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INFO 5 – Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130
ani de la înființare, de Dr. Claudia Popescu

INFO 6 – Parteneriate UAR în serviciile
medicale, de Ana DONȚU

INFO 7 – Expoziția „Ornament și culoare”, 
de Alexandra Teacă

INFO 8 – O abordare conservatoare, 
de Dorin Boilă

IN  MEMORIAM

INFO 1 – Moștenirea familiei Banffy, 
de Ana DONȚU

PRIMIM DE LA CIT ITORI

Călătorii europene, de Alexandru Antonescu

INFO 2 – Lansarea Revistei „Arhitectura” nr. 5-6
Marcel IANCU, de Ana DONȚU

INFO 3 – Lansare de carte: Impalpabilul în
Arhitectură, de Beatrice-Gabriela JÖGER

INFO 4 – Premiul „Sanda Budiș”, 
de Ana DONȚU

Doru COVRIG

AGERPRES

Filiala Bihor a Ambulanței pentru Monumente





Uniunea Arhitecților din
România, Sucursala Sibiu, a
organizat în perioada 9-17
decembrie 2022 expoziția
„Moștenirea familiei Bánffy
în Transilvania”. Itinerarea
expoziției la Sibiu se
integrează într-un amplu
eveniment cu denumirea
de „S.O.S. PATRIMONIU”, iar
vernisajul ei a avut loc
vineri, la ora 17:00, în
foaierul corpului B a
Bibliotecii Județene ASTRA,
Sibiu.
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Expoziția „Moștenirea familiei Bánffy în Transilvania” este retrospectiva unei expoziții vernisate la Palatul
Bánffy din Cluj, cu ocazia evenimentelor documentare organizate de Uniunii Arhitecților din România.
Expoziția prezintă, prin imagini, istoricul și situația unor clădiri aflate în patrimoniul cultural național.

Cele mai multe clădiri prezentate în expoziție se află pe fostele domenii istorice ale ramurilor baroniale
și de conte ale familiei Bánffy de Losoncz. O parte dintre ele au ajuns proprietăți Bánffy prin căsătorie și
moștenire, respectiv prin cumpărare. Unele dintre reședințele istorice rurale au fost locuite de membrii
familiei, neîntrerupt, timp de sute de ani, acumulând astfel nenumărate valori artistice.

„Ne-am întâlnit acum după doi ani de pauză. Pentru cine nu știe,

aveam obiceiul să organizăm o întâlnire în fiecare an. Ca întotdeauna,

am cuplat această întâlnire cu un eveniment cultural, de data aceasta

dedicat patrimoniului. Cele două sesiuni, de azi și de mâine, se vor

desfățura sub egida „SOS Patrimoniu”. Pe Ionuț Julean, unul dintre

curatorii expoziției, l-am cunoscut în 2013 și m-a molipsit cu

entuziasmul lui. Am făcut niște ecursii cu ocazia balului arhitecților

care a ținut trei zile la Cluj. În una dintre zile Ionuț ne-a dus la un

obiectiv din expoziție și m-a impresionat cu lucrurile pe care ni le-a

povestit. De aceea am ținut ca această expoziție să ajungă la Sibiu. Un

lucru pe care îl sărbătorim cu acest prilej sunt cei 10 ani pe care i-am

împlinit de când retactăm Buletinul Inforfmativ online de Sibiu”.

Președintele Sucursalei UAR Sibiu

Mircea ȚIBULEAC



„Am dorit accentuarea ideii de moștenire culturală de patrimoniu
construit – evident, ea reprezintă doar o parte a realității societății
actuale care cere imperios o viziune complexă, pentru a putea fi
transmisă corespunzător generațiilor viitoare.
Moștenirea Bánffy reflectă nu numai o genealogie a succesului pe plan
politic, economic sau cultural a uneia dintre cele mai importante
familii aristocrate din Transilvania, ci, mai ales, formarea și devenirea ei,
sub semnul frumosului. Din păcate, aproape tot ceea ce s-a clădit
cândva s-a destrămat, s-a mutilat sau s-a ruinat după cel de-al Doilea
Război Mondial. Totuși, supraviețuirea lor, sau reabilitarea lor în unele
cazuri, reprezintă o dovadă că patrimoniul poate supraviețui istoriei”.
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Curatorul expoziției

