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INFO 2 – „Între Phoenix… și Le Corbusier” –
lansare de carte, de Ana DONȚU

INFO 3 – Conferința internațională a școlilor
doctorale de arhitectură și urbanism, de
Alexandru-Ionuț Petrișor

INFO 4 – Din nou despre proiectul saudit
NEOM, de Dorin Boilă

INFO 5 – EFdeN postWuppertal, de Dorina
Onescu-Tărbujaru

INFO 6 – Călătorii europene, 
de arh. Alexandru ANTONESCU

LA MULȚI  ANI !

Mesaj din partea dlui arh. Mircea ȚIBULEAC

SEMNAL

Expoziția s-a întors acasă

INFO 1 – Dealu Frumos - protejarea
patrimoniului între tradiție și
contemporaneitate, de Ana DONȚU
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După un popas de 9 zile
la Biblioteca „ASTRA”,
unde a fost vernisată în
prezența curatorilor
Ionuț și Dana JULEAN,
am instalat expoziția
„Moștenirea Familiei
Banffy” la Centrul de
Cultură Arhitecturală
Sibiu, unde va rămâne
până pe 1 februarie.

E X P O X I Ț I A  S - A  Î N T O R S  A C A S Ă
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INFO 1 de Ana Donțu

DEALU FRUMOS 

protejarea patrimoniului între
tradiție și contemporaneitate

pag. 05

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” (UAUIM) în parteneriat cu Uniunea
Arhitecților din România (UAR) a organizat la
sediul Sucursalei Județene Sibiu a UAR între 24
noiembrie – 16 decembrie 2022, evenimentul
„Dealu Frumos - protejarea patrimoniului între
tradiție și contemporaneitate”.
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digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos”, realizate de UAUIM prin Centrul
Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură, prin Secția „Conservare și Restaurare de
Arhitectură” a Facultății de Arhitectură - Sibiu și prin Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară
de la Dealu Frumos, în parteneriat cu Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din
România, susținute de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de
Fundația Prințul de Wales.

Astfel a fost marcată 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                      



Printre invitați s-au numărat
reprezentanți ai Uniunii
Arhitecților din România,
Ordinului Arhitecților din
România, Institutului Nați-
onal al Patrimoniului, Cen-
trului de dialog şi cultură
Friedrich Teutsch al Bisericii
Evanghelice C.A. din Româ-
nia, Complexului Muzeal
Național Astra Sibiu,
Muzeului Național al Satului
București, Primăriei Comu-
nei Merghindeal, jud. Sibiu,
Revistei Zeppelin, Agenției
Naționale de presă
AGERPRES și desigur, spon-
sorii Iconic Wood și Rubio
Monocoat România.
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Seara de 24 noiembrie a fost dedicată meșteșugurilor
prezentate în cadrul școlii de vară „IMUAU Summer School.
Schonberg 2022” și a fost vernisată expoziția rezultată.

„Am oferit studenților și stagiarilor din toată țara oprotunitatea de a

întâlni meșteșugari și de a însuși cele mai bune și mai corecte soluții

de restaurare. Pentru noi e foarte important ca  studenții noștri și

studenții din celelalte centre universiatre să facă alegerea corectă în

momentul în care sunt puși în fața unei locuințe sau chiar a unui

monument istoric. Alături de noi, în afară de cei doi meșteșugari

Sebastian Bethge și Zaharia Păcală, l-am avut pe domnul profesor Liviu

Gligor care ne-a ajutat cu traducerea mesajului meșteșugarilor către

tinerii arhitecți, pe Cristina Constantin care este și ea profesoară la

Secția de conservare și restaurare din Sibiu și ne-a sprijinit atât în zona

de prelegere, povestindu-ne despre cee ace se poate face într-o șură,

dar, mai ales, toată identitatea vizuală a acestui proiect i se datorează.

Mulțumim Uniunii Arhitecților din România care ne-au finanțat și în

felul acesta am reușit să unim studenți, mediul academic cu breasla.

Pentru noi e foarte important acest parteneriat pentru că studenții,

odată ieșiți din școală, intră în bresle și aceste contacte garantează

succesul lor profesional.”

Dr. arte vizuale, muzeograf

Claudia Popescu

link video: https://we.tl/t-Zogiks3O6o

https://we.tl/t-Zogiks3O6o
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„Dealu Frumos a devenit de o bucată de timp un loc în care ne

mișcăm mai mult decât până acum, deși nu e prima dată și nu prima

dată când o facem cu studenții. În urmă cu câțiva ani buni, am ținut

un curs cu ei și, mai mult decât atât, am lucrat în biserică, am făcut

machetele șarpantelor, turnurilor, bisericii și ale acoperișului, pe care le

avem la Dealu Frumos în sala de festivități și în Sibiu în sala de

machete. Pe de altă parte nu e o surpriză ce se întâmplă, pentru că

facem asta de multă vreme, acum doar are o formă mult mai

organizată și mai instituționalizată. O vreme am făcut acest lucru în

vacanțe și numai la Sibiu, am evoluat apoi începând cu Mediaș, apoi la

Viscri, apoi am făcut practica la Sibiu cu sprijinul Bisericii Evanghelice,

cum de altfel a fost peste tot. Școala de la Sibiu are această

particularitate care nu rezultă dintr-un efort mare, ci este o consecință

a faptului că suntem o unitate de învățământ mică, așezată într-un loc

binecuvântat din punct de vedere profesional, dar și didactic. Suntem

înconjurați de instituții extraordinare, nu doar cele strict din zona

noastră de paradigmă, adică restauratori și muzee, ci acele instituții

puternice cum ar fi bisericile. Am lucrat pentru toate până acum,

inclusiv cea reformată care nu e atât de la vedere cum sunt celelalte”.

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare UAUIM, SIBIU

conf.dr.arh. Liviu Gligor

link video: https://we.tl/t-pAgIm9ui2T

https://we.tl/t-pAgIm9ui2T
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„Implicarea mea e de foarte mult timp și cu efecte pe care nu le-am

bănuit când am înființat secția de fier forjat și care l-a dat pe Zaharia

Păcală. A lucrat la mine timp de 25 de ani și împreună am pus pe

picioare fierul forjat, iar Axis Grup a devenit un brand în domeniul ăsta.

În afară de asta, sunt implicat de 27 de ani în conducerea Uniunii

Arhitecților și toate lucrurile s-au combinat într-un mod frumos.

Uniunea care are ca strategie salvarea patrimoniului. Acest spațiu, deși

nu e proprietatea noastră, e a patra dovadă că am trecut la fapte: e

vorba de sediu din Calderon, Casa cu Blazoane de la Chiojdu

restaurată împreună cu tot ansamblul, Vila de la Sinaia – toate

monumente istorice și acum cinci ani am reușit să dăm în funcțiune

acest spațiu care se potrivește foarte bine cu expoziția. Aceasta se

integrează aici în mod organic. M-am bucurat foarte mult când

Claudia a venit cu această propunere, pentru că s-au armonizat toate

într-un mod neașteptat”.

