” a spus Daryna Pyrogova, sociolog și mentor în programul
„Integrated urban development concept” din Melitopol și districtul Kyivsky din Harkov, în cadrul GIZ
Ucraina. Masterandă în „Studii urbane critice” la Universitatea Europeană de Științe Umaniste, Vilnius,
Lituania și masterandă în sociologie la Facultatea de Științe Sociale și Tehnologii Sociale, Daryna și-a adus
aportul în realizarea proiectului de transformare a Bdului. Victoriei, fiind coordonatoare a echipei de lucru
în cadrul Școlii de Vară de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu.
Pentru o primă analiză a zonei, s-au luat în considerare posibilele construcții de parcări supraetajate în
zona Casei de Cultură și Spitalului Militar, proiecte făcute publice și aflate deja în diferite etape de studiu și
proiectare. De asemenea, echipa de proiect ce a realizat propunerea pentru transformarea Bdului. Victoriei
propune deschiderea unui dialog cu reprezentanții Universității Lucian Blaga pentru eventuala realizare a
unei parcări mai mari în curtea din spatele Universității, ținând cont de faptul că mare parte din parcările
publice aflate acum în zonă sunt ocupate de studenți.
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Cât privește parcările existente acum
de-a

lungul

Bdului

Victoriei,

proiectanții propun desființarea unui
șir de parcări din sectorul aflat între
străzile Rennes și Justiției, adică a
unui număr de 17 locuri de parcare.
În locul acestora ar urma să apară o
stație de autobuz care va deservi
întreaga zonă, în vederea încurajării
deplasării cu transportul în comun,
iar spre str. Rennes trotuarul ar urma
să

fie

lățit

pe

toată

porțiunea

ocupată acum de mașini parcate.

Reorganizarea parcărilor din zona Palatului de Justiție va reduce numărul acestora cu 8 locuri, restul fiind
mutate pe lateralul clădirii dar și în spatele acesteia. Prin amenajarea parcării în curtea din spatele Palatului
Justiției și prin eliminarea gardului ce îl înconjoară, proiectanții propun deschiderea instituției către
oameni, existând astfel oportunitatea de a crea un spațiu pietonal care să înconjoare clădirea.
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Zona ULBS și Cercul Militar

Scările de la intrarea în Universitatea Lucian Blaga dar și piațeta din fața Cercului Militar sunt și ele
subiectul unei propuneri de transformare. Scările sunt propuse a fi remodelate astfel încât treptele să fie
lărgite, devenind și loc de relaxare pentru studenți. Prin integrarea unei rampe de acces pentru persoanele
cu probleme locomotorii, scările pot deveni mai prietenoase cu oamenii. Acestea, alături de reorganizarea
piateței din fața Cercului Militar într-una în care să se poată organiza evenimente, poate transforma zona
devenind una de întâlnire, spun proiectanții.

„Deși o zonă verde frumoasă, trebuie să ne gândim că ea este una studenteasca în care nu există foarte
multe posibilități de înâlnire și relaxare. Dacă luăm în calcul și faptul că la fiecare sărbătoare organizată de
către Cercul Militar, Bdul. Victoriei se închide traficului auto pentru a se desfășura pe carosabil, ne dăm
seama ușor de nevoia de reorganizare a acestei mici piațete. Prin pavarea parțială a acestui spațiu și
montarea de bănci pentru relaxare, s-ar putea rezolva două nevoi stringente: crearea unui loc de întâlnire
pentru studenți și oferirea unui spațiu dedicat organizării evenimentelor militare”, spune Tudor St. Popa,
președintele Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu și inițiatorul Școlii de Vară de Arhitectură și
Urbanism.
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Piste de biciclete în dublu sens - pod suspendat în Piața Unirii

Realizarea legăturii velo între Centrul Istoric și Parcul Sub Arini, pentru a putea apoi ajunge pe pistele de
biciclete ce duc spre Muzeul Astra și Rășinari, este și ea un element central al proiectului de transformare a
Bdului. Victoriei. Proiectanții propun, pe toată lungimea bulevardului, o pistă de biciclete realizată în dublu
sens, despărțită de traficul auto cu vegetație înaltă. La fel ca și pietonii, bicicliștii ar urma să aibă prioritate
în intersecții, viteza lor fiind, totuși, restricționată prin realizarea de curbe ușoare în zonele cu risc de
accidente.
Pentru realizarea legăturii cu Piața Unirii, proiectanții vin și cu o propunere îndrăzneață: realizarea unui pod
contrabalansat, semicircular, destinat bicicliștilor, care ar urma să lege suprateran cele două întrări în
pasajul existent. Podul ar urma să fie construit pe structură ușoară, fără piloni de susținere care să încurce
traficul auto.