Ionuț Julean

„Expoziția a fost inaugurată în 2017 cu ocazia Balului Arhitecților,
organizat de UAR Cluj, an în care începeau să fie discuții despre
retrocedarea Palatului Banffy din Cluj și de aici a apărut ideea de „SOS
Patrimoniu”. Din păcate, balul s-a ținut în curtea palatului într-un cort.
Între timp acesta a fost retrocedat și acum Muzeul de Artă din Cluj
este într-o situație cu un foarte mare semn de întrebare. Pentru că
palatul din Cluj a aparținut de familia Banffy, noi am expus panourile
pe gangul de intrare către bal și atunci am decis să intitulăm expoziția
„Moștenirea familiei Bánffy în Transilvania” cu fostele proprietăți care la
un moment dat au trecut prin patrimoniul familiei Banffy”.

Curatorul expoziției

Dana Julean



„Situația monumentelor istorice din țară este

deplorabilă. Legislația este de așa natură de a nu

ajuta renovarea. Proprietarii sunt foarte diferiți, fie e

statul, fie asociațiile sau proprietarii privați. Bramac

dorește să se implice mai mult pe partea de

parteneriat decât de sponsor. Avem 125 de fabrici

specializate pe țiglă din ceramică, țiglă din beton,

termoizolații profesionale și hidroizolații adecvate

clădirilor de tip monument istoric”.
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Sponsorul evenimentului este firma Bramac
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link video: https://we.tl/t-vrrPy7Gl5a

https://we.tl/t-vrrPy7Gl5a
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Evenimentul a fost continuat a doua zi cu o masă rotundă,
moderată de dl arh. Dorin BOILĂ, la care au participat
arhitecți sibieni și studenți ai Facultății de Arhitectură,
discutând cele mai actuale probleme legate de patrimoniu.

„Aseară am plâns pe umărul patrimoniului, știm că este așa cum este,

dar aici e vorba de salvare și evident nu în sensul că luăm un obiect (de

data aceasta construit, dar poate să fie și mobilier urban sau niște

arbori seculari care merită păstrați) și îl muzeificăm. E vorba de o

abordare integrată. Aș vrea să atingem trei puncte în discuțiile noastre

și anume: eficiența economică, spiritualizarea loisirului și consonanța

cu peisajul cultural”.

Dorin BOILĂ

„Foarte necesară e și voința politică, precum și susținerea locală. Fără

acestea două adesea nu se poate face nimic. Castelele până nu își

recapătă demintatea nu pot fi salvate. Majoritatea dintre ele și-au

pierdut grădinile. Degeaba retrocedezi dacă nu îi redai demnitatea.

Fără acel element de sacru, un monument e condamnat să fie uitat”.

Ionuț Julean

„Aș pune accentul pe factorul educativ. Am mai multe idei, dar toate

pleacă din zona aceasta. Să ne orientăm atenția spre cei care vin din

urmă, care vor construi sau vor reconstrui, vor modela această legătură.

Lucrând la diverse astfel de obiective, mi-am dat seama că aceasta nu

e atât de ușor de reasamblat”.

Liviu Gligor
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„Vorbind despre educație, mă întreb cât de mare este spiritul general

al unei epoci în arhitectură și spațiu urban. În acest context aș aminti

mai întâi Sibiul. Atât la Biserica Evanghelică, cât și la cea ortodoxă, una

fiind episcopie, alta fiind Mitropolia Ardealului, e același spirit: Biserica

s-a retras din spațiul public în spațiul privat și nu mai participă în

aceeași măsură la viața cotidiană”. 

Paul Niedermaier

„Aș aborda acest lucru dintr-un alt punct de vedere, nu ceea ce

privește monumentele în sine, ci legătura omului cu mediul în care

trăiește. Cum se întâmplă adesea în cazul proprietăților cu grădini

intrate în posesia unor oameni, sunt construite case enorme, sunt tăiați

toți pomii și scoasă toată iarba, după care se pavează totul cu beton.

Nu mai există relația cu natura, mai ales că și din punct de vedere al

climei este o catastrofă”.