Președintele Sucursalei UAR Sibiu

arh. Mircea Țibuleac

link video: https://we.tl/t-OGUpbVdUE4

https://we.tl/t-OGUpbVdUE4
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Sâmbătă, 26 noiembrie, ora 18:00, a fost o videoproiecție cu replica digitală a Ansamblului
Bisericii Fortificate din Dealu Frumos, vizualizări redate în VR în cadrul proiectului cultural
„Tradiție și tehnologie – Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu
Frumos”.

„Proiectul Tradiție și Tehnologie – Documentarea digitală a
Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos a venit ca o
continuare firească a proiectului din 2019 de reconstrucție virtuală a
Muzeului Simu. Nu știu câți dintre voi cunoașteți că Muzeul Simu a fost
construit în perioada interbelică în București, după care a fost demolat.
În aceeași echipă cu Andreea Iosif, pe baza fotografiilor din arhivă și a
planurilor, am reconstituit virtual acest muzeu. Îl veți putea vedea și pe
acesta în proiecțiile de astăzi. Dar pentru noi era mai important să
dezcoperim rolul noilor tehnologii în investigarea patrimoniului
existent, tocmai pentru că Dealu Frumos este un spațiu care necesită o
asemenea investigare și găsirea unor soluții cât mai potrivite pentru
păstrarea specificului peisajului local și autenticității acestui
monument. Ceea ce e foarte interesant este că în decurs de șase zile s-
a scanat 3D, colegul nostru Călin Șuteu ne-a ajutat cu acest scanner, s-
a ocupat de spațiile interioare. Matei Popovici, student în anul V la
București, ne-a ajutat cu scanare de la înălțime cu drona. Iar Andreea
Iosif împreună cu Andreea Ivanciov au fotogrametriat efectiv cadru cu
cadru, centimetru cu centimetru întreaga biserică în interior și exterior.
Cu ajutorul softurilor, aceste imagini au fost suprapuse ca să obținem
filmul pe care îl vedeți. Anul viitor vom merge mai departe, pe baza
degradărilor observate anul acesta împreună cu restauratori de la
Muzeul Astra și împreună cu Ambulanța pentru Monumente, vom
identifica problemele, vom căuta soluții, iar aici ne va ajuta și domnul
Liviu Gligor. Mai mult decât atât vom interveni pe drumul de Nord-Vest
care are o fractură destul de serioasă și trebuie concolidată. Am
îmbinat în felul acesta noile tehnologii cu reconstrucția virtuală în scop
didactic.”

Dr. arte vizuale, muzeograf

Claudia Popescu

link video: https://we.tl/t-EJaZnXELN5

https://we.tl/t-EJaZnXELN5
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„Colaborarea pe care o vom avea anul viitor cu Ambulanța pentru
Monumente va consta într-un atelier la care ei vor veni cu cunoștințele
și specialiștii în construcții, iar noi cu partea de proiectare și cu
participanții. Vom interveni la învelitoare, la zidărie, deci va fi o lucrare
destul de complexă, chiar la limita unei lucrări cu un anumit grad de
risc, pentru că trebuie de sprijinit clădirea respectivă și trebuie
intervenit cu atenție, de urmărit etapele ca să se mențină echilibrul și
să nu ne pomenim cu o parte din ea jos. Dar reprezintă un pas mai
departe, pentru că lucrarea nu poate fi comparată cu ce am făcut noi
până acum cu studenții și impică intervenția pe o construcție care face
parte dintr-un ansamblu monument istoric, de aceea lucrăm cu o
entitate care are dreptul să intervină asupra monumentelor istorice”.

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare UAUIM, SIBIU

conf.dr.arh. Liviu Gligor

link video: https://we.tl/t-rfwhP6GMmK

https://we.tl/t-rfwhP6GMmK
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„Proiectele noastre răspund la nevoia de instruire practică a viitorilor specialiști în domeniul
extins al patrimoniului cultural (arhitectural, artistic, restaurare, etc.) cu privire la oferirea
unor exemple de bună practică în domeniul conservării și protejării patrimoniului prin
promovarea păstrării specificului local autentic, folosirea tehnicilor și materialelor
tradiționale, precum și folosirea instrumentelor digitale și a aplicațiilor de realitate virtuală
pentru studierea și înțelegerea arhitecturii de patrimoniu în scopuri didactice, dar și practice
(restaurare, proiectarea de interioare). 
Ne dorim ca prin proiectele noastre să oferim studenților/stagiarilor/tinerilor specialiști
accesul la meșteșugari și reprezentanți locali, pentru o bună înțelegere a contextului și a
peisajului cultural transilvănean și a tehnicilor de restaurare. De asemenea, sub impactul
noilor tehnologii, punem la dispoziție câteva instrumente digitale utile pentru rezolvarea
unor probleme din activitatea profesională, dar și crearea unui material didactic și de
promovare a patrimoniului arhitectural autentic, îmbinând astfel avantajele folosirii noilor
tehnologii în proiectarea de arhitectură cu cercetarea, documentarea și contextualizarea
patrimoniului cultural”. (Echipa proiectului)

link video:  https://we.tl/t-IQNTDZyFxz
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FOTO&VIDEO:            RĂZVAN HATEA
RALUCA HAGIU

LUCIAN MIHĂESCU



 

 

Marți, 22 noiembrie, 18:00,
la sediul Uniunii Arhitecților,
a fost o seară dedicată
muzicii și arhitecturii în
cadrul căreia a fost
prezentat volumul Între
Phoenix și... Le Corbusier,
alături de Costin Petrescu
Petry - autorul lucrării,
Mircea Baniciu, Octavian
Ursulescu și Ion Diamandi.
S-au depănat amintiri
despre Club A, festivaluri
pop, admiratori, prieteni și
s-au făcut planuri de viitor. 
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Cartea are forma unui interviu cu 30 de întrebări pe care Nelu
Stratone i le adresează lui Costin Petrescu. Iar în răspunsurile
sale, Costin Petrescu își povestește, de fapt, viața – atât pe cea
muzicală, alături de trupele în care a activat, cât și pe cea
profesională ca arhitect. De aici și titlul: între Phoenix – trupa
cea mai cunoscută în care a cântat, și Le Corbusier –
pseudonimul arhitectului francez devenit sinonim cu
arhitectura și urbanismul.

I O N  D I A M A N D I

„Costin a fost și campion
național la atletism. Această
chemare spre creație a fost
cea care i-a determinat viața.
Este un desenator foarte bun.
Nu mai zic de realizările lui în
arhitectură, a proiectat în
Franța și în Liban. Sunt lucruri
interesante pe care le puteți
afla din carte”. 

Dacă urmărim caracteristicile structurale și estetice sau din punct
de vedere al impactului asupra societății ele sunt foarte
asemănătoare. Extrem de mulți parametri din arhitectură
funcționează la fel de bine și în muzică. Una dintre definițiile mele
preferate ale arhitecturii este cea dată de Le Corbusier care a spus
că arhitectura este locul sacral al umbrelor create de corpurile
scăldate de lumină. Lucrul acesta este valabil și în muzică, pentru
că sunetele sunt scăldate de lumina celestă”.

