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INFO 1 – Reactivarea bulevardului Victoriei din
Sibiu, de Ana DONȚU

INFO 2 – Expoziția „AMINTIRI PE STICLĂ”, 
de Eleonora-Doina MARIN 

INFO 3 - Ansamblului Bisericii fortificate din
Dealu Frumos, de Claudia POPESCU

INFO 4 – Conferința „Cunoaşte, protejează,
restaurează!”, de Ana DONȚU

INFO 5 – Artsandcraftul românesc, de Anca
SANDU TOMASZEWSKI 

INFO 6 – Studiu de nud, de Crișan ATANASIU

INFO 7 – Greutatea țiglei din beton,
comparativ cu alte tipuri de învelitori, Bramac

INFO 8 – Călătorii europene, 
de arh. Alexandru ANTONESCU

AGERPRESS

Comentarii de arh. Dorin BOILĂ



REACTIVAREA
 BULEVARDULUI VICTORIEI

MASĂ
ROTUNDĂ

Întâlnirea face parte din cadrul
evenimentelor culturale ale UAR
Sibiu, aici fiind expuse planșele
rezultate în urma Școlii de Vară de
Arhitectură și Urbanism ce au ca
temă tocmai reactivarea Bdului
Victoriei prin transformarea lui și
alocarea echitabilă a spațiilor către
toate categoriile de utilizatori.

foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

DEZBATERE CU
STUDENȚII UAUIM

Marți, 8 noiembrie 2022, la Centrul
de Cultură Arhitecturală din cadrul
sucursalei Sibiu a Uniunii Arhi-
tecților din România a avut loc o
masă rotundă pentru a se discuta
viitorul Bulevardului Victoriei.

Amintim că, recent, Asociația

pentru Înfrumusețarea Orașului

Sibiu (AIOS) a prezentat, în cadrul

Primăriei Municipiului Sibiu, un

proiect de transformare a bulevar-

dului într-unul prioritar pentru

deplasările nemotorizate. 

La eveniment au participat Tudor St. Popa -

președintele AIOS, arh. Liliana Cazacu - cadru

didactic UAUIM, arh. Dorin Boilă, vicepreședinte

al sucursalei UAR Sibiu, și studenții arhitecți de

la Conservare și Restaurare de Arhitectură, din

cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism

„Ion Mincu”, Secția Sibiu.
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„Viitoarea promenadă ce leagă centrul orașului Sibiu de parcul Sub Arini (cel mai mare parc al
orașului) ar trebui să ofere confort și siguranță pietonilor în deplasarea pe Bulevardul Victoriei și
să răspundă nevoii de recreere a sibienilor, deschizând totodată posibilitatea de a avea în viitorul
apropiat un culoar verde, prietenos deplasărilor nemotorizate, care să străbată întreg orașul, de
la Gara CFR până în Muzeul Astra. AIOS a militat încă din 2018 pentru regândirea acestui
bulevard și ne bucurăm că Primăria Sibiu a înțeles avantajele reamenajării bulevardului,
incluzând transformarea lui în Planul de Mobilitate Urbană”.

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 mai mult de 78%

din lățimea bulevardului este

dedicată mașinilor. 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 de maximum 1,5 m. În

același timp, pista de biciclete,

cu o lățime de doar 60 de cm,

este înghesuită între traficul

auto și mașinile parcate lateral,

paralel cu bordura.

„Pentru a oferi siguranță în zona clădirii, viitorul gard montat
înspre clădire poate fi prevăzut cu elemente de protecție în
partea superioară, pentru a proteja pietonii de eventulele
desprinderi de tencuială de pe clădire. AIOS se oferă să participe
la găsirea unor soluții estetice de a realiza noul gard dinspre Bdul
Victoriei.”

T U D O R  
S T .  P O P A

Președintele Asociației

pentru Înfrumusețarea

Orașului Sibiu

link video

https://we.tl/t-wTJN90E9Gr
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„În timpul Școlii de Vară de Arhitectură și Urbanism de la Sibiu, pe parcursul a șapte zile am
analizat acest segment de bulevard atât din punct de vedere al celui care circulă, cât și din
documentație, din bibliografie, din tot ce am putut găsi scris, desenat, prezentat cu privire la
acest bulevard. S-au tras niște concluzii destul de repede, pentru că n-am avut timp decât
pentru a reacționa prompt cu niște propuneri. Pe aceste planșe nu sunt decât niște idei,
sugestii, propuneri, dintre care unele ar putea fi foarte bine implementate și reprezintă un
punct de pornire într-o dezbatere, într-o discuție pe care dorim să o avem cu comunitatea din
Sibiu. Ne-am concentrat în cursul școlii de vară pe situația actuală, în special pe circulație,
pentru că este un subiect care ne doare pe toți și concluziile pe care le-am tras au dus la niște
posibile soluții de implementat”.

L I L I A N A
C A Z A C U

Departamentul de Istorie și

Teorie a Arhitecturii și

Conservarea Patrimoniului

al Facultății de Arhitectură,

Secția Sibiu.

link video

https://we.tl/t-Y0cFR4amZT
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„Acum, mai ales în urbanism, începe în sfârșit să se discute despre coridoarele verzi-albastre,
respectiv niște axe spațiale marcate de apă curgătoare (sau nu) și vegetație. Într-o asemenea
analiză, după cum bine s-a spus, se leagă o zonă ultracentrală de o zonă în principal vegetală,
dar ajunge până la Academia Forțelor Terestre. În contextul acesta, aș propune să extindeți
analiza din acest țesut cu acest ax albastru reprezentat de Pârâul Trinkbach care, din cauză că
n-a existat o viziune a fostelor administrații, a devenit un fel de canal, de multe ori acoperit.
Pana aceasta verde este prima zonă de Loisir Urban al sibienilor”.

D O R I N  B O I L Ă

vicepreședintele sucursalei

Sibiu a Uniunii Arhitecților

din România

link video

https://we.tl/t-OT9ub6jtYb
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Studenții de la Conservare și Restaurare de Arhitectură, din cadrul UAUIM Sibiu, analizează, în acest

semestru, evoluția istorică a zonei. Aceștia urmăresc trama stradală, parcelarul și fondul construit de pe

Bulevardul Victoriei, dorind să realizeze un studiu de fundamentare care să ajute la înțelegerea mai

bună a bulevardului astfel încât transformarea propusă de către AIOS să fie susținută documentar. În

baza acestor analize, se dorește identificarea valorilor culturale, pe baza cărora să se întocmească

reglementări pentru protejarea acestor valori. Studenții sunt coordonați de arh. Liliana Cazacu. În cadrul

mesei rotunde, ei și-au împărtășit experiența cu acest bulevard în calitate de șoferi, pietoni sau bicicliști,

dificultățile cu care s-au confruntat și au propus anumite soluții pentru a le rezolva. 

Discuțiile pot fi ascultate aici: https://we.tl/t-vtRRqaUnfl

https://we.tl/t-vtRRqaUnfl
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Echipa de proiect a
identificat câteva puncte
centrale de care
administrația trebuie să țină
seamă: accesibilitate pentru
toți, lărgirea trotuarelor,
îmbunătățirea siguranței în
intersecții și fluidizarea
traficului auto. Propunerile
pot fi consultate pe site-ul
AIOS - www.aios.ro/victoriei 

Școala de Vară de

Arhitectură și Urbanism de

la Sibiu a fost cofinanțată

de Primăria Municipiului

Sibiu și de Uniunea

Arhitecților din România,

având ca parteneri Hotelul

Parc și Habermann Markt. 

http://www.aios.ro/victoriei
http://www.aios.ro/victoriei


Expoziția „Amintiri pe sticlă”

autor: 

ELEONORA-DOINA MARIN

Expoziția, dedicată generației noastre de arhitecți, absolvenții

Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, promoția 1973 (prin

materiale, conținut, sentimente), creată de arhitectul Liviu

Brandabur și dăruită oamenilor indiferent de religie, profesie,

gen sau culoare a pielii, prin cel mai înalt sentiment, iubirea, a

împrăștiat emoții, idealuri și vise, într-o perioadă de maturizare

finală a profesiei de arhitect pe care autorul a ales-o. 