UAR prezintă proiectul propus pentru transformarea Bdului. Victoriei

Școala de Vară Arhitectură și Urbanism de la Sibiu a avut ca scop căutarea de soluții pentru transformarea
Bdului. Victoriei din Sibiu într-unul prietenos cu pietonii. Ideea este una pentru care Asociația pentru
Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) a militat în ultimii ani, iar din 2022 este inclusă în strategia Primăriei
prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
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„AIOS a identificat acest bulvard ca având un mare potențial pentru dezvoltare. Este un bulevard istoric,
reprezentativ pentru oraș și foarte important pentru sibieni care acum nu se află în cea mai bună stare.
Ne-am bucurat că autoritățile locale au inclus transformarea acestui bulevard în Planul de Mobilitate
Urbană, noi venind în întâmpinarea intenției asumate a Primăriei Municipiului Sibiu. Noi ne dorim ca
acest proiect să fie baza de temelie pentru a începe discuțiile concrete cu privire la această transformare,
specialiștii să se implice, oamenii să își exprime viziunea și reprezentanții Primăriei să găsească soluții
pentru ca aceste viziuni să fie implementate într-o perioadă relativ scurtă.” a subliniat arh. Lilana Cazacu,
coordonatoarea participanților la Școala de Vară de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu. Liliana Cazacu este
arhitect specializat în conservarea patrimoniului și lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion
Mincu din București, Departamentul de Istorie și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului din Sibiu –
„Integrarea clădirilor noi în arii protejate”.

Propunerea de proiect rezultat în urma Școlii de Vară de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu a fost
prezentată aleșilor locali în incinta Primăriei Municipiului Sibiu, în perioada 23-30 septembrie,
urmând să facă subiectul unei expoziții în incinta Sucursalei Sibiu a Uniunii Arhitecților (Centrul de
Cultură Arhitecturală din Piața Mică nr. 24), începând cu 6 octombrie 2022, între orele 11:00 - 16:00.

Școala

de

Vară

de

Arhitectură

și

Urbanism de la Sibiu a fost co-finanțată
de

către

Uniunea

Arhitecților

din

România și Primăria Municipiului Sibiu,
având

ca

parteneri

Hotelul

Parc

și

Habermann Markt.

AUTORI:
arh. Liliana Cazacu
arh.peisagist Olena
Pitirimova
sociolog Daryna Pyrogova
urb. Andreea Secăreanu
arh. Nistor Bianca-Olga
stud.arh. Vlad Badiu
urb.stud.arh. Vlad
Constantinescu
CO-AUTORI:
urb. Alina Mureșan
arh. Raluca Davidel
c.arh. Tudor St. Popa
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Eveniment Mond ial

ÎNCHEIEREA „EPOCII REGINEI ELISABETA A II-A A MARII BRITANII”
Probabil că în istoria societății globale mileniul al III-lea va fi socotit începând cu anul 2022

Implicațiile acestui eveniment epocal, dincolo de destinul personal al Reginei, se pot evalua, din perspectivă
românească, pe trei paliere:
Global – politic – este un prag până la care conservatorismul anglo-saxon a păstrat mereu un echilibru în
zbuciumata Europă. Mai ales într-o perioadă de regres al temelor și practicilor tradiționaliste, acest flux
conservator a pus un binevenit bemol asaltului „progresist/regresist”, de esență neomarxistă, care a inundat
universitățile lumii libere, instituțiile și întreg loisirul din țările dezvoltate și nu numai. Instituția monarhică și
Familiile Regale din cele mai avansate state naționale au fost și rămân un sprijin fundamental pentru Contrarevoluția activă – în plenara accepțiune dată de Plinio Correa de Oliveira.