C O S T I N  P E T R E S C U  P E T R Y

„Muzica și arhitec-
tura sunt arte primor-
diale. Arhitectura era
pe primul loc în
rândul artelor, cu
timpul însă, din cauza
comercializării, s-a
denaturat. Cele două
arte au niște conotații
aparte. 

MUZICĂ ȘI ARHITECTURĂ



M I R C E A
F L O R I A N

„Oare ce l-a apucat pe
Costin Petrescu să scrie
o carte? Autobiografică?
Istorică? Să fie nevoia de
a face un referat către
sinea lui, sau a ta, sau a
mea? Da, are tot
dreptul, la urma urmei -
e un autor contem-
poran, e un muzician
fără egal, un artist
complex al timpurilor
noastre, e un om
senzațional. Să-i citiți
mărturiile, să-i cercetați
universul - veți avea de
aflat și de învățat. O să
vă amuzați, în același
timp - nimic nu este luat
mai mult decât e nevoie
în serios”

INFO 2
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Costin Petrescu a luat de mic lecții de pian, a fost încurajat să meargă
spre percuție de către celebrul toboșar Sergiu Malagambă, a urmat
cursurile școlii de pe strada Mântuleasa, apoi a activat în formația The
Pioneers, nume schimbat în Olympic '64, în anul 1964, anul Olimpiadei
de la Tokyo. Formația a participat la diverse evenimente, a aparut la
TVR și a făcut înregistrări radio. Autorul înfățișează aceste începuturi
ale activității sale muzicale, povestea trupei The Pioneers, abilitățile
sale tehnice și în ceea ce privește tehnica, istoria unora dintre
spectacole, cu tot cu picanterii de după spectacol, unele dintre
colaborări, istorii de pe litoralul estival românesc și multe alte activități
și întâmplări.

Costin Petrescu a urmat, de asemenea, cursurile Institutului de
Arhitectură „Ion Mincu”, fiind unul dintre membrii fondatori ai Club A,
lucru pe care de asemenea îl narează în paginile cărții. După
destramarea formației Olympic '64, el a fost cooptat în formația
Phoenix - și povestește în ce conjunctură a ales Pheonix și cum a
decurs colaborarea cu Nicu Covaci. La Pheonix, a participat la
înregistrarea albumelor Cei ce ne-au dat nume și Mugur de fluier,
precum și a EP-ului Meșterul Manole. Aflăm și care era atmosfera în
cadrul Cenaclului Flacăra, unde au fost invitați o dată.



F L O R I N - S I L V I U
U R S U L E S C U

„Între Phoenix și... Le
Corbusier, după cum îi
spune și titlul, este un voiaj
atrăgător, real, dar și
imaginativ, între MUZICĂ
și... ARHITECTURĂ, cele
două arte primordiale, voiaj
văzut dintr-o anume
perspectivă spațială și
temporală. Mi-au defilat
prin față personaje, figuri,
siluete, aparent uitate, dar
încă vii în memorie, din
toate straturile și segmen-
tele social-profesional-
sufletești ale vieții noastre;
zic noastre, căci știam și am
aflat din nou că am
mărșăluit prin viață alături
de Costin, poate pe
drumuri paralele, dar cu
aceleași idei, năzuințe, cu
multe repere comune,
aproape la sincron. Un voiaj
minunat”

INFO 2
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După ce a participat la pregatirea albumului Cantafabule, Petrescu s-a

retras din Phoenix și a avut apoi o serie de colaborări independente, cu

Mircea Florian, Nicu Alifantis, Sergiu Cioiu și alții. Și-a finalizat studiile la

facultatea de arhitectură „Ion Mincu”, fiind angajat ca arhitect-

scenograf la Studiourile Cinematografice Buftea, iar din 1977, la

Institutul de Proiectări București. Cu ocazia unui turneu în Portugalia, a

rămas la Paris, unde s-a dedicat activității de arhitect, devenind șef de

proiect la una dintre cele mai cotate agenții de arhitectură din Franța,

cabinetul „Jean-Jacques Ory”. Petrescu relatează adaptarea și viața în

Franța - dar și revenirea în țară și reacomodarea la stilul de viață din

România.

„Povestea inedită și palpitantă a unuia dintre componenții celui
mai mare grup de rock din România, legendarul Phoenix, un
personaj basculând neîncetat între muzică și arhitectură, cele
două arte primordiale ale umanității, iubiri timpurii.
PHOENIX ȘI LE CORBUSIER, două entități puternice, animă
drumul lui Costin, pasionat al cunoașterii „lumii” și adevărului, în
căutarea „Elixirului”... vieții.
Societatea închisă în care trăiește la început, lipsită de libertăți,
oprimantă, deteriorată de comunismul totalitar, îi oferă și ideea
inerentă a evadării, a trecerii dincolo, în spațiul acela „neștiut”,
aproape de nepătruns, în speranța găsirii, poate, a... „Elixirului”.

Veți afla! Se întâmplă în fine și evadarea! Dar „Elixirul”?"

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

link video:  https://we.tl/t-OX7cnM3G9c

https://we.tl/t-OX7cnM3G9c


CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR
DOCTORALE DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Decembrie, 2022 INFO 3

Cea de-a VIII-a
sesiune anuală de
comunicări științifice

În cadrul proiectului „Dezvoltarea

capacității instituționale a UAUIM

pentru cercetare în arhitectură și

urbanism prin crearea unei culturi a

diseminării rezultatelor” -

CULTADISER, finanțat prin programul

„Fondul de Dezvoltare Instituțională”,

competiția 2022 (CNFIS-FDI-2022-

0450), s-a organizat conferința

internațională a școlilor doctorale de

arhitectură și urbanism (CiSDAU),

care a coincis cu cea de-a VIII-a

sesiune anuală de comunicări

științifice a școlilor doctorale de

urbanism și arhitectură, în perioada

4-7 iulie 2022.

Proiect finanțat prin programul
„Fondul de Dezvoltare Instituțională”

Autori: Alexandru-Ionuț Petrișor, Corina
Teodora Chirilă, Dana Milea, Andrei Mitrea

BUCUREȘTI ȘI
DEALU FRUMOS 
4-7 IULIE 2022

Obiectivele conferinței au fost (1) prezentarea

și dezbaterea rezultatelor cercetării

doctorale, facilitând dialogul doctoranzilor și

susținând formarea unor echipe de cercetare

capabile să dezvolte împreună proiecte de

cercetare și încurajând îmbunătățirea

calității tezelor prin schimbul de idei și (2)

îmbunătățirea abilităților de cercetare ale

doctoranzilor prin ateliere susținute de

cadrele didactice. 