Tablourile prezentate în expoziție și realizarea lor pe oglinda

vieților noastre trecătoare constituie depozitul adunat în timp. 
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Cităm din „cuvântul” autorului: „Expoziția «Amintiri pe sticlă», dedicată într-un fel generației mele,

indiferentă la clasificări și etichetări, a preluat firesc tradiția clasică a Școlii de Arhitectură, atât în formă,

cât și în conținut. Lucrările susțin o viziune hotărâtă despre clasic și modernitate”.

Artistul conferă oglinzii o nouă putere, aceea de a imortaliza, pentru eternitate, forma adevărului,

schimbările timpului în care trăim, cosmosul, activitatea umană, capriciile naturii, dependența de un

univers în continuă mișcare.

„Pentru a atinge perfecțiunea, a trebuit să inventez, să las ascunse în străfulgerările oglinzilor mele tot

ceea ce doresc să spun. Sentimente din lucrările mele trebuie descoperite în fiecare zi, în același tablou;

vor fi altele de fiecare dată. Aveți răbdare și priviți-le! Vă vor aduce liniștea și echilibrul sufletesc de care

aveți mare nevoie”, mărturisește Liviu Brandabur. 

În universul Creației, omul încearcă să descopere lumea în care trăiește. Neputința îl conduce către

căutare și, negăsind singur soluția, intervine factorul universal de protecție divină a CREATORULUI. 

 Astfel, din simbioza celor doi, se naște ARTA.



O scurtă prezentare a lucrărilor expoziției a fost făcută de arhitectul acuarelist Dan Mihail Vucicovici, care

a apreciat în mod deosebit atât picturile pe oglindă, cât și activitatea autorului. 

Pentru viața culturală a BUCUREȘTIULUI, vernisajul expoziției „Amintiri pe sticlă”, care a avut loc la Galeria

Foaier a Cercului Militar din București, pe data de 28 septembrie 2022, a constituit un moment unic, la

care am participat împreună cu numeroși colegi alături de care autorul Liviu Brandabur, în decursul

timpului, a realizat, în calitate de șef de proiect, numeroase proiecte în municipiile Galați, Pitești,

Constanța, Craiova, Botoșani, Iași, Timișoara, București etc. 
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Lucrările expuse au demonstrat că modalitățile

de expresie nu pot fi niciodată epuizate. 

Prin introducerea unei tehnici noi de pictură,

oglinda devine baza lucrărilor artistului, cu

sclipiri mirifice, controversate, în mișcare

permanentă, în funcție de lumina din încăpere.

Aceste tablouri își aleg singure peretele pe care

vor să fie expuse, privite, înțelese și valorificate.
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Lucrările autorului expoziției combină expresia

surprinzătoare a imaginii calului (cel care l-a purtat pe om la

război, la plimbare, la muncile agricole, l-a însoțit în clipele

fericite: nuntă, botez, dar și în cele nefericite), cu fascinanta

VENEȚIE, cea cu fețele văzute și nevăzute, care incumbă

sentimente, bucurii sau decepții, răzbunări sau iertări, adevăr

sau minciună, dar și cu fascinația dansului sau cu eleganța

clasică a baletului.

Colecția de amintiri cuprinde Veneția, Murano, Torcelo,

minuni ale arhitecturii din Italia, precum și portrete de

familie cu subiecte ascunse într-o optică personală.

Fereastra spre vise este o oglindă a sentimentelor autorului

față de universul care îl înconjoară celest, tăcut și expresiv. 
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DocumentareaDocumentarea  
digitală a Ansambluluidigitală a Ansamblului  
Bisericii fortificate dinBisericii fortificate din  
Dealu Frumos – jurnal de atelierDealu Frumos – jurnal de atelier

Acest articol este un INFO-SEMNAL care are un dublu scop: de a
informa despre ceea ce s-a întâmplat la școala de vară de la Dealu
Frumos, dar și de a semnala expoziția „Dealu Frumos - protejarea
patrimoniului între tradiție și contemporaneitate” care marchează
încheierea celor două proiecte derulate vara aceasta: cea de-a doua
ediție a școlii de vară „IMUAU Summer School. Schonberg 2022” și
proiectul cultural „Tradiție și tehnologie – Documentarea digitală a
Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos”. Expoziția este
găzduită de Centrul de Cultură Arhitecturală Sibiu și poate fi vizitată
până în 9 decembrie. Vernisajul a avut loc pe 24 noiembrie, marcând o
seară dedicată meșteșugurilor prezentate în cadrul școlii de vară, iar pe
26 noiembrie a fost organizată videoproiecția „Replica digitală a
Ansamblului Bisericii Fortificate din Dealu Frumos”, cu vizualizări redate
în VR. Aceste două evenimente vor fi relatate amplu în următorul
număr al Buletinului Informativ. (n.r.)

pag. 16

,,

info 3info 3



pag. 17

Workshop de fotogrametrie și scanare 3D „Replica digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din

Dealu Frumos" desfășurat la Dealu Frumos, jud. Sibiu între 10-16 august 2022, în cadrul

proiectului cultural „Tradiție și tehnologie. Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii

fortificate din Dealu Frumos", realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu,

prin Atelier Experimental MAC POPESCU și Centrul Expozițional Documentar în parteneriat cu

Ordinul Arhitecților din România Filiala București, proiect susținut de Ordinul Arhitecților din

România din Timbrul de arhitectură.

După cum s-a dezbătut la Zilele Culturii Urbane de la „Uzina de apă”- Suceava, releveul era o

practică foarte bună, care nu doar documenta monumente care puteau suferi ulterior

transformări (unele au și dispărut între timp), dar și educa studenții arhitecți. Totuși practica

releveului a evoluat, după cum observa și regretatul Mihail Caffe în amintirile sale: „echipe de 3-5

studenţi care întindeau panglicile de oţel sau de pânză ale unor rulete de 20 – 30 m, suspendau

sfori cu greutăţi de tavane sau bolţi, sau ridicau tot felul de beţe şi prăjini – pentru a măsura

înălţimile. […] gradul de precizie [al măsurătorilor cu ruleta și plumbul] era destul de aproximativ,

incomparabil cu cel pe care îl au aparatele actuale cu laser şi calculator.” (Mihail Caffe, Locuri,

oameni, întâmplări).

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în parteneriat cu Graphein Topo SRL, a

realizat în mai 2022 un atelier de scanare 3D în care le-au fost explicate studenților de anul V

câteva elemente de scanare 3D și fotogrametrie ce puteau fi folosite în munca de proiectare. Prin

aceste instrumente se poate documenta ceva deja construit, sau se poate vizualiza ceva aflat în

stadiu de proiect. În anumite cazuri se poate supraveghea și evoluția unui șantier deschis, etc.

PRACTICA RELEVEULUI

Prezentare
fotogrametrie în
atelier (foto:
Valentin Popescu)
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Institutul Național al Patrimoniului, Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch al Bisericii

Evanghelice C.A. din România, Complexul Muzeal Astra Sibiu, Muzeul Național al Satului

București, Primăria Comunei Merghindeal, jud. Sibiu, Secția Conservare și Restaurare de

Arhitectură a Facultății de Arhitectură, UAUIM din Sibiu, Centrul de Studii de Arhitectură

Vernaculară Dealu-Frumos UAUIM, Revista Zeppelin, Agenția Națională de presă AGERPRES.

PARTENERI:

Având astfel de premise, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” prin Centrul

Expozițional Documentar – Muzeul Școlii de Arhitectură și prin Atelier Experimental Mac Popescu,

împreună cu Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a organizat un

demers mai ambițios: scanarea 3D a ansamblului fortificat de la Dealu Frumos, proces cu o

componentă didactică relativă la protecția patrimoniului istoric. Proiectul cultural „Tradiție și

tehnologie. Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos”, a fost

susținut de Ordinul Arhitecților din România Timbrul de arhitectură 2022. Crearea unei astfel de

arhive digitale a patrimoniului construit poate fi folosită pentru accesibilizarea acestuia (UNESCO,

2003) și pentru obținerea de date precise necesare în munca de restaurare.

ATELIERUL DE SCANARE ȘI FOTOGRAMETRIE

Fotogrametrie cu cei doi voluntari și
instructorii lor (foto V.P.)

Vizualizarea scanării cu drona din diferite puncte pe
baza unui nor de puncte

Scanarea 3D a ansamblului fortificat a început cu un atelier de scanare și fotogrametrie la Dealu

Frumos organizat între 10-17 august 2022. 