Spiritual – oamenii au nevoie să fie în contact cu un model concret de noblețe și verticalitate, integritate și
demnitate! În acest punct, mă întreb cu aproape disperare câți români au perceput această nevoie când
încă îl mai aveau în putere pe Regele Mihai Întâi?
Toată viața publică a Reginei Elisabeta a II-a s-a petrecut sub semnul Creștinismului; este semnificativ un
interviu al Majestății Sale:
- Ce mi-aș dori să vină Hristos în timpul vieții mele!
- De ce? a întrebat interlocutorul.
- Așa de mult mi-aș dori să-mi depun coroana la picioarele Lui!
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Relația specifică cu România
– Așa cum s-a dovedit, în genealogia medievală a familiei Reginei
Elisabeta a II-a există o ramură ce pleacă direct din familia lui Vlad
Țepeș („the Impaler”), 1431 - 1476, inclusiv cu încuscriri în ramuri
nobiliare maghiare.
– Pe de altă parte, succesorul la tron al Reginei este un om cu totul
deosebit ca spirit, ca dotare empatică, crescut zeci de ani ca să preia
această uriașă responsabilitate de stat, culturală și spirituală: REGELE
CHARLES AL III-LEA AL MARII BRITANII. Ca Prinț de Wales a vizitat
multe țări și foste colonii ale Marii Britanii, dar a dovedit un atașament
absolut special pentru țara noastră, mai ales zona Transilvaniei – unde
a poposit în toate părțile ei specifice: Maramureș, Săvârșin, SighișoaraViscri, Oltul Superior-Zălan-Micloșoara, Sibiu...
– „Oamenii tânjesc după un sentiment al apartenenței, al identității și
al semnificațiilor.Trebuie să redescoperim aceste trăiri... Avem atât de
multe de învățat de la Transilvania!” spune adesea Regele Charles al
III-lea, proclamând aceste deziderate inclusiv prin filme răspândite în
întreaga lume – Majestatea Sa a făcut pentru promovarea României
și intereselor sale strategice mai mult decât toți conducătorii ei oficiali
de la 1990 încoace.
– Prin Fundațiile „Prince of Wales” (acum transferate fiului său, A.S.R.
Prince William), cu filiala românească „Mihai Eminescu Trust” și alte
ONG-uri alăturate ei, noul Rege a promovat apărarea-conservarea
patrimoniului construit/celui silvic/peisajului cultural/a zonei rurale
specific transilvane.
– În virtutea acestui generos program, când în țara natală i s-a
reproșat că dorește instaurarea unui „parc tematic Britannia”,
Majestatea Sa a replicat că, din contra, ar dori evoluția spiritului
umanist și antreprenorial către o viziune mai creștină, mai ecologică
și mai legată de valorile superioare ale vieții omului!
– Dar cea mai specială legătură a Regelui Charles al III-lea cu
spiritualitatea românească s-a manifestat de-a lungul ultimelor
decenii prin apropierea sa de Credința ortodoxă – religia bunicilor și a
tatălui său, a unor mătuși care i-au ocrotit copilăria. Sub aceste faste
înrâuriri, până a deveni Rege, Prințul Charles a vizitat numeroase
vetre ale credinței ortodoxe din România, dar mai ales Chilia Sf. Mare
Mc. Gheorghe din Colciu – Muntele Athos, unde l-a avut confesor pe
românul avva Dionisie Ignat.
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Urmărind zilele de doliu național și apoi Funeraliile naționale în cinstea Reginei Elisabeta a II-a, toată gama de
manifestări care a marcat acest eveniment mondial, m-am simțit onorat să pot participa, fie și prin transmisii pe
internet, la aceste manifestări! În câteva cuvinte, doresc să vă împărtășesc ceea ce am simțit că s-a petrecut cu
acest prilej în Marea Britanie – cred că aceste lucruri sunt mult mai importante decât aspectul ritualic exterior, și
acela deloc banal:
Întreaga derulare a ceremoniilor a demonstrat un spirit conservatorist de cea mai bună factură, o voință de a
păstra patternuri seculare, unele milenare, ce se cer perpetuate spre viitor ca o dovadă a calităților civice și
europene ale națiunii britanice. Așa se explică păstrarea nealterată a identității imperiale, celtice și etnice a celor
patru națiuni ce compun astăzi Regatul.
Șeful întregului proces ceremonial a fost Prințul Christopher Ghika, ai cărui bunici au plecat din România când
tatăl său avea 9 ani. Prințul de Ghika-Comănești este General-maior comandant al Gărzilor irlandeze și al
London District, deci și al Gărzii personale a Reginei/Regelui.
S-a putut limpede observa că toate categoriile sociale-profesionale din Marea Britanie sunt foarte determinate
să păstreze tot ceea ce a dus la construcția istorică a actualului Regat, construcție care poate astfel să reziste
convulsiilor politice interne și externe, exacerbate în toată epoca Reginei Elisabeta a II-a.
La omagierea Reginei au participat chiar și cei care nu sunt fani monarhiști, dar care au înțeles că există un
interes național ce numai prin coagularea în jurul Monarhiei poate fi susținut. Despărțiri politice în fragmente
de Mare Britanie (atât de dorite și sponsorizate de statele teroriste din această lume...) ar însemna căderea
definitivă a națiunii și intrarea într-o moară internațională fără de milă.
LONG LIVE KING CHARLES THE THIRD OF GREAT BRITAIN!
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CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU

HEIDELBERG
Oraş „modern”, nu are „centru istoric”
Despre Heidelberg ştiam că este un celebru oraş universitar, dar numai
acum, pregătindu-mi călătoriei, am aflat că are şi un mare castel unde
până la urmă am petrecut cea mai mare parte a vizitei; pentru
universitate sunt deja cam bătrân.