Scopul proiectului este dezvoltarea

capacității UAUIM de a susține

cercetarea din arhitectură și urbanism

prin crearea unei culturi a diseminării

rezultatelor, coagulând o serie de

acțiuni reprezentative pentru

cercetarea din domeniu, iar conferința

corespunde celui de-al IV-lea obiectiv

al proiectului. 
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Conferința internațională a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism s-a bucurat de un real

succes prin diversitatea demonstrată de prezența a aproape 70 de doctoranzi, post-doctoranzi și

cadre didactice provenind din 16 universități din 11 țări: Algeria, Belgia, Egipt, Grecia, Italia,

Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia și Tunisia, dar și prin diversitatea

tematică și nivelul ridicat al prezentărilor.  Programul a inclus 25 de comunicări în cele trei

secțiuni în limba engleză și 15 în sesiunea în limba franceză, doar câteva dintre acestea neputând

fi susținute din cauza absenței prezentatorilor. În cea de-a doua zi a evenimentului, sesiunea on

site în limba română a reunit 14 comunicări.

Programul evenimentului a inclus (1) conferința internațională a școlilor doctorale de arhitectură și

urbanism, desfășurată online pe data de 4 iulie 2022, sub forma a patru secțiuni paralele, trei în limba

engleză și una în limba franceză, (2) cea de-a VIII-a sesiune anuală de comunicări științifice a școlilor

doctorale de urbanism și arhitectură, desfășurată on site pe data de 5 iulie 2022, și (3) un atelier de lucru

pentru doctoranzi organizat la Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară din Dealu Frumos în

perioada 6-7 iulie 2022.

Atelierul de lucru pentru doctoranzi organizat la Dealu Frumos a avut ca tematică organizarea eficientă

a programului de studii universitare de doctorat, inclusiv definirea produsului final al tezei de doctorat,

alegerea metodelor de cercetare potrivită, planificarea activităților și redactarea tezei de doctorat.

Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară a oferit un cadru propice dialogului, facilitat de patru cadre

didactice, incluzând un conducător de doctorat și două cadre didactice care și-au terminat studiile de

doctorat relativ recent și au putut împărtăși această experiență doctoranzilor într-o manieră mai puțin

formală.
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După eveniment, urmând modelul sesiunilor desfășurate în anii anteriori și în acord cu cerințele
ARACIS de a evalua continuu activitatea școlilor doctorale, participanții au completat un
chestionar online privind desfășurarea manifestării. 

În cazul acestei ediții au fost evaluate separat sesiunea online, sesiunea on site și atelierul de la
Dealu Frumos, întrebările fiind adresate în mod diferențiat participanților care au prezentat
lucrări și ale celor care doar au audiat lucrările. La chestionar au răspuns 15 participanți. Cu toate
acestea, au răspuns participanți români și străini, și care au participat la toate cele trei
evenimente, răspunsurile putând fi considerate reprezentative. 

Analizând răspunsurile primite, se pot desprinde câteva concluzii. A fost subliniată prestația
echipei cadrelor didactice implicate în desfășurarea evenimentului (moderare și atelierul de la
Dealu Frumos). Atelierul de la Dealu Frumos este considerat ca fiind necesar, și apreciat poate
într-o măsură mai mare decât conferința. 

Răspunsurile conturează și alte tematici, de exemplu sugestia privind tema „organizarea unei

prezentări”, corelată cu remarca potrivit căreia „arhitecții ar trebui să lucreze mai mult la

îmbunătățirea modului de a prezenta”. Este relativ interesant că doctoranzii nu au comentat

prea mult ideea unei conferințe internaționale. Este posibil ca noile generații să fie mult mai

obișnuite cu internaționalizarea și să nu considere organizarea unei conferințe internaționale a

doctoranzilor ca pe ceva special, după cum este la fel de posibil ca globalizarea să reducă

diferențele dintre școlile doctorale din întreaga lume, făcând ca experiența internațională să se

reducă la prezentări în altă limbă, și nu la diferențe semnificative de abordare a problemelor.



Câteva nereușite cu ecou mondial pot fi citate aici:
- Brasilia, capitala statului brazilian, edificată după principii
urbanistice formaliste, a-sociale, greșit amplasată geografic, care
a ajuns un muzeu al eșecului modernist, înconjurat de o imensă
mahala cu viață suburbană „vibrantă”...
- Chandigarh, capitală a unui stat al Indiei, proiectată tot în spiritul
ideilor moderniste revendicate de la „charta Athena”, care a
procopsit comunitatea respectivă tot cu o dihotomică himeră
urbanistică, care agonizează între un nucleu de formalisme
betoniere și o mahala tradițional-indiană...
- „Arcosanti” - o desfășurare betonieră în plin deșert american,
încă una dintre sutele de încercări de a „reinventa” comunitatea
social-urbană de la zero, o marotă a „progresismului” filosofic
necreștin, devenit apoi marxist - deci anti-creștin! Un eșec
programat!

DIN NOU DESPRE PROIECTUL

SAUDIT „NEOM”!

INFO 4

Această nouă inițiativă a
conducerii dictatoriale a
unui stat arab, bogat în
resurse petroliere, readuce
în atenția lumii întregi acel
sistem de a risipi bogății
naționale și internaționale
care de secole se numește
„UTOPIA”.

de arh. Dorin BOILĂ

Accepțiunea termenului
în limba română este
perfect integrată siste-
mului de premise și
efecte ale acestei neo-
utopii mega-urbanistice.
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Ne-sustenabilitate
economică;
Lipsa evaluărilor sociale, a
impactului de ordinul
antropologiei urbane;
Risipa resurselor locale și
regionale.

În istoria mondială a urbanis-
mului sunt cunoscute aseme-
nea inițiative, unele chiar puse
parțial în practică - cu aceleași
rezultate:



Epuizarea apelor freatice din zonă;
Desalinizarea uriașelor cantități
de apă necesare;
Otrăvirea subsolului cu deșeurile
din ambele aceste activități;
Degajările de noxe în atmosferă;
Momentul epuizării rezervelor
petroliere, când, dacă va mai fi
cazul, acest oraș va solicita
centrale nucleare...

Iată acum, cu forțe bine finanțate
prin „petro-dolari”, un nou (al câtelea)
oraș-liniar, trasat sute de kilometri
prin deșertul saudit absolut, vine cu
fantasma unei vieți urbane perfect
autiste față de mediu... Desigur,
publicitatea în jurul noii inițiative și
prea-plecata (de)servire prin mari
agenții de proiectare mercenare, nu
vorbește despre gravele aspecte
ecologice implicate de un asemenea
zid faraonic:
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Nicăieri nu se vorbește despre alt tip
de implicații ale unei asemenea
aventuri - cele socioantropologice!
Pentru cine se ridicăastfel de sute de
kilometri de oraș-liniar? Pentru niște
mase de arabi care să-și trăiască
tradițiile pendulându-se între două-
trei puncte de pe traseul monoton
cuprins între zidurile lovite de furtuni
de nisip? Pentru niște hoarde de
tineri desțărați, atrași de noile
„universități” sau oferte din servicii?
Pentru niște sute de mii de
constructori din Asia, care să rămână
ulterior sclavi în acest „tunel
urbanistic” ?