Participanții la atelier, deja familiarizați cu modelarea poligonală, au trebuit să se obișnuiască și cu

problemele de la fața locului. A fost un volum foarte mare de muncă pe partea de fotogrametrie

care este aproape o muncă fizică. Aparatul trebuie să surprindă minuțios și cu suprapuneri toate

detaliile monumentului, chiar dacă sunt obstacole precum pomii sau diferențe dintre iluminat

puternic și slab, care au dat multe bătăi de cap pentru fotogrametrie.   Arh. Andreea Ivanciof,

prezentă pentru documentarea fotografică a procesului, s-a implicat cu entuziasm și în

fotogrametrie, pentru a scoate la lumină cele mai ascunse detalii ale arhitecturii. Pilotul de dronă

Matei Popovici s-a confruntat cu vegetația abundentă din exteriorul și interiorul incintei

fortificate. Amândoi au fost ghidați de arheologul Călin Șuteu, care le-a oferit sfaturi pe baza

experienței sale.
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O provocare pentru vizualizare a reprezentat-o și exteriorul Ansamblului, destul de greu de

modelat în mod convingător. 

Pe lângă prelegeri legate de fotogrametrie și fotografie cu drona, Călin Șuteu a prezentat

experiența sa dobândită în Valea Cătinei unde a descoperit, cu ajutorul scanării 3D, intervenții

umane din perioada dacică. În cadrul sitului arheologic de epocă dacică de la Valea Cătinei –

Piatra Rotării (jud. Buzău) a folosit un echipament LiDAR (Light Detection and Ranging) portabil

pentru a documentarea transformărilor aduse de om asupra reliefului din zonă. Era vorba de

amenajări militare pentru palisade, dar și de unele necesare accesului într-o zonă stâncoasă, greu

accesibilă.Cele peste 170 de puncte în care a fost mutat scanerul au fost totuși mai puține decât la

Dealu Frumos (310 puncte), dar datele rezultate erau și ele destul de mari. Folosind experiența din

proiectul HiLands (https://hilands.net4u.ro/images/rapoarte/RST-2021.pdf) Călin Șuteu a putut să

ne ofere și unele sfaturi pentru restul echipei în privința unui set mare de date ce necesitau

aliniere.

Scanarea a avut ca obiectiv documentarea

monumentului și a fost organizată pe zone de

interes. Exteriorul incintei, inclusiv Căminul

proiectat de Fritz Balthes a fost primul pas

realizat. Pentru o bună aliniere a fotografiilor

rezultate din fotografiere manuală și cu drona

au fost dezactivate coordonatele GPS.

Pentru biserică au fost gândite zone pentru

altar, nave laterale, nava centrală, supanta cu

orga, două spații anexe, turnurile.

Au fost documentate după posibilități clădirile

ce fac parte din fortificație precum Turnul

Slăninei. Urcarea zidului cu drona . . .  printre crengi 

Domnul Călin Șuteu într-o vizualizare a punctelor de scanare stabilite pe baza releveului din 1953



Seară de seară, după descărcarea imaginilor din camerele foto, calculatoarele au preluat munca

de asamblare a imaginilor 3D, lăsând ocazia participanților să se bucure de prelegeri, de seara

dedicată vizualizărilor VR și la final, de un foc de tabără binemeritat!

O prelegere a fost ținută de către doamna arh. Heidrun Kӧnig referitoare la schimbare parțială a

interiorului și a mobilierului religios din biserică, până la forma lor actuală. La finalul prelegerii

Mirela Weber, Liviu Gligor, Călin Șuteu și Heidrun König au vorbit despre noile tendințe în

investigarea patrimoniului construit, cu aplicabilitate și la biserica de la Motiș, de care se ocupă

dna. Weber. În seara de VR a atelierului au fost popularizate alte reconstrucţii, inclusiv cea a

Muzeului Simu și a fost gândită modalitatea de vizualizare a obiectului acestui proiect: Biserica

Evanghelică din Dealu Frumos.
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DUPĂ MUNCĂ ȘI RĂSPLATĂ...

Prelegerea
doamnei Heidrun
Konig despre
mobilierul
religios al
bisericii   (foto:
Valentin Popescu)

Vizualizarea în Reality Capture a gradului de
documentare obținut prin fotogrametrie pentru
Căminul comunal 

Discuție și  vizualizare pentru corelarea
informației rezultată din scanare cu cea
obținută prin fotogrametrie 



Proiectul a fost continuat și la București printr-un atelier de fotogrametrie organizat în Muzeul

Național al Satului „Dimitrie Gusti” și adresat studenților Facultății de Arhitectură din cadrul

UAUIM. Scopul acestuia a fost de documentare prin fotogrametrie a unor piese de tehnică

populară (mori de vânt, de apă, piuă, teasc etc.) și de redare a funcționalității acestora în VR, fiind

modelate digital și animate, pentru a le readuce la viață și a prezenta modul lor de funcționare.
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ATELIER DE FOTOGRAMETRIE ÎN MUZEUL SATULUI DIN BUCUREȘTI

ÎN LOC DE CONCLUZII…

Avantajele folosirii noilor tehnologii în investigarea patrimoniului și în identificarea degradărilor și

a problemelor structurale sunt evidente.

Copii în seara de VR 



CUNOAŞTE, PROTEJEAZĂ, RESTAUREAZĂ!

CONFERINȚĂ

Lucrările au fost deschise de
reprezentanții instituțiilor abilitate în
domeniu: invitați au fost dl prof. dr. arh.
Sergiu Nistor - consilier prezidențial,
Administrația Prezidențială, dna Janina
Sitaru - Secretar de stat, Ministerul
Afacerilor Externe, doamna deputat
Ana Maria Cătăuţă - preşedintele
Comisiei permanente comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
relaţia cu UNESCO, dna Oana Zaharia -
manager a.i. Institutul Național al
Patrimoniului și dl prof. dr. arh. Marian
Moiceanu, rector Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

text: Ana DONȚU
foto: Răzvan HATEA
video: Raluca HAGIU

Joi 10 noiembrie, s-a desfășurat un

amplu eveniment cultural, orga-

nizat de Asociația Heritage – pentru

UNESCO, Uniunea Arhitecților din

România, Comisia Națională a

României pentru UNESCO și

Universitatea de Arhitectură și

Urbanism „Ion Mincu”, cu prilejul

aniversării a 50 de ani de la

adoptarea Convenției UNESCO

privind protecția patrimoniului

mondial, cultural şi natural (1972).

INFO 4
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„Astăzi, la 50 de ani de la adoptarea convenției, e o jumătate de secol

care s-a concentrat pe rolul UNESCO în efortul comun de a proteja

patrimoniul universal. Dezvoltarea educației pentru patrimoniu este

un pas obligatoriu pentru sustenabilitatea acestui proces. Este nevoie

de un efort corelat între comunități, organizații naționale și

internaționale, între universități, administrații locale, biserici, asociații

non-guvernamentale”.

Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe

Janina Sitaru

„Din puțina mea experiență, cele mai de succes proiecte sunt cele în

care nu așteptăm totul de la politică. Ca om politic pot să vă spun că

sunt anumite lucruri pe care putem să le facem, dar sunt și lucruri în

care avem nevoie de ajutor. De obicei, proiectele care au succes sunt

proiectele care implică atât mediul guvernamental și statal, dar și

mediul neguvernamental și de business, pentru că sunt, în mare, cei

trei piloni ai societății”.

președinte al Comisiei permanente a Parlamentului României pentru
relația cu UNESCO

Ana-Maria Cătăuţă

INFO 4

„Sunt multe probleme cu care se confruntă patrimoniul, dar noi

suntem cei care ne împotrivim dispariției. Nu pot să nu mă bucur că

ne întâlnim cu toții aici pentru celebrarea zilei de 16 noiembrie, ziua

patrimoniului mondial, stabilită prin lege în România și îmi pare bine

să menționez că această zi a fost adoptată ca urmare a unei inițiative a

corpului de experți dinRomânia pentru patrimoniul mondial și anume

Organizația internațională a monumentelor și siturilor.”