În stânga, o clădire vestită de epocă (1592) din centrul vechi, în prezent hotel (din păcate nu cel
unde am stat eu 😊), în dreapta una dintre curțile universităţii, se vede şi o studentă care studia.
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Intrarea într-o clădire relativ nouă a universităţii, iar în dreapta
castelul văzut de la poalele dealului pe care se ajunge cu o
cremalieră, bineînţeles se poate şi pe jos dar am preferat această
variantă doar la coborâre.

Curtea interioară a castelului – una sau chiar mai multe aripi sunt în
ruină, nu de la bombardamente, ci de la niște incendii din sec. al XVIIIlea, le-au lăsat aşa (dar consolidate) pentru că li s-a părut mai romantic.

Muzeul farmaciei, într-o aripă a castelului (nu din cele în ruină), şi o tufă frumoasă lângă intrarea în
acel muzeu (uşa spre subsol, se vede doar puţin din ea).
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Un alt punct de atracţie la castel: cel mai mare butoi din lume
(chiar dacă pe poza mea pare destul de mic) şi panorama oraşului
vechi văzută de pe terasa castelului, din păcate vremea era mai
noroasă.

Detalii de decoraţie la castel, în dreapta vedere spre aleea de coborâre spre oraş.
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Tot pe coborâre

Am traversat râul Neckar pe „podul vechi” (1788), cu statui din aceeaşi epocă, femeia cu capul
acoperit bănuiesc că este Iustitia.

Am vrut să ajung pe „drumul filozofilor” (Philosophenweg), din păcate era la destul de mare
altitudine şi aici nu mai era cremalieră, am urcat de am înnebunit... într-adevăr erau privelişti
frumoase, şi o mică grădină botanică dar nu prea mai aveam putere să mă bucur de ele.
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MANNHEIM
Mannheim este de vreo două ori mai mare decât Heidelberg, nu e o
mare destinaţie turistică, dar dat fiind că am mers cu trenul în diferite
direcţii am tot trecut prin el, aşa că am şi coborât să dau o tură.

Palatul prinţului elector, unde acum se află universitatea, bineînţeles diferită de cea din
Heidelberg; se pare că este unul din cele mai mari din lume, aşa că probabil mereu e câte o aripă
în renovare.

Piaţa centrală (Paradeplatz) cu o fântână barocă şi în spate o clădire nouă. Se pare că aici au fost
bombardamente mai serioase, că mare parte din oraş e nou. Tot aici în piaţă am dat peste nişte
compatrioţi (dreapta), pare-se muzicieni dar m-am ferit să intru în vorbă cu ei .

Marea
atracţie
a
oraşului este turnul
de apă, înalt de 60 de
metri, cu un parc în
spate unde oamenii
stau la iarbă verde, iar
în jur clădiri artnouveau pe care din
păcate
n-am
avut
prea mult timp să le
studiez.
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THE SPARK - REAPRINDE SCÂNTEIA CU SCHIEDEL
AVEM ASTĂZI SOLUŢIILE PENTRU CERINŢELE DE MÂINE!

DE CRISTIANA STOICA

Într-o lume cu un ritm de schimbare tot mai alert, ne întrebăm tot mai frecvent: cum vom trăi
în viitor? Unde ne vom simți confortabil și ce va defini acel confort? Modul în care Schiedel
întâmpină viitorul este prin oferirea unor soluții simple și sustenabile pentru familii și
industrie.
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SCHIMBAREA VIEȚILOR FAMILIILOR VIITOARE