INFO 4 arh. Dorin BOILĂ

Iată un prim episod execrabil, din multele care vor urma, în
trena de voluntarism pre- și post-urbanistic, specific
acestui tip de inițiative:
„Trei bărbați au fost condamnați la moarte în Arabia
Saudită pentru presupusa lor opoziție față de proiectul
NEOM al conducerii țării, potrivit unui raport publicat
săptămâna trecută de grupul de monitorizare a
drepturilor omului ALQST.
Cei trei bărbați sunt membri ai Tribului Huwaitat, un grup
fost nomad, endemic în nordul provinciei Tabuk, care a
fost subiect de mită, violență, drone de supraveghere și
alte forme de hărțuire - de la primul anunț al prințului
moștenitor Mohammed Bin Salman despre proiectul «Un
nou mod de a trăi», în 2017.
De asemenea, se știe că sunt rudele lui Abdul Rahim Al-
Huwaiti, un bărbat de 43 de ani care a fost ucis de poliție
în aprilie 2020, după ce a postat o serie de videoclipuri în
care condamna situația locuitorilor strămutați din satul
Al Khuraiba, pe care le vedea drept victimele «terorismului
de stat»”.



EFdeN  post  Wuppertal

INFO 5 DECEMBRIE 2022CONF.DR.ARH. DORINA
ONESCU-TĂRBUJARU

De la mijlocul lunii iunie și până la sfârșitul lui iulie în acest an, echipa formată din 35 membri a fost plecată la

Wuppertal, perioadă în care studenții au trecut prin mai multe faze și probe ale competiției: faza de asamblare a

prototipului VATRA, care a durat două săptămâni, o perioadă de monitorizare de o săptămână, urmată de o

perioadă de două săptămâni în care s-au făcut prezentări către jurii și specialiști și peste 300 de vizite cu publicul

larg. Ultima perioadă, cea de dezasamblare, s-a decalat din motive organizatorice. Așa se face că o parte din echipă

a trebuit să se întoarcă la Wuppertal în septembrie și, timp de zece zile, să se ocupe de dezasamblarea casei,

împachetarea și expedierea ei către țară.
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V-am prezentat în episoadele trecute, apărute în Buletinul Informativ

Online al UAR (noiembrie 2021 și mai, august 2022), echipa EFdeN, care,

după două participări anterioare la competiția Solar Decathlon (Solar

Decathlon Europe 2014, Versailles și Solar Decathlon Midle East 2018,

Dubai), s-a calificat în 2019 în finala Solar Decathlon Europe 21/22

Wuppertal, Germania. Competiția se derulează, de obicei, pe durata a doi

ani. De această dată, din cauza pandemiei, s-a prelungit cu un an. 

Prototipul VATRA la Wuppertal Premiere Funcționalitatea casei - toate echipele



Juriul concursului analizează prototipurile propuse de

către echipe în funcție de zece criterii: arhitectură,

inginerie și construcție, performanță energetică,

condiții de confort, accesibilitate, funcționalitate și

inovație. Chiar dacă, de la o competiție la alta, se mai

schimbă câte un criteriu, ele rămân totdeauna zece, de

unde și titlul de DECATHLON.

Astfel că, la final, s-a ajuns la performanța că EFdeN,

reprezentanta României, dar și cea mai tânără echipă

din concurs, a adus acasă trei premii pentru prototipul

VATRA: locul 1 pentru Condiții de confort, locul 3 pentru

Funcționalitatea casei și tot locul 1 la Votul publicului.

EFDEN DECEMBRIE 2022
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În continuare, vă propun să ascultăm și părerile, impresiile, opiniile, a câtorva dintre decatleți, adică a celor

care au contribuit la realizarea prototipului VATRA, cel care a dus la obținerea acestor performanțe

remarcabile, prin intermediul răspunsurilor la întrebările adresate.

Ioana Csatlos - manager general

Trofeele primite la Wuppertal

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty advisor EFdeN:
Ioana, ai participat la trei dintre cele patru competiții Solar Decathlon la care echipa

noastră a luat parte, mai precis, la cele din Europa și anume, cu Prispa la Madrid -

Spania în 2012, cu EFdeN la Versailles - Franța în 2014 și anul acesta la Wuppertal -

Germania. Ce ne poți spune despre experiențele avute la fiecare dintre aceste

concursuri?

Fiecare echipă de Solar Decathlon este unică, cu siguranță, dar contează și

perspectiva din care te implici, deși este încă o competiție de Solar Decathlon, îți va

schimba experiența considerabil.

Pentru mine experiența de voluntar în PRISPA, deși aveam task-uri clare și responsabilitatea să le realizăm în timp

și corect, a fost cea mai ușoară; dimensiunea de a fi responsabil de un task și nu de întreg proiectul este considerabil

diferită. 

În 2014 din poziția de assistant project manager, dar și din cea de manager de multidisciplinaritate, am coordonat

resursa umană a echipei. A fost o experiență pe care nu o mai avusesem până atunci, dar motivația pe care o

aveam, de a oferi și altor studenți oportunitatea de care am avut noi parte, a fost suficientă pentru a găsi noi

oportunități de dezvoltare a echipei, oportunități de formare și, în aceeași măsură, de atragere de fonduri, pentru ca

experiența avută de studenți să fie completă, fără lipsuri semnificative.



Din altă perspectivă, EFdeN VATRA mi-a oferit oportunitatea de a

susține echipa din „exterior”, fiind manager general în cadrul

asociației și coordonând o echipă de manageri de proiecte, echipa de

Solar Decathlon a devenit unul dintre copii mei și, atunci când faza

finală a competiției a necesitat toată atenția părinților ca să reușească,

a și primit-o. Resursele financiare, umane sau cele provenite din

relațiile dezvoltate în timp au fost direcționate către succesul

proiectului, către experiența practică a studenților de a realiza fizic

ceea ce au visat în proiectare.

Prin această cea mai tânără echipă din competiție, România a

demonstrat încă o dată că are un loc pe harta mondială a

sustenabilității. Oportunitatea de a da studenților ocazia să facă în

practică toate greșelile înainte de a fi profesioniști și de a fi manageri

în proiectul în care ei au toate rolurile dă rezultate importante în

sectorul construcțiilor, prin a avea profesioniști pregătiți pentru viitor. 
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Dalia Irina Stoian - manager de proiect EFdeN VATRA

Diferența între așteptările mele și realitate ține de un principiu simplu de

leadership - oamenii nu sunt resurse pentru task-uri, ci task-urile sunt

resurse pentru oameni. Lucrul acesta este valabil în orice echipă, dar este

în special important în cadrul unei echipe de Solar Decathlon, deoarece

competiția este un pretext pentru dezvoltarea viitorilor profesioniști. 

Pericolul, într-o competiție, este să ne concentrăm prea mult pe rezultate

și nu pe proces, lucru care, contraintuitiv, duce la o performanță mai

scăzută. 