consilier prezidențial, Administrația Prezidențială

prof. dr. arh. Sergiu Nistor 

link video: https://we.tl/t-8x8mt7k4Fb

link video: https://we.tl/t-Hid3nFq7Vf

link video: https://we.tl/t-wb24QMKfRE

https://we.tl/t-8x8mt7k4Fb
https://we.tl/t-Hid3nFq7Vf
https://we.tl/t-wb24QMKfRE


pag. 24

„Atunci când construiești un oraș într-o zonă protejată sau când intervii

cu un monument trebuie să ai câteva atribute și actul tău artistic

trebuie să țină seama de lucrul acesta. Vrei să fie făcut în deplin

respect și cunoaștere. Este un act de curaj, iar asta înseamnă să ai o

atitudine, de multe ori critică. Nu tot ce este vechi este patrimoniu și

nu tot ce este nou este fără valoare. Lucrurile astea le explicăm

studenților în momentul în care facem proiecte împreună și, dacă se

întâmplă lucruri bune după aceea, asta înseamnă că avem și noi un

aport.”

rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

dl prof. dr. arh. Marian Moiceanu

INFO 4

„Conferința Generală UNESCO din 1972, în urmă cu 50 de ani, a

adoptat Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi

natural, datorită căreia s-au inregistrat mari progrese în stabilirea de

noi relații între patrimoniul natural și cultural. Așa cum o tratează

astăzi statele care au aderat la convenție, conservarea patrimoniului

local și național reprezintă, în ultimă instanță, prezervarea unui

patrimoniu uman în jurul căruia, în recunoașterea lor reciprocă, se

întâlnesc și se coagulează oamenii.”

manager interimar al Institutului Naţional pentru Patrimoniu

Oana Zaharia

link video: https://we.tl/t-BIYHJxZZaF

link video: https://we.tl/t-w0YTjxGGjS

https://we.tl/t-BIYHJxZZaF
https://we.tl/t-w0YTjxGGjS
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INFO 4

„Nu este un scop în sine să trimitem obiectivele noastre într-o listă

globală. Scopul este să trăim alături de ele, să le dăm viaţă, pentru că

ele ne reprezintă, dar sunt construite de noi, de oameni. (...)

Patrimoniul în această convenţie este privit ca un pretext şi un scop

pentru colaborare internaţională şi suntem onoraţi să avem în viaţa

noastră de zi cu zi parteneriate internaţionale, dar şi parteneriate

naţionale cu o diversitate de instituţii"

Secretarul general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

Madlen Şerban

link video: https://we.tl/t-xHBxq6zHcB

Evenimentul a continuat cu lansarea în format tipărit a unei serii de 3

broșuri, format bilingv engleză și română, care abordează

patrimoniul cultural, natural și imaterial național, precum și a hărții

electronice a desemnărilor UNESCO din România, document în

lucru, ambele proiecte fiind realizate de CNR UNESCO, cu sprijinul

Asociației Culturale „Patrimoniu pentru Viitor” pentru traducerea în

limba engleză.

https://we.tl/t-xHBxq6zHcB
https://www.cnr-unesco.ro/ro/harta
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„Ceea ce se întâmplă bine în legătură cu patrimoniul sunt inițiative

locale ale unor specialiști, ale unor fundații, nu este însă o politică

coerentă. Aceasta ar trebui să o facă conferința de astăzi: să tragă un

semnal de alarmă față de importanța unei abordări sistematice,

profesioniste și devotate, pentru că trebuie multă știință în tratarea

patrimoniului, dar trebuie și iubire.”

președinta Uniunii Arhitecților din România (U.A.R.) 

arh. Ileana Tureanu

INFO 4

„Este importantă și abordarea inversă bottom-up cu referire la

comunitățile care își asumă cu autenticitate grija pentru patrimoniu.

Având o experiență de 20 de ani în domeniu, îmi amintesc șantierele

din Programul Național de Restaurare: sunt biserici restaurate de stat

cu resurse mai mari sau mai mici și sunt biserici restaurate în care nu

s-a mai deschis ușa un an sau nu s-a dat cu mătura, pentru că nu s-a

lucrat suficient, există niște rupturi, acum din fericire aceste lucruri s-au

mai remediat.”

director adjunct Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.)

Irina Iamandescu

link video: https://we.tl/t-9Ibi1qfOJA

link video: https://we.tl/t-8OuI86Sxxc

Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată specialiștilor în arhitectură,

care au trecut în revista starea Culelor din spațiul balcanic și au

prezentat exemple de bune practici în domeniul restaurării

patrimoniului construit. Au intervenit cu prezentări științifice arhitect

Pavel Popescu, conf univ dr. Oana Diaconescu, Maria Dobrescu,

jurnalist cultural, prof univ. dr. Ermir Nika, arhitect Constin Gorcea,

prof univ. dr. Ovidiu Boldura , prof univ. dr, Agostino Bossi. Sesiunea a

fost deschisă de Irina Iamandescu, punct focal național al Convenției

UNESCO 1972 și a fost moderată de arhitect Silvia Pintea, președinte

al Asociației Heritage pentru UNESCO.

Silvia Pintea

https://we.tl/t-9Ibi1qfOJA
https://we.tl/t-8OuI86Sxxc
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„Culele răspândite pe teritoriul României reprezintă un anumit tip de
locuință fortificată, cu volumetrie simplă și compactă, cu plan pătrat
sau dreptunghiular, având două sau trei niveluri, cu rol de apărare și de
veghe, dar și de locuire permanentă. Grupul CEZ în România a lansat
un program de recunoaștere a rolului istoric pe care culele le-au avut
pentru dezvoltarea culturală și socială a comunităților de la nordul
Dunării, în parteneriat cu cercetătorii de la Institutul Național al
Patrimoniului. Proiectul “Cule în lumină“ prezintă ultimii martori ai
acestui program arhitectural, atât de bogat reprezentat în vremurile
de demult în provinciile istorice din sudul țării”.

Decan Facultatea de Arhitectură de Interior Uniunii Arhitecților din
România (U.A.R.) 

conf. dr. arh. Oana Diaconescu 

INFO 4

„Culele sunt,  alăturide biserici, printrecele mai vechiconstrucții de pe

pământul românesc, datând din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea.

Actualmente, starea de conservare a majorității acestor importante

monumente de arhitectură românească nu este deloc îmbucurătoare.

Pentru a contribui la salvarea acestor dovezi palpabile și (încă) vizibile

ale existenței poporului român într-o perioadă zbuciumată a istoriei

neamului nostru, reprezentanții Uniunii Arhitecților din România –

filiala euroregională Sud-Vest Oltenia au lansat în iulie 2012 o

campanie – S.O.S. Culele din România – de salvare și introducere în

circuitul turistic a culelor”.

Președintele Filialei Regionale S-V Oltenia a Uniunii Arhitecţilor din
România

arh. Pavel Popescu 

link video: https://we.tl/t-YW9r4BGpjP

link video: https://we.tl/t-8OuI86Sxxc

„S.O.S. CULELE DIN ROMÂNIA – ÎNTR-UN PROGRAM EUROPEAN
DE PROTEJARE ŞI VALORIFICARE”

CULE ÎN LUMINĂ – RESTAURAREA PATRIMONIULUI VERNACULAR

https://we.tl/t-YW9r4BGpjP
https://we.tl/t-8OuI86Sxxc
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INFO 4

„Proiectul „Consolidarea, restaurarea şi conservareaansamblului

bisericii Sf. Ilie” a fost finanțat prin Programul Operațional Regional

2014-2020 și a fost implementat de către parteneriatul UAT Comuna

Scheia și Biserica Sf. Ilie Scheia. Biserica Sfantul Ilie a fost construită în

anul 1488 de către domnitorul Ștefan cel Mare în același an cu

Voronețul. Ambele sunt protejate ca monumente UNESCO”.

arh. Constantin Gorcea & Prof. Univ. Dr. Oliviu Boldura 

link video: https://we.tl/t-HGv5lO8Pie

BISERICA SF.ILIE – COMUNA ŞCHEIA, JUD. SUCEAVA,
CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA ANSAMBLULUI
BISERICII SF. ILIE

https://we.tl/t-HGv5lO8Pie


ARTSANDCRAFTUL
ROMÂNESC

U L T I M U L  C U R E N T  R O M A N T I C

A N C A  S A N D U  T O M A S Z E W S K I

noiembrie  2022INFO 5

pag. 29



pag. 30

Fenomenul a avut loc prin anii '70-'90 ai secolul trecut şi s-a

dezvoltat în Institutele de Arte şi de Arhitectură ale

republicii socialiste. (Institute se numeau atunci şi unele

facultăţi independente, negrupate într-o universitate.) Cum

mai făceam noi, cei de la Arhitectură, Arts & Crafts în

studenţie! Aveam colegi care-şi făceau singuri mobila, fete

care-şi coseau singure rochiile. Unii se specializaseră în

croitul pantalonilor, alţii în pictat icoane. De la un băiat din

anii mari procuram bijuterii de argint, frumoase, pe care le

făcea la aragaz în bucătăria lui. Multe fete făceau mărgele

din te miri ce, iar una făcea chiar genţi de piele. Eu mi-am

făcut sandale şi o lampă de noptieră, din recuperate,

evident. Îl ştiam pe unul care se tot trudea să facă vitralii.