Cum poate ajuta Schiedel?
Expresia „a sta acasă” parcurge un proces radical de schimbare și devine tot mai atrăgătoare
dintr-o multitudine de motive. Datorită posibilității de a efectua cumpărături online și de a
lucra de acasă, există tot mai puține motive pentru a părăsi casa în zilele noastre.
Pentru un brand precum al nostru, care a dezvoltat produse avansate tehnologic și cu un
design atrăgător de mai bine de 75 de ani – produse care vor îmbunătăți suplimentar confortul
vieții de zi cu zi – această dezvoltare reprezintă o provocare enormă. Dar fiecare provocare
vine cu oportunitățile sale. Avem oportunitatea de a continua să satisfacem așteptările
familiilor prin intermediul serviciilor inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic, a
sistemelor de ventilație integrate și a coșurilor de fum.
Modul în care Schiedel întâmpină viitorul.
·Noi ne concentrăm pe „confort” și „relaxare” acasă.
·Experiența clienților și serviciile reprezintă prioritățile noastre principale.
·Suntem inovatori, progresivi și eficienți energetic.
·Produsele noastre sunt atrăgătoare, clare, durabile și bine concepute.
·Comunicăm claritate, simplitate, eficiență.
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Industrie

Lumea este în schimbare. Așa este și ramura
noastră industrială.
Combinaţia

dintre

deschiderea
procese

către

de

experienţa
noi

fabricaţie

provocări
de

noastră

şi

asociate

cu

ultimă

generaţie,

reprezintă baza succesului nostru antreprenorial.
Misiunea

Schiedel

împreună

învățăm

cu

proiectăm

și

și

clienții
ajustăm

de

a

produce

în

mod

regenerabile și modalități de reducere a deșeurilor.

creștem

noștri.

în

este

sustenabil și vom continua să căutăm resurse

Design și produse

La

noastră

Noi

permanență

soluțiile noastre.
Dorința noastră de a atinge excelența în
domeniul proiectării este confirmată de
mai multe premii de proiectare Red Dot,
Plus X și Italian design. Cu toate acestea,
accentul nostru principal nu este pus
numai pe obiectivul estetic, ci și pe
oferirea

de

beneficii

reale

clienților

noștri prin economisirea de spațiu în
casele

acestora,

prin

manevrabilitate

impecabilă, ergonomică.
Modul în care Schiedel definește viitorul.
Modul în care Schiedel proiectează
viitorul.

·Dezvoltăm soluţii simple şi sustenabile.

·Produsele

noastre

creează

emoţii

pozitive pentru clienţi şi contribuie la

·Produsele

Schiedel

reprezintă

longevitate

şi

siguranţă.

confort şi starea de bine.
·Asigurăm
·Învăţăm

şi

creştem

împreună

cu

partenerii noştri, pentru a ne diversifica

procese

de

cercetare

a

pieţei

şi

tehnologice constante, în interiorul şi exteriorul
industriei.

gama de produse şi servicii.
·Ne
·Clienţii

noştri

se

pot

încrede

îmbunătăţim

în

permanenţă

procesele

de

producţie şi logistică.

întotdeauna în gradul înalt de securitate
al produselor noastre.
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De ce să optăm pentru încălzirea cu lemne?
Utilizarea inteligentă și sustenabilă a materiei
prime,

în

special

a

regenerabile,

precum

regenerativă

de

materialelor
lemnul,

energie,

naturale

ca

aduce

și

și

sursă

cu

sine

numeroase avantaje.
Încălzirea cu lemn este bună pentru climă și are
astfel un efect pozitiv, pe termen lung, asupra
mediului.

Șemineele

moderne,

eficiente

din

punct de vedere energetic, cum sunt cele oferite
de Schiedel, permit soluții cu un nivel redus de

Sustenabilitate

emisii și un grad ridicat de eficiență.
Atunci când încălzirea este realizată cu lemne,

Soluții sustenabile, pe parcurusul intregii

nevoile oamenilor sunt îndeplinite cu ajutorul

vieți.

unei

surse

naturale,

regenerabile,

care

este

disponibilă atât la nivel regional, cât și la un cost
Atunci când ne gândim la ideile care sunt

redus. Datorită gradului înalt de eficiență al

adecvate

aspecte

șemineelor moderne, costurile de energie pot fi

importante ne vin în minte: oamenii și

reduse semnificativ. Mulțumită versatilității sale,

mediul.

lemnul este crucial ca și sursă de energie, pentru

pentru

viitor,

două

îndeplinirea obiectivelor referitoare la climă și la
Un lucru poate fi spus cu siguranță: o

ecologie.

schimbare activă are deja loc în jurul
nostru. În special atunci când este vorba
despre periclitarea mediului nostru.

Modul în care Schiedel protejează
viitorul.

Noi, cei de la Schiedel, purtăm o grijă
profundă

mediului,

concentrăm

procesul

de

aceea

ne

de

cercetare

și

dezvoltare pe soluții ecologice și eficiente
din punct de vedere energetic.