Gabriela Olasz
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link video: https://we.tl/t-8k553SJyyF

https://we.tl/t-8k553SJyyF


INFO 2 de Ana Donțu

EXPOZIȚIA „JANCO UNCHAINED”
NOUL NUMĂR AL REVISTEI „ARHITECTURA” 

foto:     Răzvan HATEA
video:  Raluca HAGIU
              Lucian MIHĂESCU
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Joi, 15 decembrie, la sediul Uniunii Arhitecților,
s-a lansat noul număr al Revistei „Arhitectura”,
dedicat vieții și activității lui Marcel Iancu.
Lansarea numărului 5-6/2022 a fost însoțită de
vernisajul expoziției „Janco Unchained” care a
prezentat proiectele de arhitectură ale lui
Iancu în cadrul Art Safari 2022.
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Marcel Iancu a adus în România noul curent european și a deschis drumul arhitecturii
moderniste, a contaminat tinerii arhitecți cu încărcătura ideologică a artelor „revoluționare”
(cubism, abstractism, constructivism) și i-a pus în legătură cu cei mai prestigioși exponenți ai
Mișcării Moderne europene. Asta după ce cu câțiva ani înainte, aflat la studii în Elveția, inițiase
mișcarea DaDa. 

Numărul 5/6 al revistei ARHITECTURA este dedicat

arhitectului, pictorului, graficianului, scriitorului,

jurnalistului, avangardistului Marcel Iancu (1895 București

– 1984 Ein Hod, Israel).



Arhitectura nouă, promo-

vată de Janco, a simplificat

volumele arhitecturale și a

renunțat la simetrie și legile

sale, a reevaluat materialele

de construcție și a negat

ideea eclectică de „stil”.

Abordarea revoluționară a

arhitecturii, privită prin

excelență ca artă socială, s-a

extins asupra întregului

spațiu construit de la

„interior” - scopul acțiunii de

a clădi până la urbanism -

scopul social al arhitecturii.
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Marcel Iancu a fost vehement și tranșant în
promovarea noilor idealuri, profund implicat în
susținerea socială a noii abordări și neiertător
față de adoptarea mecanică și mondenă a
noului stil. 

„Biroul de Studii Moderne" - firma de
arhitectură creată și condusă de cei doi frați - a
realizat peste 40 de clădiri semnate Marcel
Iuliu Iancu, până la plecarea lor în Palestina, în
1941. Deși consacrat ca autor al primelor
„reședințe moderniste” din București și
România, Marcel Iancu este și autorul unuia
dintre cele mai spectaculoase complexe de
loisir interbelic - Ștrandul Kiseleff - dar și al unui
sanatoriu montan de o puritate și forță de talie
internațională.

În aproape 20 de ani, Marcel Iancu a

experimentat formule îndrăznețe și inovative, a

animat viața artistică a Capitalei, a deschis uși și

perspective pentru viitor și pentru tinerii

creatori, a fost inconstant și inconsecvent, dar

întotdeauna autentic, convingător, pozitiv,

constructiv și constructivist.
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„Expoziția din seara aceasta este în mare parte reluată de la Art Safari,
cu anumite îmbunătățiri pe care le-a considerat Ioana Alexe potrivite.

Viața artistului multidisciplinar Marcel Iancu poate fi împărțită în două

capitole: primii 46 de ani în Europa, urmați de 43 de ani în Israel.

Expoziția din Art Safari cuprinde lucrări din ambele perioade, este

prima expoziție cuprinzătoare a celor șaptezeci de ani de activitate

artistică, pusă în scenă în țara unde s-a născut. O comparație a

lucrărilor din cele două capitole din viața sa ne arată că, deși imaginile

pot să fi evoluat, peisajele pot fi diferite, iar colorizarea poate să fi

suferit modificări, mâna care ține pensula și linia trasată păstrează

semnătura unică a artistului, rămânând neschimbată de-a lungul vieții

sale”.

Ileana Tureanu 

„M-am împrietenit cu Marcel Iancu datorită unor prieteni cu care am

lucrat la catalogul din 1996, pentru centenar și pot să spun că eram

tristă că nu se prea vorbea atunci despre el. De aceea m-am bucurat

foarte mult când a apărut expoziția de la Art Sfari, iar versiunea reluată

aici este chiar mai bună”.

Ana Maria Zahariade

„În urmă cu patru ani am hotărât să deschid o galerie de artă modernă

în București și am pus ștacheta foarte sus. Galeria a fost inaugurată cu

o expoziție de Victor Brauner și un album. Imediat după Brauner a

urmat o expoziție cu Marcel Iancu, de asemenea însoțită de o

monografie destul de importantă, moment în care am început să

colaborez cu domnul Lascu, care ne-a oferit una dintre clădirile

necunoscute proiectate de Marcel Iancu”. 