Unii îşi pictau pereţii, altul construia o casă cu tata. Şi toţi

făceam felicitări şi mărţişoare. Artsandcraftul nostru, al

studenţilor la Arhitectură, se desfăşura sub brandul „do it

yourself” - avant la lettre. Confecţionam la domiciliu tot ce

ne trebuia şi se putea. Mai târziu, unii au început să mai

câştige din asta fie un ban, fie o prietenie. 

Nu ne puneam problema relaţiei dintre

bucuria muncii şi calitatea obiectului

rezultat, din care derivau satisfacţia

personală, renumele public şi, în final,

succesul financiar. Vidul de conţinut artistic

al produsului industrial de pe piaţa

românească era luat de noi ca atare,

determinist. Şi apoi, nu era problema

noastră. Noi doar lucram de la un cap la altul

artefactele noastre, cu scule centenare, o

făceam cu plăcere şi ieşea bine.  Aveam

satisfacţii de pe urma lor şi ne veneau idei

noi. Era ca în visele lui Pugin şi ale lui

William Morris despre reînvierea paradisului

pierdut al meşteşugarilor medievali. Şi nu

era vina noastră că nu ne trecea prin cap

implicarea social-politică. Nu ne cultivase

nimeni conştiinţa socială, care de altfel ne-ar

fi adus necazuri degeaba.

Forţaţi de împrejurări, noi bricolam artsandcraftsul nostru

fără nicio filozofie, fără program ideologic, fără firmă

înregistrată şi fără clienţi. Doar cu imaginaţie şi simţ

artistic. Ca în slăvitul Ev Mediu anglo-franco-saxon, noi

răspundeam în mod spontan unei nevoi, fiecare în legea

lui, cu mijloacele pe care le aveam. Nu ne bântuiau, ca pe

Ruskin, intenţii social-umaniste, nu ne îngrijora sănătatea

socială a naţiei. Ne lipsea şi viziunea asupra psihologiei

producătorului – pe de o parte a vechiului artizan, de

cealaltă parte a muncitorului la bandă. Nu sufeream, ca

William Morris, pentru modul dezumanizant de producţie

industrială, pe componente, care nu-i oferea muncitorului

satisfacţia produsului finit. 

The Earthly Paradise.  Ilustraţie de Gustave
Doré la prima ediţie a poemului „Paradisul
pierdut” de John Milton din 1667. Tema a
fost reluatăAugustus Pugin în The Early
Paradise - prima perspectivă recuperatoare
a goticului,  care a și  deschis epoca modernă.
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Noi acţionam ca americanii, dar mai

ingenuu, că o făceam de capul nostru.

Domnii Louis Comfort Tiffany şi Gustav

Stickley, apoi Julia Morgan şi alţii s-au

raportat deschis la mişcarea britanică: au

copiat-o şi au recunoscut cinstit. Noi nu

făceam nicio legătură. Americanii au redus-o

doar la stil, pe care l-au adaptat la modul lor

de viaţă şi la mentalitatea lor managerială de

americani, a eficienţei şi profitului, apoi le-au

promovat ca sistem economic. Şi chiar dacă

abordarea lor capitalistă era de-a dreptul

contrară filozofiei originale Arts & Crafts, ce

conta? Toată lumea era mulţumită în piaţa

americană. În serii mai lungi sau mai scurte,

produsele americane stil Arts & Crafts au şi

azi preţuri măricele. Ar trebui să le

mulţumească zilnic lui William Morris, Arthur

Mackmurdo, Walter Crane, Ashbee, Voysey,

Norman Shaw, Lethaby, Lutyens şi alţii din

generaţiile întâi şi doi.

Eram, într-un fel, la concurenţă cu

magazinele Fondului Plastic, dar noi nu

lucram cu statul, lucram fie pentru noi, fie pe

prietenie, fie pe preţuri mici, între noi. Fondul

Plastic, firmă înregistrată, care lucra cu artişti

profesionişti, nu-şi putea permite preţuri

accesibile pentru popor, iar creatorilor de

unicate nu le păsa decât să fie plătiţi. Nici ei

nu erau mânaţi de idealuri democratice, cum

fusese William Morris când înfiinţase Morris &

Co Decorators, cu peste un secol în urmă.

Firma avea profil de „Lesser Arts”, cum

numea el ceea ce la noi se numeau - la

sugestia lui, dar exprimat cu mai puţin talent

– „arte minore” sau „arte aplicate”. Despre

acest nou concept ţinuse la un moment dat

o conferinţă cu titlul „The Lesser Arts of Life”.

El înfiinţase firma ca să ofere maselor

produse de calitate, cu suflet, care să le

cultive bunul gust. Dar nici preţul unicatelor

lui nu putea fi mic şi tot oamenii cu

bunăstare le puteau cumpăra, fiind tot ei cei

capabili a le aprecia. Se cam ruşinase William

Morris când s-a trezit îmbogăţit, fără voia lui,

din afacerea devenită profitabilă în mod

neaşteptat. Tocmai el, care promova sincer

discursul socialist.

Atelierul firmei de decoratori Morris & Co de pe
Oxford Street 449, deschis în 1861.

Pe scurt, Morris & Co Decorators şi Fondul Plastic se

asemănau, dacă nu la intenţii, atunci sigur la supravieţuirea

prin elitism. „Se îmbracă de la fondul plastic” era la noi o

clasificare socio-culturală. Good design conducea într-

adevăr la good living, cum judecase mai demult Pugin, dar

şi invers: good living îşi permitea good design. Oricum, nici

artiştilor plastici nu le trecea prin cap să joace vreun rol etic-

umanist, cum nici nouă.
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La fel de faimoasele balerine

Faimosul pește de sticlă, bibelou prezent pe mai toate milieu-urile din casele românești,  în anii 1960.

 Oamenilor muncii le rămânea deci democratica producţie de masă, cu care se ocupa industria uşoară

socialistă. Ea îi oferea haine urâte, poşete de vinilin, cizme de scai şi bibelouri – doar câteva modele din

fiecare, dar în serii mari. Celebru era peştele de sticlă, de pe când eram eu mică. La fel se întâmplase şi cu

industria britanică de la începuturi, cu peste 150 de ani în urmă, spre exasperarea artiştilor trecuţi prin

Oxford. Dar pe noi nu ne exaspera alterarea gustului public. Ce gust public? Cum să se fi alterat? Recunosc,

n-am analizat impactul industrializării asupra educaţiei estetice a poporului şi nu îl comparam cu cel din

trecut. Noi făceam obiecte frumoase pentru gustul nostru.

Mişcarea românească „Fondul Plastic” şi Academiei colţ cu

Edgar Quinet n-a fost, deci, o reacţie indignată la

industrializare şi efectele ei - care nouă nu ne-au produs

nici un şoc, căci noi cu ele ne născusem. Noi nu militam

pentru nimic. Nici reverii n-aveam cu privire la valorile

trecutului nostru, fiindcă eram saturaţi de mistificarea lui

patriotic-demagogică. N-a fost nici o întoarcere la natură

ca sursă de inspiraţie artistică, fiindcă motivele florale erau

super trivializate prin ştanţarea lor nestăvilită pe stambe,

baticuri şi muşamale. Nici la recuperarea vieţii rurale nu

aspiram, căci ne lecuiseră ecourile distorsionate ale

păşunismului, sămănătorismului şi poporanismului,

precum şi efectele cooperativizării. În general, multor

artefacte meşteşugăreşti tradiţionale, cu toată

autenticitatea lor, le preferam soluţiile estetice

contemporane ale occidentului citadin, oricum ar fi fost

produse obiectele. Şi industria capitalistă progresase de la

1800 încoace. 