·Acţionăm întotdeauna într-un mod responsabil,
atât social, cât şi ecologic.
·Oferim soluţii cu un nivel redus de emisii şi
eficienţă înaltă.
·Preţuim parteneriatele în termeni egali.
·Ne străduim să depăşim aşteptările clienţilor

Lemnul este bun

noştri.
Ce inseamnă The Spark?
The

Spark

reprezintă

inițiativa

internă

a

companiei noastre și un motto în același timp.
Un motto prin intermediul căruia dorim să
aruncăm o rază de lumină asupra oportunităților
viitorului și a modului în care le putem folosi în
mod activ. Sperăm ca Povestea Schiedel să vă
inspire și să aprindă scânteia (The Spark)

și în

voi.
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70% dintre elevi sunt
analfabeți funcțional

SEPTEMBRIE
2022

ASOCIAȚIA BOOKLAND

ÎNCOTRO?
Toate studiile psihometrice demonstrează imbecilizarea populației
lumii începând cu anul 2000. Care știți cu ce eveniment coincide?
Cu lansarea serviciului internetic world wide web (www) către
populație, acesta fiind inițial un proiect militar. Poate nu realizăm
acum, deși ar trebui, că scăderea globală a coeficientului
intelectual (IQ) ne va impacta major pe toate planurile. Acum
câțiva ani IQ-ul mediu european era de 99, România având 91. Se
estimează că până în anul 2050 coeficientul intelectual mediu
global va fi în jur de 80. Paradoxal, când te gândești că accesul la
informația de pretutindeni ar fi trebuit să ne îmbunătățească
nivelul de cunoștințe... Însă, poate că aici e și capcana: nu ne mai
chinuim să memorăm informația, și de aici și regresia
vocabularului tot mai des întâlnită la tineri.
Peste 2.9 milioane elevi, preșcolari și antepreșcolari au revenit la
școală pe 5 Septembrie 2022 în cele peste 17.800 instituții de
învățământ preuniversitar, dintre care 12.700 nerenovate de ani
buni. Iar aceasta nu ar fi singura problemă, mai avem și lipsa
dotărilor și infrastructurii educaționale, lipsa manualelor, slaba
pregătire a cadrelor didactice, bullying-ul și multe altele.

Însă, ce așteptări să avem
când, în România, 32,5% din
populație se află în risc de
sărăcie sau excluziune socială?
Oare acest procent copleșitor
nu e rezultatul direct
proporțional al lipsei
importanței acordată
educației? De ce vorbim tot
mai des în ultimii ani despre
scăderea nivelului calitativ în
învățământ?
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După cum a declarat și
ministrul Sorin Cîmpeanu,
învățământul online a fost o
„catastrofă națională”, domnia sa recunoscând că școala a ajuns într-un punct de
minim al calității educației
în România (pe plan mondial se vorbește că a dus la
pierderea, în medie, a 1.8 ani
de școlarizare imposibil de
recuperat).

Să vă reamintim că în cadrul Programului-Pilot de Testare Standardizată,
desfășurat la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie 2022 – în care au
fost testați aproape 165.000 de elevi din 526 de școli din toată țara, de la
toate clasele, primare, gimnaziale și liceale - a rezultat că 70% dintre
elevii României sunt într-o zonă de risc sau într-o zonă de înțelegere
limitată a materiilor. Adică, pe scurt: azi, 7 din 10 copii sunt analfabeți
funcțional. În mediul rural chiar 8 din 10. Cel mult 2 din 100 elevi români
se află în zona înaltă a competențelor, sunt creativi și au rezultate foarte
bune, având potențial mare de a face performanță după finalizarea
școlii. Sunt elevii pe care îi vedem premiați la olimpiadele internaționale
și, de cele mai multe ori, mentorați în privat. Însă, oare câți dintre aceștia
vor alege să rămână în țară?
Anul acesta mai mult de 1 din 4 elevi de clasă a XII-a nu s-a înscris la
bacalaureat, mai exact 26.7%. Însă, situația e mai gravă dacă dăm timpul
înapoi cu 12 ani... fiindcă, rezultă că 45.4% dintre liceeni nu termină liceul
cu o diplomă de absolvire.