Premiere Condiții de confort - toate echipele

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty advisor EFdeN:
Dalia, la această ultimă ediție de Solar Decathlon ai îndeplinit funcția de

manager de proiect, față de cea anterioară când ai fost simplu decatlet. Ce poți

să ne spui în acest sens? 

Coordonarea participării a fost mai

dificilă decât mă așteptăm, dar într-un

mod diferit. Un proiect de o astfel de

anvergură nu este niciodată ușor. 

Experiența anterioară în calitate de

participant la competiție a fost foarte

provocatoare, astfel, așteptările mele

legate de dificultatea coordonării

proiectului au fost destul de ridicate.

Premiere Funcționalitatea casei - loc 3



Ne-am luptat împreună cu timpul, intemperiile, erorile din șantier și altele pentru a crea un laborator urban care să

prezinte publicului larg o nouă paradigmă în arhitectură. Până la finalul perioadei de asamblare a prototipurilor s-

au împărțit materiale, scule, sfaturi, de multe ori chiar și oameni între echipe și am reușit. Împreună, 16 echipe de

studenți am demonstrat că schimbarea de paradigmă în arhitectură este posibilă. Am fi putut să ne concentrăm

fiecare asupra proiectului nostru, dar această competiție și arhitectura, în general, nu sunt despre o singură clădire,

despre cea mai performantă sau frumoasă clădire, sunt despre a crea un mediu construit mai bun, iar acest lucru

este imposibil în lipsa cooperării. 

Cred că fiecare dintre noi, studenți, arhitecți, designeri sau urbaniști, avem nevoie de acel moment în care să

realizăm că nu concurăm unul împotriva altuia, ci lucrăm împreună pentru a genera un mediu antropic mai bun.

EFDEN DECEMBRIE 2022
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Andreea Iacob - manager de arhitectură și comunicare

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty advisor

EFdeN:
Andreea, cu ce impresii te-ai întors de la

Wuppertal și, te-aș mai întreba, ce te-a marcat

mai mult la această competiție?

Solar Decathlon este o competiție în cadrul

căreia fiecare echipă are ca scop obținerea unui

punctaj cât mai mare. Totuși, odată ajunși pe situl

din Germania, competiția nu a mai fost între noi,

echipele. 

Filip Tudor - coordonator Departament Arhitectură

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty advisor EFdeN:
Filip, ce a însemnat pentru tine experiența acestei

competiții?

În urma acestei competiții, una dintre experiențele

majore s-a rezumat la echipă și la cei apropiați din cadrul

aceleiași cauze.  În ciuda așteptărilor că eficiența pentru a

atinge un scop se poate rezuma la utilizarea celor mai

bune opțiuni, trebuie avut în vedere și ce „mâini”

disponibile ai, indiferent de câte „piese” trebuie

schimbate pentru îndeplinirea obiectivului. 

În această perioadă am realizat că, pentru mine, aceasta semnifică crearea și dezvoltarea celor mai fiabile opțiuni

pentru a-mi atinge în cel mai bun mod țelul.  Pe scurt, crearea și dezvoltarea celei mai bune echipe, învățarea

acesteia și suportul față de aceasta, pe termen lung, îți va aduce cele mai favorabile rezultate, atât pentru cauza

actuală, cât și în viitor.



Așa am ajuns la ideea prefabricării. O bună parte din casă a fost prefabricată din România; exact ca niște piese de

Lego, ce formau la final o casă perfect funcțională. 

Așa am procedat și cu fațada: am luat materia brută și am prefabricat tot. Am folosit două tipuri de sisteme de

fixare, ambele prin agățare, ce ne-au dus la un timp de montaj, aș putea spune, record, de 2-3 minute/panou, în

timpul competiției. Astfel am reușit să avem toată casa îmbrăcată în doar 3 zile. 

EFDEN DECEMBRIE 2022
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Flaviana Iuga - responsabil Arhitectură-Fațadă

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty advisor EFdeN:
Flaviana, fiecare dintre voi ați avut responsabilități bine stabilite pe

parcursul proiectului. Tu te-ai ocupat în mod special de fațade. Poți să ne

spui câteva cuvinte despre implicarea ta?

Deja ați aflat mai multe de la colegii mei despre ce presupune competiția.

Aș dori să vă povestesc despre unul dintre cele mai provocatoare procese

ale proiectării și construcției casei: fațada.  Fațada este un subiect drag mie,

zeci de ore de proiecte și chiar mai multe de asamblare, au dus la aspectul

final exterior pe care îl are casa acum. 

Să construiești o casă în 2 săptămâni nu e tocmai cel mai simplu lucru pe

care îl faci într-o zi obișnuită, mai ales dacă nu ai mai făcut asta. Dar adevărul

este că ritmul competiției este unul destul de alert; așa că a fost important

să ne mișcăm repede. Și pentru a ne mișca atât de repede era esențial să

gândim de dinainte sisteme care să ne eficientizeze timpul de montaj. 

Premiere  Votu l  pub l i cu lu i  -  l oc  1  EFdeN

Nu a fost ușor. Au fost momente ce ne-au împins limitele, am lucrat pe furtună, pe frig, am greșit, am reparat, dar, la

final am învățat și acesta e cel mai important lucru. Noi, de acum, purtăm un bagaj pe care nu îl puteam obține

altfel, iar EFdeN și participarea la Solar Decathlon joacă un rol esențial in dezvoltarea noastră ca viitori specialiști.



Cea mai mare provocare a fost faptul că a trebuit să construim o casă (de la zero) cu o echipă formată din studenți

(pot face o glumă și să spun că, cel puțin inițial, eram mai necalificați decât un muncitor necalificat). Totuși, cu

îndrumarea primită din partea membrilor mai vechi și a experienței căpătate din prefabricarea casei în România,

am reușit ca în 14 zile, în cadrul competiției din Wuppertal, Germania, să facem o casă demnă de a locui în ea

(obținând și unul din cele mai bune scoruri la etanșeitate).

Ce am învățat din această experiență?
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Nichi Vasile - student team leader 
și coordonator de Health and Safety

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty

advisor EFdeN:

Nichi, ce a însemnat experiența Solar

Decathlon pentru tine, ce ai învățat din

această experiență și ce recomandări poți

face?

Premiere  Condi ț i i  de  confor t  -  l oc  1  EFdeN

Ce recomand?

E bine să ai mereu un plan de rezervă

pregătit, în cazul în care ceva nu iese cum

trebuie. 

Experiența Solar Decathlon a fost una

dintre cele mai frumoase, dar și yet

challenging experiențe prin care am trecut. 

Oricât de bine ne-am pregăti teoretic și

practic, chiar dacă ai exact aceleași piese ale

unei case, dacă o construiești de două ori,

ceva, undeva, tot are șansa să difere a doua

oară. Deci, fii mereu pregătit să nu îți iasă

totul exact ca pe hârtie (sau Autocad, în

situația de față).