Cu îndemânarea noastră de homo faber, pe care au avut-o dintotdeauna arhitecții, acopeream şi noi o

parte din plaja tipologică de produse pentru care exista o cerere, numai că din producţia noastră casnică

improvizată lipsea manufactura tipăriturilor, a tapetelor, sticlăriei, tapiseriilor, mobilei şi ceramicii. Lipsea

legalitatea, organizarea şi deverul. Dar, mai ales, lipseau idealurile sociale şi implicarea. Aici era de fapt

marea diferenţă: în Anglia, câţiva colegi de facultate au încercat să schimbe, prin designul lor, calitatea vieţii

celor de rând, pe când noi ştiam că la noi nu exista nici o speranţă.



În concluzie, artsandcraftul nostru românesc a fost doar o soluție individuală, practică şi punctuală, prin

care ne salvam singuri de proasta calitate, de uniformizare şi de prostul gust. La aceste idiosincrazii

semănam cu William Morris, care îi scrisese odată unui prieten: „Vai, cât de mult mi-aş dori să ţin această

lume departe de a năvăli peste mine, să-mi pot păstra starea de detaşare şi seninătate!” Noi ne-o păstram.

Fără nicio intenţie, fenomenul românesc a celebrat timp de vreo două decenii centenarul mişcării care se

născuse la Londra în 1861, când câţiva prieteni înfiinţau o firmă de produse decorative. Noi nu înfiinţam

nimic. Iniţiativa băieţilor din Oxford Street avea o motivaţie socială, umanistă. Motivaţia noastră era că ne

lipsea. Ei aveau o fundamentare istorică şi una teoretică. Noi nu. Pentru a descifra bazele istorice, estetice şi

etice ale Mişcării Arts & Crafts, va trebui să ne întoarcem cel puţin la John Keats şi la Thomas Carlyle, dacă

nu chiar la John Milton şi Adam Smith, cu certitudine însă la Augustus Pugin şi John Ruskin. 

Dar în numărul viitor.
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În Anglia, goticul nu dispăruse, atunci când i s-
au opus efectele negative ale industrializării .
Noul ambient tehnologic și  social alunga vechea
atmosferă a orașelor, privită cu nostalgie ca
paradisiacă.

Text rescris după un articol publicat în „Igloo” 185, 8-9 din 2018.
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Regina deschidea expoziția mondială de la Crystal Palace, din 1851.  
O structură de metal și  o nouă formulă de design interior prezentau
marile noutăți:  obiecte cu estetică victoriană, produse industrial
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Vă propun un reportaj fotografic care nu
are nevoie de cuvinte.
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Nu o dată, în decursul

profesiei, am remarcat

frumuseţea, puritatea

unor structuri înainte de a

fi ascunse de ceea ce se

cheamă astăzi în mediul

universitar „anvelopanta”.
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Adevărata arhitectură nu e doar învelişul, ci întreg organismul, iar scheletul în calitatea

sa de esenţă conceptuală, compoziţională şi materială e, de multe ori, purtătorul unui

mesaj estetic, mai ales atunci când fotograful, prin arta sa, îi conferă valenţe grafice.
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O recentă analiză a dimensionării
acoperișului la învelirea cu țiglă din
beton, comparativ cu alte tipuri de
învelitori (tablă), a relevat câteva
concluzii interesante. 
Influența greutății învelitorii asupra
consumului de lemn a fost examinată
pentru cazul șarpantelor simple, folosite
în mod curent la construirea clădirilor
civile. Astfel, s-au analizat șarpantele
constituite din popi care susțin panele pe
care se sprijină căpriorii. Peste căpriori
este montat un strat de astereală, pe care
sunt fixate șipcile pentru prinderea
învelitorii. Structura include și elemente
de contravântuire spațială.

S T U D I U :  G R E U T A T E A  Ț I G L E I  D I N  B E T O N ,
C O M P A R A T I V  C U  A L T E  T I P U R I  D E  Î N V E L I T O R I

A P A R E N T A  C O N T R O V E R S Ă  A  G R E U T Ă Ţ I I  Î N V E L I T O R I I :  

5 0  D A N / M 2  V E R S U S  5  D A N / M 2
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S-a considerat că variația greutății învelitorii are

influență semnificativă, în special asupra

elementelor șarpantei a căror solicitare

dominantă este încovoierea (astereala, căpriorii,

panele). Elementele comprimate din încărcările

verticale (popii) sunt, de regulă, dimensionate

constructiv astfel încât secțiunea lor nu este

afectată de variațiile greutății învelitorii.

Aceleași considerente sunt valabile și pentru

elementele de contravântuire.

Elementele șarpantei au fost calculate

considerând valorile de proiectare ale

încărcărilor date de greutatea proprie a

diferitelor tipuri de învelitori, de exemplu țigla,

tabla, membranele impermeabile etc., dar și

accesoriile necesare pentru fixarea acestora.
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NP 005-2003 Normativ privind
proiectarea construcțiilor din lemn
NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stări
limită a elementelor structurale din
lemn

Au mai fost luate în calcul încărcarea
maximă cu zăpadă, rezultată ca urmare a
spulberării (încărcarea nesimetrică pe
acoperiș) determinată conform CR1-1-3-2005
- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii
zăpezii asupra construcțiilor, pentru fiecare
din cele trei zone ale teritoriului cu valori
caracteristice ale încărcării de zăpadă pe sol,
cu 2% probabilitate de depășire într-un an,
după cum urmează:
-Zona 1 → 1.5 kN/m2
-Zona 2 → 2.0 kN/m2
-Zona 3 → 2.5 kN/m2
Menționăm că aceste valori nu iau în
considerare căderile excepționale de zăpadă
și sunt valabile numai pentru amplasamente
cu altitudini de până la 1500 m.  
Efectele celor două categorii de încărcări au
fost însumate conform prevederilor din
CR0-2005 - Cod de proiectare. Bazele
proiectării structurilor în construcții. 
Dimensionarea elementelor încovoiate ale
șarpantei s-a făcut conform reglemen-tărilor
în vigoare:

S-au avut în vedere acoperișuri cu pantă
între 10o și 30o, deoarece la o înclinație mai
mare, zăpada căzută nu mai rămâne
integral pe acoperiș, astfel încât încărcarea
se reduce pe măsură ce panta crește, așa
cum rezultă din figura următoare.

Rezultatele în ceea ce
privește creșterea consu-
mului de material la con-
strucția acoperișului au
fost sintetizate procentual
în tabelul următor 

În tabel sunt înscrise, pentru fiecare zonă
de încărcare cu zăpadă și pentru fiecare din
pantele caracteristice ale acoperișului,
valorile cu care crește consumul de lemn, în
funcție de creșterea greutății proprii a
învelitorii de la 5 daN/m2 până la 70
daN/m2.

(refe-rința fiind dată de consumul pentru
greutatea de 5 daN/m2).

Astfel, valorile arată că, într-o zonă a
României în care încărcarea cu
zăpadă la sol este de 200 daN/m2, pe
un acoperiș cu o înclinație cuprinsă
între 10o – 30°, protejat cu o
învelitoare cu greutatea de 50
daN/m2 (greutatea maximă pentru
țigla din beton), se va consuma cu 5.71
– 4.53% mai mult lemn pe m2 decât
dacă s-ar fi folosit o învelitoare cu
greutatea proprie de 5 daN/m2.
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Factorul hotărâtor de la care provin variațiile consumului de lemn este
valoarea încărcării date de zăpadă, bineînțeles considerând ca s-a
proiectat judicios forma și s-a ales cea mai bună soluție constructivă a
structurii șarpantei. 
Astfel, din tabel se observă că, odată cu creșterea valorii încărcării din
zăpadă, diferențele procentuale la consumul de lemn scad:6.60% - 4.89%
- 3.66%.

Consumul mediu de lemn la o șarpantă simplă, pe metru pătrat de proiecție în
plan, este de aproximativ 0.045 m3.

Panta minimă la care se poate folosi țigla este de peste 17°, iar peste 30°, așa cum
am arătat mai sus, sporul de lemn descrește.