Referitor la mediul universitar, în România, în 2019, mai erau doar 37 de
universități private. În 2010 erau 52. În universitățile private mai studiază
astăzi doar 65.000 de studenți. În urmă cu zece ani erau peste 230.000.
Această situație nu se întâlnește numai în universitățile private, ci și în
cele de stat. De ce? În practică s-a dovedit că diplomele pe bandă
rulantă acordate unor studenți în fapt mediocri nu le asigură un job
constant și bine plătit, de aici și dezamăgirea aferentă și scăderea
interesului absolvenților de liceu pentru învățământul superior,
majoritatea optând pentru munca de jos bine plătită în afara țării. Ca să
nu mai aducem în discuție impiedicarea studenților români în a-și
dezvolta competențele încă din timpul facultății, dat fiind că le este
condiționată prezența la cursuri de absolvire. Iar companiile, ce să vedeți,
punctează negativ lipsa experienței absolvenților. Un cerc vicios din care
nu există scăpare decât dacă cele două părți – universitatea &
angajatorul – își dau mâna.
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ESTE POSIBILĂ REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI?
Este! Important este să se dorească.
Deja la 4 din 10 copii nu le place școala. Așadar, reforma (nu peticirea)
învățământului românesc este imperios necesară. Dezastrul din
învățământul superior se datorează celui din învățământul primar și
secundar. Nu putem pretinde performanță de la elevii învățați de
suplinitori. La fel cum nu putem pretinde rezultate în general bune de la
elevi nemotivați să participe la cursuri în condiții improprii. Nu există un
raport oficial, însă vă puteți imagina câte școli își așteaptă elevii în clădiri
pline de igrasie și mucegai, cu băncuțe rupte, uși/geamuri/pardoseli
deteriorate, acoperișuri și tavane prin care plouă, curți pline de noroi,
sobe în sălile de clasă și WC în spatele școlii. Cel puțin 30% dintre ele
conform interviurilor date de-a lungul anilor de cei peste 30 miniștri ai
Educației! Astfel că ne putem „baza” an de an pe dezamăgirea și
demotivarea a cel puțin 30% dintre copiii care, la un moment dat, nu se
vor mai înhăma la această corvoadă numită „educație”. Involuție care va
aduce cu sine și scăderea PIB și, automat, a nivelului calității vieții.
CE FACEM PÂNĂ ATUNCI?
„Mobilizăm mediul privat!” este răspunsul dat de Asociația BookLand
care, iată, în curând anunță un bilanț de 66 instituții școlare renovate în
ultimii 3 ani. Fără granturi europene, pur și simplu mobilizând sute de
companii să contribuie cu bani, produse sau servicii (prin redirecționarea
celor 20% din impozitul pe profit/venit conform Legii Sponsorizării nr.
32/1994). Rezultat posibil datorită dorinței a peste 400 companii private
de a contribui la îmbunătățirea condițiilor în care învață elevii români.

pag. 36

Info 7

Septembrie 2022

Eforturile acestei mici
asociații dovedesc că și la
noi se poate. Că un buget
mic, cheltuit eficient, poate
aduce rezultate mari. Și că
autoritățile locale, odată
implicate și ele – financiar
sau logistic – pot deveni
parteneri de nădejde în
acest demers.