Cristinel Popa
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„Pe bunicul meu l-a legat o prietenie solidă de Marcel Iancu, care s-a

concretizat și prin niște investiții imobiliare, un portret al bunicului

realizat de artist. Sunt extrem de legat de Marcel Iancu și de produsul

muncii lui, pentru că de o viață locuiesc în imobile construite de el

care au o finețe, pe care, din păcate, n-o mai regăsești în arhitectura

contemporană”.

Paul Pop

„Am venit cu o oarecare nostalgie, pentru că Marcel Iancu făcea parte
din copilăria noastră din domeniul pregătirii istoriei arhitecturii
românești, împreună cu Ana Maria Zahariade. Era la Bienala de
Arhitectură de la Veneția cu echipa de la Timișoara unde venise Dan
Hăulică să facă prezentarea, iar la o săptămână după aceea a fost
deschisă expoziția de la Muzeul de Artă dedicată lui Marcel Iancu. Am
făcut această legătură și vreau să vă felicit pentru acest eveniment”.
Paul Valentin, beneficiar: „Apartamentul în care am locuit a fost
cumpărat de la Marcel Iancu de părinții mei când s-au căsătorit.
Părinții mei erau puțin supărați pe el, pentru că, locuind la parter, nu
aveau balcon și le-a promis că le va da o bucată de grădină, în realitate
curtea e foarte îngustă”. 

Nicolae Lascu

„Marcel Iancu, odată dezlănțuit, nu mai poate fi oprit. Era să nu mai
scoatem nicio revistă anul acesta, pentru că am lucrat doar la expoziție
și la revistă, care cred că e cea mai groasă din ultimii ani. Este bilingvă
și nu conține nici măcar jumătate din materialul pe care l-am adunat
în perioada aceasta cât am studiat subiectul Marcel Iancu. Ar fi putut fi
mai multe căi, prin care să-l prezentăm. În revistă veți găsi QR coduri,
toate duc către fiecare casă construită de Marcel Iancu, care se
păstrează în proporție de 90 la sută în București. Ne propunem să
facem un site cu tot ce am adunat și o carte bună pentru a face niște
tururi ghidate”.

Ioana Alexe

Avocat, beneficiar al unei case proiectate de Marcel Iancu
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În cadrul evenimentului a fost prezentată traducerea în
engleză a monografiei „Ioana Grigorescu - calea sincerității”,
scrisă de arhitectul Alexandru Panaitescu - un proiect
finanțat de Institutul Cultural Român.
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link video: https://we.tl/t-Bb9guKO7Ke 

https://we.tl/t-Bb9guKO7Ke
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INFO 3

F O T O :  C L A U D I A  P O P E S C U

PROF.DR.HABIL.ARH.BEATRICE-GABRIELA JÖGER

IMPALPABILUL 
ÎN ARHITECTURĂ

pag. 18



Universitatea de Arhitectură

și Urbanism „Ion Mincu”

(UAUIM) a organizat la

sediul său din strada

Academiei nr. 18-20, în data

de 18 ianuarie 2023, orele

13.00, lansarea volumului

„Impalpabilul în Arhitectură.

Vocația oicologică și

caracterul cosmotopic al

interiorului architectural”,

autori Agostino Bossi și

Paolo Cecere.
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Lansarea marchează încheierea proiectului derulat de UAUIM cu
sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin Timbrul de
Arhitectură, proiect CALL03-6, desfășurat în perioada iunie 2022-
februarie 2023, care a făcut posibilă publicarea acestui volum inedit,
realizat de autori special pentru universitatea noastră.

Publicarea volumului inedit Impalpabilul în Arhitectură. Vocația

oicologică și caracterul cosmotopic al interiorului architectural propus

Universității noastre de către Agostino Bossi și Paolo Cecere, s-a

conturat ca fiind complementară proiectului UAUIM de traducere de

Cărți fundamentale pentru arhitecți, proiect sprijinit în numeroase

rânduri de Ordinul Arhitecților din România. 



Agostino Bossi (Pola 1941)

Doctor în arhitectură,
profesor ad honorem la
Universidad de la República
Oriental del Uruguay, este
profesor la Masterul de
interior al Universidad de
Salamanca şi al Politécnica
de Madrid, profesor titular
al catedrei de Arhitectură
de interior şi amenajări la
Università degli Studi
Federico II din Napoli, până
în anul 2012.