Valoarea medie a sporului de 4.89%, pentru panta de 20o și încărcarea cu zăpadă
de 200 daN/m2, raportată la consumul de lemn de 0.045 m3 / m2 înseamnă
0.0022 m3 / m2, ceea ce, dacă se consideră un preț mediu de 500 lei / m3 de
lemn, conduce la un cost suplimentar de 1.10 lei / m2 de șarpantă – proiecție
plană.

În realitate, în practica de proiectare curentă a elementelor șarpantei, nu se aleg
două dimensiuni diferite în cazul secțiunilor atât de apropiate. De exemplu, dacă
pentru învelitoarea cu țiglă din beton s-au obținut căpriori de secțiune 8 x 14 cm,
dispuși la 70 cm inter-ax, cu un modul de rezistență la încovoiere de 261.33 cm3,
pentru reducerea de 4.89% în cazul învelitorii cu greutatea de 5 daN/m2, vor fi
necesari căpriori care sa aibă modulul de rezistență la încovoiere de 95.11% x
261.33 = 248.55 cm3, adică o secțiune de 8 x 13.65 cm. Așadar, cu 3.5 mm mai puțin
față de 14 cm. Proiectantul va adopta desigur aceeași secțiune de 8 x 14 cm
ținând seama și de faptul că la executarea căpriorilor se folosesc, de regulă,
dimensiuni modulate la  5 mm.

Astfel, odată demontată prejudecata conform căreia țigla din beton ar necesita
consum suplimentar de lemn, avantajele care rezultă din rezistența sporită la
intemperii și durabilitatea acesteia devin incontestabile.

CONCLUZIILE STUDIULUI



REGENSBURG

CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU
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În 1996 am trecut cu trenul prin Regensburg fără să mă pot opri. De
atunci am tot regretat, deşi nu ştiam nimic despre oraş... Aşa că de data
aceasta n-am ratat ocazia de a petrece aici măcar o zi (de fapt cam o
jumătate de zi a fost). Dincolo de regretele mele, este un oraş minunat.

Urmele fortificaţiilor romane, foarte preţuite aici.



Domul din sec. XIII, greu dacă nu imposibil de prins în întregime în
cadru; în interior e mai simplu:
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Podul de Piatră şi panorama oraşului văzut de pe el. 
Vremea a fost mai blândă aici.

Portretul în frescă al lui Goliath (cu David lângă el) care, evident, este foarte mare... şi monumentul
lui Don Juan de Austria, fiul nelegitim, născut aici, al lui Carol Quintul (chiar nelegitim fiind a ajuns
un mare comandant şi iată că are şi statuie... ).



Detalii interioare din diferite biserici, dar, sincer, nu pot spune
precis de unde, că n-am stat să notez...
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Palatul-muzeu
Thurn & Taxis.
Din păcate, nu l-
am văzut decât
pe dinafară, din
parc, dar poate
a fost chiar mai
bine aşa.



Biserici şi mai vechi transformate în muzee...
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O curte interioară pitorească unde am luat masa de seară. Și din
nou Podul de Piatră cu un apus de soare, atât cât s-a putut vedea:



ULM
De mult țineam să ajung la Ulm care se mândreşte cu cel mai
înalt turn de catedrală gotică din lume. Înaintea plecării am
aflat că turnul nu este chiar medieval, deoarece construcţia a
durat cinci secole şi s-a terminat prin 1890, dar oricum...
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În piaţa catedralei sunt construcţii şi mai noi, precum Stadthaus proiectată de Richard Meier.
Recunosc că dincolo de înălțimea impresionantă, turnul nu mi s-a părut prea deosebit, dar
catedrala şi oraşul în general merită chiar mai mult timp şi atenţie decât mi-am permis eu.



Nu am urcat în turn, cred că nici nu era deschis din cauza
covidului de care acum lumea a cam uitat, dar pe atunci era
prezent peste tot. În schimb am umblat mult prin catedrală.
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Primăria cu faţade pictate şi, alături, o curioasă piramidă al cărei rost nu l-am desluşit (asta cu
siguranţă nu e opera lui Richard Meier... ) şi un aspect din Fischerviertel, cartierul pescarilor,
pentru că şi Ulm e pe Dunăre; dar monumentul nu este dedicat pescarilor, ci fermierilor care își
vând porcii la oraş.

După cum se vede, turnul cel înalt se iţeşte de după clădiri cam în toate pozele. Desigur sunt în
oraş şi locuri de unde turnul nu se vede, cum este Zeughaus, vechiul arsenal folosit acum de
universitate sau ceva asemănător (o parte însă este lăsată deliberat în ruină). Aici este şi un
monument recent al lui Einstein (a trecut şi el pe aici), care scoate limba ca într-o poză cunoscută,
dar alături de o bombă, bineînţeles atomică.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a apreciat într-un comunicat din noiembrie ca fiind „unic în România şi

exemplu de urmat” proiectul Primăriei Oradea de regenerare urbană privind amenajarea a trei centre de cartier,

piaţete spaţii urbane moderne, dedicate relaxării.
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ORADEA – BUNE PRACTICI ÎN URBANISM, REGENERARE URBANĂ,
ADMINISTRAȚIE ȘI EMPATIE FAȚĂ DE LOCUITORI

„Felicit Primăria Oradea pentru demersurile sale, pentru curajul de a aborda proiecte noi. Proiectul piaţetelor de

cartier este un proiect inovativ, gândit sub formă de mobilitate policentrică, respectiv zone de relaxare dedicate

exclusiv pentru pietoni şi pentru a sigura un mediu adecvat celor care vor să se plimbe în aer liber. Este un proiect

de referinţă la nivel naţional, fiind proiectate trei astfel de zone, Piaţa Magnoliei (în cartierul Rogerius), Piaţa din

cartierul Nufărul şi Piaţa din cartierul Ioşia, o reţea de zone pietonale. Este unic în România şi poate fi luat ca

exemplu de celelalte administraţii locale interesate de aceste domenii de mare viitor pentru confortul şi

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor,” a declarat, în Piaţa Magnoliei, ministrul Boloş.

Ministrul a precizat că, pentru mobilitate urbană la nivel naţional, au fost alocaţi peste un miliard de euro, iar pentru

proiectele de regenerare urbană, peste 850 de milioane de euro.

„De aceea ne străduim să asigurăm mecanismele instituţionale şi în curând, sper eu, să putem să promovăm

proiectul de act normativ care reglementează regenerarea urbană astfel încât primarilor, preşedinţilor de consilii

judeţene să le oferim tot cadrul necesar pentru ca astfel de proiecte să poată fi implementate în interesul

cetăţenilor,” a spus ministrul.

Având deja aprobat Programul Operaţional Regional Nord-Vest aprobat, cu peste 1,4 miliarde euro alocaţie,

ministrul a transmis un îndemn către autorităţile locale din oraşe, municipii, mai ales reşedinţe de judeţ, să

implementeze astfel de proiecte şi să le elaboreze, dacă până acum nu au făcut-o, pentru că ele contribuie foarte

mult la îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.

Astfel vor putea fi finanţate din fonduri europene diferite proiecte, de la amenajarea curţilor interioare ale blocurilor

până la falezele râurilor, ce pot fi adevărate zone de agrement şi relaxare. Acestea, a conchis ministrul, sunt proiecte

care contribuie, alături de mobilitate urbană, la noul concept de implementat în România privind dezvoltarea

urbană.



Amenajarea centrelor de cartier urmăreşte

crearea unui spaţiu prietenos, uşor accesibil şi

cu o atractivitate sporită, pentru copii şi adulţi,

în privinţa petrecerii timpului liber.

S-a reconfigurat spaţiul pieţei pentru a

permite accesul facil al pietonilor, s-a înlocuit

pavajul existent cu piatră naturală, spaţiile

verzi vor fi mult mai mari, cu gazon, arbori,

arbuşti, plante perene, care vor fi irigate. Se

vor planta 24 de arbori noi, pe întreaga

suprafaţă a pieţei urmând să fie plantaţi în

total 105 arbori şi 580 de arbuşti. 
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De asemenea, se va amenaja o fântână arteziană şi se vor monta grupuri sanitare racordate la utilităţi. Piaţa

Magnolia, de exemplu, beneficiază de instalaţii sanitare de apă şi canalizare menajeră şi pluvială, electrice (stâlpi de

iluminat, spoturi înglobate în paviment).

Se vor amenaja locuri de joacă pentru copii, urmând ca piaţa să fie prevăzută cu mobilier urban precum bănci,

coşuri de gunoi, fântână de băut apă, pergolă pentru mascarea toaletelor ecologice, mobilier pentru locuri de joacă

sau standuri de biciclete. 