Cele 29 instituții școlare din calendarul de Renovare 2022 se regăsesc în
22 județe – Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța,
Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu,
Suceava, Teleorman, Valcea, Vaslui, Vrancea -, la ora actuală 12 fiind deja
finalizate, restul în plin șantier sau pe cale să fie renovate în ultimele luni
ale anului.
În final, în cele 66 școli renovate, anual, peste 10.000 elevi vor simți
beneficiile unei școli „ca afară”. Diferența se vede deja, conform spuselor
directorilor instituțiilor: nu se mai pleacă la alte școli din apropiere, ba
chiar se înscriu mai mulți elevi la aceste școli, iar profesorii își iau mai
multe ore de predare în cadrul acestora.
„Împreună CONSTRUIM oameni” e deviza Asociației BookLand la care, în
ultima vreme, au început să adere și persoanele fizice prin completarea
Formularului 230 sau prin transmiterea unui SMS cu textul CONSTRUIM
la 8845, donând astfel 2 Euro lunar pentru normalitatea în educație.
„Să nu ajungem să regretăm timpul pierdut, timpul în care am
așteptat <să ni se dea>. Societatea evoluează mai rapid decât sistemul
care ar trebui s-o ghideze. Iar dacă direcția e greșită, copiii noștri sunt
afectați iremediabil, căci timpul nu mai poate fi dat înapoi. Școala
online i-a nenorocit, să nu o facem și noi prin nepăsare și neimplicare.
Și o să fiți uimiți cât de puțin trebuie ca lucrurile să se pună în mișcare!
Să începem prin a fi exemplu pentru cei mici. Schimbarea lor să
înceapă cu schimbarea noastră... măcar a mentalității. Să nu le mai
spunem copiilor că școala nu le pune pâine pe masă, căci chiar asta
face... însă, în timp. Să îi încurajăm să se ducă la cursuri, să învețe
pentru ei înșiși, nu pentru note și să aibă curajul să-și urmeze vocația,
oricare ar fi aceasta: contabil, medic, tâmplar, șofer. E nevoie de
fiecare! Noi, românii, poate că nu ne-am mobilizat ca alte popoare – iar
asta fiindcă avem un nivel de toleranță și suportabilitate mult prea
exersat de-a lungul istoriei noastre zbuciumate -, însă am făcut-o
mereu când ne-a ajuns cuțitul la os. Până aici! Acum ori niciodată să
ne croim altă soartă!” – Mihaela Petrovan – Fondator Asociația
BookLand.
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Fără încrederea și susținerea partenerilor loiali care au sprijinit constant
eforturile asociației, renovarea a 66 școli/grădinițe n-ar fi fost posibilă:
Unicredit Consumer Financing, Decathlon, SIT, Elis Pavaje, Leroy Merlin,
Bilka, Viva Credit, Titan Machinery Romania, Turbomecanica, Arkema,
Profi, Synevo, Rehau, Amazon, Trutzi, Masterplast, Barrier, Ferroli, Ariston,
Sipex, GLS Romania, Pall-Ex Romania, Austrotherm, Siniat, Novarservis
Ferro Group, Cesarom, Wenglor, Asseco Group, Fami Notara, Fuchs
Condimente, Instal Impex, Asevi, Policolor, Savana Culoare, Caparol,
Nuclearelectrica,
E.ON
România,
Somaco
Grup
Prefabricate,
Novaintermed, Marvicon, Ropeco Bucuresti, Purmo Group, Baumit,
Ravago Rom, Xella RO, Porta Doors, Sanotechnik, Deutsche Leasing, Tesy,
Sykes România, Certo Industrie, Real Grup Invest, Kaefer Romania,
Porsche Romania, Square Chem, Elpreco, Fabrica de Profile, Isomat,
Royal Trans, Raveli, Niko Auto Com, Fereastra Rekord, Bauelemente,
AVBS Credit, Ecogreen Metal House, Argenta, Larex-Ir, MaxBau, Novatik,
Genco’93, Alpha Pompe, Safetech Innovations, Pro Invest, Sagrod,
Hollrom Impex, Barza, Eximprod Grup, Heinrig Impex, Radox, ButanGas,
Linde Gaz Romania, Temad, Romstal, Valrom, Flash Lighting Services,
Total Electric, Pro Energ, Solexpert, MuralShop, DPD, Eglo, Luxten, Mindo,
Selcar International, Limpio, Gedafarm, Mar&Pet, Eurotigla, Arsis, Coface,
VitraQ, Termoplast, Agricost, RG Design, Romprofix, Todome, Gilcom,
Vinca Marmura, Unimec și alții.
Următorul pas pe care Asociația BookLand îl va face din 2023 încolo – pe
lângă renovarea a încă minimum 8 școli în ultimele județe rămase
„neacoperite” – este construcția de școli etalon care să asigure și un
pachet complet de servicii, inclusiv metoda de predare, conținut
educațional și locuri de muncă după absolvire. Aceste școli pe care
BookLand intenționează să le deschidă în fiecare județ vor fi moderne și
sustenabile (cu cantină, facilități sportive, cinema & sală teatru,
bibliotecă, laboratoare, spații relaxare, livadă dar și solar în care va crește
propriile legume) și vor fi puse gratuit la dispoziția copiilor din zona
rurală.
De peste 11 ani BookLand contribuie la sublinierea importanței educației
& dezvoltării personale prin Conferințele BookLand Evolution care
transmit tinerilor mesajele inspiraționale ale mentorilor cu valori demne
de urmat, prin Taberele Coolturale BookLand care oferă tinerilor un mix
echilibrat de activități educaționale & distracție în mijlocul naturii, dar
mai ales prin Renovarea & Dotarea școlilor, inițiativa care acordă copiilor
defavorizați din mediul rural o șansă reală la o educație de calitate! Adio
igrasie și mucegai, băncuțe rupte, uși/geamuri/pardoseli deteriorate,
acoperișuri și tavane prin care plouă, curți pline de noroi, sobe în sălile
de clasă și WC în spatele școlii! Cu ajutorul companiilor care s-au
mobilizat contribuind cu bani, produse sau servicii, BookLand va reuși în
2022 să aducă schimbarea în încă 29 școli (în 2020-2021 a renovat &
dotat 37 școli).
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