Chiar dacă știi că ai făcut o chestie de 10 ori și de 10 ori a ieșit, dacă există cea mai mică probabilitate să nu iasă ceva

iar perfect, nu risca.  O întârziere,  care putea fi prevăzută, poate costa mult.



După 2 ani, în care am conceput și construit de la zero micul nostru prototip de casă solară, 2 ani în care am învățat

pe pielea noastră ce înseamnă să repari orice greșeală, de la proiectare la execuție pe șantier, de la comunicare la

fundraising, de la mic la mare, timp de aproape două luni am făcut tot ce a ținut de noi pentru construcția,

monitorizarea, prezentarea către mii de vizitatori din toată lumea, apoi demontarea modelului nostru de casă.

Drept arhitect în formare, provocarea cea mai mare a constat în asimilarea și transpunerea informațiilor acumulate

pe parcursul facultății în realizarea unui proiect complex ce presupune toate etapele de dezvoltare ale unei

construcții. 
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Ruxandra Chirca - coordonator BIM 
(Building Information Modelling)

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty

advisor EFdeN:
Ruxandra, ne poți spune ce înseamnă

pentru tine EFdeN VATRA și în ce măsură

te-a influențat experiența celor mai bine

de doi ani cât a durat această competiție?

Premiere  Votu l  pub l i cu lu i  -  toa te  e ch ipe l e

Ce înseamnă pentru mine EFdeN VATRA?

Provocare, învățare, proiectare, BIM,

concept, competiție, șantier, unitate,

prieteni, nopți nedormite, echipă, într-un

cuvânt, căsuța noastră. 

Având această experiență ca punct de

plecare, am învățat ca echipă, să

folosim cele mai recente tehnologii în

materie de proiectare, monitorizare de

șantier și analiză a parametrilor de

confort interior, cu ajutorul use case-

urilor BIM, fapt ce a fost concretizat în

obținerea unor rezultate vizibile la

anumite probe din cadrul competiției.

Deși a fost una dintre cele mai intense

perioade din viața noastră de pană

acum, sunt convinsă că a reprezentat o

etapă ce își va pune amprenta pe tot

parcursul nostru profesional de acum

înainte.
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Vlad Stanciu - coordonator de șantier - Tâmplărie

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty

advisor EFdeN:

Vlad, având în vedere că ai fost

coordonator de șantier, spune-ne, te rog,

cum crezi că influențează activitatea de

execuție formarea voastră ca viitori

profesioniști? Te întreb acest lucru pentru

că știm cu toții că în facultate nu se face

acest tip de practică.

Competiția Solar Decathlon, în opinia mea,

este laboratorul de testare perfect pentru

viitorii ingineri și arhitecți. În cadrul acesteia

am reușit să acumulăm o experiență

complexă unică.

Am reușit să proiectăm, să construim, ne-

am oprit și ne-am dat seama că unele

dintre soluțiile alese nu erau cele mai bune,

luând-o din nou de la capăt. Am reușit să

trecem peste toate acestea ca o echipă,

alături de profesori, mentori și prieteni cu

experiență în domeniu.

Aceste lucruri nu numai că ne-au învățat ce înseamnă acest proces de proiectare și execuție și cum trebuie să

facem lucruri, însă ne-a învățat și să avem grija de cel de lângă noi, cum să comunicăm ca o echipă, iar țelul să fie

de a fi cei mai buni. 

Pe lângă partea de proiectare, am avut ocazia de a pune în practică tot ce proiectasem, eu și colegii mei. Acolo am

reușit să găsim soluții viabile și, totodată, să îmi leg prietenii pe viață cu oameni din toate colțurile țării, dar și din

întreaga lume, pentru că aici chiar pot spune că „Prietenii la nevoie se cunosc”. Am reușit să realizez ce înseamnă

adevărata putere a unei echipe, iar atunci când proiectarea înfruntă realitatea, orice problemă apărută în șantier

devine o distracție alături de o echipă ca a noastră.
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Diana Ilie, student arhitect - Departament Arhitectura

Dorina Onescu-Tărbujaru (DOT), faculty

advisor EFdeN:

O întrebare foarte scurtă pentru tine, Diana:

cum crezi că se învață cel mai bine?

Cum se învață de fapt? Prin practică. 

Până să ajung studentă la Facultate de

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, căutam

calitatea expresiei arhitecturale în exemplele

clasice. De la studentul cu „reminiscențe

clasiciste”, din anul I, am ajuns la studentul

„funcționalist, cu control în planuri și secțiuni”.

Am lucrat doi ani alături de echipă, în

momente diferite: reconstrucția Casei

Signature, participarea României în 2018 la

Solar Decathlon și participarea noastră din

2022, cu VATRA, la Wuppertal. 

Nu am simțit cât m-a schimbat experiența, cumva a fost o trecere naturală. Colaborarea cu colegi din toate

departamentele nu m-a influențat doar profesional, să știu să las în proiect loc pentru spațiu tehnic ș.a.m.d.. Mi-a

oferit o disciplină de viață, să învăț să lucrez cu toată lumea, să ascult și să acord respect prin acțiunile mele. 

Am simțit cea mai mare împlinire de până acum, atunci, la competiție, când aveam toată casa ridicată. Am făcut

un cerc mare, ne-am luat în brațe și majoritatea plângeam de fericire că reușisem. 

Mi-aș dori să regăsesc și în facultate ocaziile acestea, să fim mai des puși în contact cu experiențe practice.
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Claudiu Butacu - președinte Asociația Solar Decatlon 

Dorina Onescu-Tărbujaru :
Claudiu, deși foarte tânăr, dacă nu mă

înșel - ai făcut 30 de ani când erați la Solar

Decathlon Midle East în Dubai - ești

printre puținii veterani ai echipei și ai

participat la toate cele patru competiții la

care am fost prezenți, unde am

reprezentat România. Ai acumulat destule

experiențe în decursul celor peste zece ani

de Solar Decathlon. Poți să ne spui, având

în vedere numărul mare de cititori, ce au

însemnat pentru tine toate aceste

experiențe avute?

Dragi cititori, mulțumim că, datorită vouă, eu și colegii mei avem șansa să spunem unei lumi întregi că ne dorim

mai mult! Ne dorim mai multă susținere din partea statului, mai multă încurajare de la profesori, mai multă

implicare din partea mediului privat și să facem mai mult decât să vorbim.

Acum ceva timp, v-am anunțat că o să construim o nouă casă. Am trecut prin multe, foarte multe, mii de ore de

lucru la laptop, multe cafele și energizante, multe întârzieri acasă, am adormit de multe ori cu telefonul sau

laptopul în brațe! Am completat zeci de tabele, am sunat colegi să se trezească, am învățat și am dat mai departe!

Am devenit mai buni, am greșit și reparat, am deranjat și ne-am scuzat, dar am crescut, suntem mai determinați

să luptăm pentru noi, pentru voi și pentru ai noștri! 