Spaţii verzi autosustenabile,

plantate iniţial cu un mix de

plante perene, native şi care

vor avea nevoie de

mentenanţă „în medie de 5

minute/mp/an” este noul

proiect demarat de Primăria

Oradea pentru zonele verzi

în amenajare din oraş.

SPAŢII VERZI AUTOSUSTENABILE, CU MIX DE PLANTE PERENE, NOU
PROIECT DE AMENAJARE A ZONELOR VERZI ÎN ORADEA

„Preocupările municipalităţii orădene pentru adoptarea unor soluţii sustenabile

în spaţiul public urban sunt din ce în ce mai active, iar această nouă abordare

pentru amenajarea spaţiilor verzi din oraş se încadrează perfect în interesele

autorităţii locale. Noul proiect care are ca scop amenajarea şi întreţinerea într-un

mod deosebit a anumitor zone verzi din oraş„, se arată în comunicatul primăriei.

Proiectul începe cu scuarul din bulevardul Dimitrie Cantemir în proximitatea

intersecţiei cu strada Sextil Puşcariu, unde se mai lucrează la finalizarea

modernizării culoarului de mobilitate Nufărul-Cantemir.



Amenajarea propriu-zisă a acestui amplasament este realizată şi va fi finalizată în zilele următoare de firma Kaluna,

sub directa supervizare a proiectantului, firma Cadro Landscape Studio, sub coordonarea peisagistei Diana

Codrean. Pe cei aproape 320 de metri pătraţi vor fi plantate peste 2.300 de plante perene floricole, graminee,

arbuşti şi sute de bulbi de primăvară.

„În general, aceste tipuri de amenajări necesită lucrări de mentenanţă în primii doi ani de la instalare, până când

plantele se stabilizează şi formează un masiv vegetal. După această perioadă, lucrările de mentenanţă sunt infime,

„în medie de 5 minute/mp/an„, după cum specifică peisagista Diana Codrean”. 

Municipalitatea subliniază că printre avantajele acestui mix de plante perene se numără durata de viaţă lungă a

amenajării, îmbunătăţirea structurii solului datorită sistemului radicular care se întrepătrunde şi astfel contribuie la

aerarea solului, factor ce ajută plantele să îşi ia oxigenul şi apa necesară din sol, necesităţi reduse de fertilizare şi

asigurarea unui decor pe toată durata anului.

Primăria Oradea a mai informat că încă de la începutul acestui an s-a lucrat la alegerea amplasamentelor şi la

proiectarea viitoarelor oaze autosustenabile, alegerea speciilor şi a mixurilor de plante, precum şi schemele de

plantare propuse pentru fiecare locaţie în parte fiind realizate de sub coordonarea peisagistei Diana Codrean. 
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Primăria Oradea are în derulare

18 proiecte pentru 33 de hectare

de spaţii verzi, care presupun atât

reamenajarea unor parcuri deja

existente, cât şi transformarea

unor zone noi în spaţii verzi, a

declarat joi primarul Florin Birta.

Potrivit acestuia, în ultimii patru

ani, au fost date în folosinţă 12,3

hectare de noi zone verzi,

transformate din zone degradate

în parcuri.

PRIMĂRIA ORADEA DERULEAZĂ 18 PROIECTE 
PENTRU 33 DE HECTARE DE SPAŢII VERZI

„Prin Oradea – Oraş Verde până în 2030; dorim ca fiecare locuitor, la o

distanţă de 5 minute de mers pe jos, să aibă un spaţiu verde, un spaţiu

public de calitate unde să se poată relaxa, plus că ne dorim să creştem

procentul de spaţiu verde pe cap de locuitor. În ultimii 4 ani, în municipiu

au fost date în folosinţă 12,3 hectare de noi zone verzi şi aici amintesc

Coridorul verde din strada Barcăului – 3,8 hectare, strada Veteranilor – 0,86

hectare, cartierul Grigorescu – 2,8 hectare, str. Soarelui – 2,7 hectare, str. Ion

Bogdan – 1,47 hectare, zona Morii – 0,18 hectare şi cartierul Tineretului – 1,57

hectare. Toate acestea au fost zone degradate, transformate în parcuri, cu

finanţare europeană”, a precizat, în conferinţă de presă, primarul Florin

Birta.



În următoarea perioadă de finanţare se vor asigura fonduri şi pentru reamenajarea parcurilor existente, primăria

având 18 proiecte în derulare, pentru o suprafaţă totală de 33 de hectare de spaţii verzi, fie pentru reamenajare, fie

pentru transformarea unor zone noi în spaţii verzi. Florin Birta a menţionat o noutate pentru întreţinerea parcurilor,

pe perioada de garanţie de cinci ani, şi anume, constructorul parcului va trebui să se asocieze cu o firmă care să

întreţină cinci ani parcul, pentru a nu se mai învinui reciproc de nereguli.

Printre marile parcuri incluse în aceste proiecte se află Parcul Libertăţii, Lunca malului Crişului Repede, Parcul

Brătianu, Parcul 22 Decembrie şi Parcul din Şanţul Cetăţii.
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Aceste anunțuri, din fluxul românesc de știri cotidiene, ne prezintă doar aspecte public vizibile ale unui

demers administrativ de portanță lungă – demersul unei echipe care și-a luat în serios misiunea de a

construi o viziune pe mai multe decenii, sub conducerea absolut remarcabilă a primarului Bolojan. Fostul

primar, ajuns acum în fruntea județului, a lăsat municipiul pe mâini la fel de pricepute (dl. Birta) și continuă

dezvoltarea orașului prin dezvoltarea Zonei metropolitane și a coridoarelor economice, verzi și de circulație

ale județului Bihor – cel ce devine din lună în lună, un succes durabil : economic, urbanistic, administrativ!

Este exact ca la carte : județele de graniță trebuie să ofere un pandant sustenabil și elevat corespondentelor

lor din partea cealaltă, chiar dacă ambele sunt în U.E. și în spațiul Schengen!

În vâltoarea festivistă a momentului, plus doza de patriotism local, am catalogat în sinea-mi că proiectul

poate fi doar un exercițiu teoretic, al unui trecător mandat… Iată că, după mai mult de 17 ani, Oradea și

județul Bihor demonstrează că acel program multidecenal a fost corect fundamentat, sprijinit profesional

de către serviciul de urbanism al municipiului și pus în practică cu tenacitate. Fondurile europene au adus

în plus forță și viteză de implementare.

Din consultarea proiectelor aflate în derulare în perioada prezentă rezultă că Primăria Oradea și Consiliul

Județean Bihor au în lucru o gamă diversă de angajamente investiționale, care vor contribui în mai multe

domenii și cu reale rezultate economice și sociale, la dezvoltarea durabilă a localităților respective. Iată doar

o listă de proiecte legate de partea urbanistică a efortului investițional:

Toate acestea mi-aduc aminte de

unul dintre seminariile de specialitate

care se țineau la Sibiu în anii 2000-

2004, în pregătirea Capitalei culturale

europene a anului 2007, seminar la

care cea mai consistentă prezentare

dintre cele ale orașelor de mărimea

Sibiului a fost a unei tinere arhitecte-

șefe a Oradiei. În mod simplu,

aproape smerit, doamna a revelat un

program de-atunci deja mai amplu,

mai vizionar și desfășurat pe mai

multe decenii, decât al Sibiului! 
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1.  „Coridor verde” pe str. Barcăului.

2. Amenajări de pietonale între mai

multe străzi existente.

3. Reabilitare-refuncționalizare a

spațiilor de la zidurile Cetății

medievale, introducere în circuit

turistic complex.

4. Revitalizare urbană – 10

zone/cartiere din municipiu.

5. Amenajări piste de alergare

(tartan pe str. Barcău / parcul Salca).

6. Zone de urbanizare – Parc

Științific și Tehnologic / Campus

universitar.

EXEMPLE EUROPENE DE AMENAJARE URBANĂ A UNUI CORIDOR VERDE-ALBASTRU:

În cazul prezentat, râul a fost transformat într-o oglindă de apă cu

adâncime controlată între două baraje speciale, ceea ce oferă mult mai

multe posibilități de loisir urban.

ARH. DORIN BOILĂ
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