Ne-ați urmărit de acasă, pe facebook, prin mesaje, uneori nu v-am răspuns la telefoane, în tot acest timp am

muncit! Am tras tare să terminăm proiectul nostru, VATRA. Am avut greutăți, furtună în prima zi, întârzieri, lipsă de

fonduri. Cu toate astea, ne aflăm printre cele mai tari echipe din lume! Ne-am dat silința pentru fiecare punct din

clasament, le-am pus zâmbetul pe buze celor care ne-au vizitat casa, am impresionat celelalte echipe cu bunătate,

ajutor și empatie! Suntem olimpici, suntem campioni la olimpiada caselor solare! Suntem aici pentru că voi ne-ați

fost alături și pentru că, oricât a fost de greu, ne-ați acordat încrederea voastră!

Sunt multe de spus, ne-am întors acasă și o să povestim din toate, câte puțin sau cât mai mult! Despre cum a fost

pe tura 1, despre examenele date de aici, despre emoția întârzierilor, despre faptul că, aici, am fost o familie, o echipă

unită! La sfârșitul zilei ne-am îmbrățișat și ne-am dus la somn! Ne-am și distrat, am cunoscut alți studenți și am

auzit cum e pe la ei, poate curând așa o să fie și pe la noi! 

Dragi studenți, profesori, prieteni sau simpli cititori, să fiți mândri de noi, că astăzi suntem acasă și am reprezentat

iar România cu brio și nu am fi putut face asta fără încrederea voastră!

Stimați cititori, urmează să ne vedem/citim în episodul următor cu alte noutăți.

 

Conf. dr. arh. Dorina Onescu-Tărbujaru                    



LECCE

CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU
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Ca şi cum nu mi-ar fi ajuns plimbarea din vară mi-am mai permis o
vacanţă scurtă la început de octombrie, în locuri pe unde nu mai
fusesem niciodată, în sudul Italiei. Şi bine am făcut, pentru că anul
acesta nu ştiu dacă şi pe unde voi mai putea merge!

În primul rând voiam să văd vreo mare pentru că în Germania nu
ajunsesem până acolo. Totuşi Lecce nu este port, dar e un oraş
extraordinar, uneori pare decor de cinema... îl ştiam dintr-o emisiune de
pe Rai Uno, eu mai urmăresc şi asemenea posturi exotice

Porta San Biagio şi piaţa Domului, unde am ajuns în prima seară, căutând un restaurant



Câteva biserici baroce din Lecce, nu le ştiu acum pe nume şi cred
că nici nu prea contează.
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Piaţa Domului se vede mai bine noaptea, din păcate ziua, când am ajuns, era în contre-jour,
doar palatul Seminarului era luminat bine.



Seara nu am putut intra în Dom, pentru că era slujbă, dimineaţa
am filmat şi în interior.
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Din păcate, turnul catedralei era în restaurare (în schele), aşa că am evitat unghiurile din care s-ar
fi văzut. Rămâne pe data viitoare.



Santa Croce, altă biserică din sec. al XVII-lea cu faţadă barocă
foarte bogată: urma să fie nunta unui carabinier, colegii lui făceau
repetiţii cum să-i dea onorul cu săbiile. N-am mai aşteptat să văd
dacă le-a ieşit.
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Interioare de la Santa Croce filmate repede să nu mă prindă nunta.
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Alte imagini luate mai mult sau mai puţin la întâmplare în Lecce, cea din stânga este importantă
pentru mine nu doar pentru flori, ci şi fiindcă după colţ era un restaurant unde mai târziu am
mâncat.

Din păcate nu toată lumea respectă religia... fiecare cu părerea lui.



Seara, atmosfera este foarte plăcută, pozele mele amărâte nu o pot
descrie prea bine (în dreapta se vede trattoria Il Boccon Divino,
unde de asemenea am luat masa într-o seară).
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Bănuiesc că este o formă de artizanat local.

În final, imaginea pe care o vedeam ieșind din hotel (de fapt b&b), iar în stânga un oaspete care m-
a vizitat într-o dimineaţă. 



Însoțesc această felicitare către toți cititorii noștri cu un anunț important. La întâlnirea
anuală cu membrii Sucursalei UAR Sibiu, am sărbătorit și cei 10 ani de când am demarat
un proiect cultural de mare rezonanță națională care a crescut în calitate an de an.

Mă refer la Buletinul Informativ UAR online de Sibiu. Trebuie să ne aducem aminte cu
această ocazie de Camelia REPEDE primul redactor care a și avut ideea îndrăzneață de a ne
aventura într-un domeniu necunoscut nouă înarmați numai cu bunăvoință. Dorința noastră
inițială a fost să răspândim la cât mai mulți arhitecți în special informațiile și materialele
VIDEO și FOTO pe care le adunam de la evenimentele culturale la care participam. Ulterior
am completat articolele informative și cu articole și dezbateri a unor subiecte pe care
autorii lor alegeau să le supună atenției cititorilor noștri. În prezent recunoștința mea în
calitate de redactor-șef se îndreaptă către Ana DONȚU redactor și tehnoredactor la această
publicație de mai bine de 6 ani și jumătate.

Doresc să mulțumesc tuturor colaboratorilor buletinului care contribuie cu materiale
fără de care acest buletin nu ar putea să existe. În capul listei după cum știți este colegul
nostru Dorin BOILĂ care ține o rubrică permanentă în fiecare buletin. Continui enumerarea
într-o ordine aleatorie cu: Anca SANDU TOMASZEVSKI, Viorica CUREA, Șerban ȚIGĂNAȘ,
Beatrice JOGGER, Alexandru PANAITESCU, Gheorghe IONAȘCU, Crișan ATANASIU, Tudor
Ștefan POPA, Dragoș CIOLACU, Gabriela PETRESCU, Dorina TĂRBUJARU, Claudia POPESCU,
Ana Maria CRIȘAN, Ioana MIHĂIESCU, Sidonia TEODORESCU, Alexandru-Ionuț PETRIȘOR,
Ana MOHONEA, Andreea MOVILĂ-ROBU și Cristian CIOMU.

Corespondenții care ne furnizează material filmat și/sau foto de la diferite evenimente
sunt Lucian MIHĂESCU, Răzvan HATEA și, mai recent, Raluca HAGIU, studentă la UAUIM
București. Toate textele pe care le primim sau le redactăm noi sunt de mulți ani trecute
prin filtrul profesiei de corector de Claudia ȘTEFĂNESCU.

În încheiere, dar nu în ultimul rând, mulțumiri se cuvine să adresăm și conducerii UAR
care susține efortul nostru atât moral cât și financiar recunoscând în acest mod importanța
acestui proiect cultural cu răspândire națională și nu numai. În acest sens, am primit și o
veste bună de la președinta UAR că la începutul anului 2023 vom beneficia de sprijin
financiar ca să tipărim toate buletinele publicate în cei 10 ani de existență în două
exemplare, câte unul pentru cele două biblioteci ale UAR, cea aflată în sediul din
J.L.CALDERON nr. 48 București și cea care aparține Centrului de Cultură Arhitecturală din
Sibiu, Piața Mică nr. 24.

arh. Mircea ȚIBULEAC
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