Paolo Cecere(Aversa 1960)

A absolvit Filosofia la
l’Università degli Studi di
Napoli Federico II. La
aceeaşi universitate a
absolvit ulterior Arhitectura.
Deţine un doctorat
internaţional de cercetare
în Filosofia Interiorului
Arhitectural. Este profesor
de Filosofie şi Istorie la Liceo
Classico D. Cirillo din Aversa.
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Autorii au dezvoltat, de-a lungul a peste trei decenii, o cercetare

ce a avut ca obiectiv înțelegerea semnificației arhitecturii,

cercetare întreprinsă atât la nivel teoretic cât și vizând să ofere

calitate procesului de proiectare și conformare fizico-spațială a

spațiului ocupat de om. 

AUTORII VOLUMULUI SUNT: 
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Această carte sintetizează rezultatele cercetării lor, cele care au părut autorilor a fi de cel mai mare
interes și demne de a fi împărtășite. În acest scop ei au adoptat o metodologie „în care abordarea critică
și chestionarea radicală se contopesc” pentru a încerca „elaborarea unui cadru de înțelegere proactivă”,
menit să ofere o contribuție la „clarificarea conceptelor fundamentale ale culturii și proiectării
arhitecturale”.

Abordarea critică și chestionarea radicală ce stau la baza cercetării lor, au condus autorii ca, de-a lungul

acesteia, să elaboreze „idei, noțiuni și concepte de o importanță fundamentală în identificarea,

descrierea, explicarea și înțelegerea aspectelor esențiale ale Arhitecturii și ale spațiului fizic construit de

aceasta”. Astfel, autorii au decis adoptarea și adaptarea unor termeni de origine greacă tocmai pentru a

sustrage discursul despre arhitectură și al arhitecturii de la numeroasele ambiguităţi cu care tinde să se

prezinte astăzi. Am tradus acești termeni adoptați de ei și i-am adaptat la limba română, cu grija

permanentă a traducătorului de a nu trăda spiritul operei originale. În text se face referire la unele

adjective care în discursul dezvoltat contribuie la formarea sintagmelor precum „caracter cosmotopic”,

„vocație oicologică”, „calitate oicogenă” „maieutica spațiului”. Aceste patru expresii își exprimă cel mai

bine sensul în legătură cu cuvântul Arhitectură, deoarece încearcă să desemneze calitățile originare ale

spaţiului conceput şi creat de aceasta. De-a lungul discursului, sensul lor se dezvăluie treptat și, odată cu

el, și țesătura relaţiilor conceptuale care le leagă unele de altele, și doar lectura cărții va putea oferi o

imagine organică și profundă a sensului lor.
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„Considerațiile care se
regăsesc în fiecare pagină
a acestei cărți, inclusiv cele
realizate prin imagini,
provin dintr-un sentiment
de profundă încredere în
Arhitectură și dintr-o înaltă
considerație a contribuției
pe care ea a dat-o și pe
care poate și trebuie să o
dea în continuare omului,
astfel încât acestuia să i se
garanteze o existență
autentic umană.”

Atât prin subiectul abordat cât și prin modul de tratare profund filosofic al acestuia, acest volum, a cărui
ediție princeps va fi în limba română, este un unicat la nivel internațional.

Cu această ocazie și dată fiind îndelungata relație de strânsă colaborare și implicarea activă în activitatea
academică pe care dl. Prof.dr.arh. Agostino Bossi o are în Universitatea noastră, i-a fost conferită distincția
Bene Merenti a UAUIM.
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Invitat special: Ordinul

Arhitecților din România -
susținătorul proiectului, prin
Timbrul de Arhitectură.

Invitați: Uniunea Arhitec-

ților din România, Amba-
sada Italiei în România,
Institutul Italian de Cultură
la București, Revista
Arhitectura 1906, Revista
Igloo, Revista Mazzocchio,
Revista Zeppelin, Agenția
Națională de presă
AGERPRES.



P R E M I U L  „ A R H I T E C T  S A N D A  B U D I Ș ”

D E  A N A  D O N Ț U
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„Acest premiu dorește să sprijine și să stimuleze tinerii
studenți talentați, prin premierea anuală aunui singur
proiect al anului III, în care rezolvările funcționale-logice-
expresive contribuie nemijlocit la sporirea calității vieții, a
confortului și bunăstării beneficiarilor-utilizatori. Cum ar fi
spus mama Sa nu construiți pentru cei care trec câteva
secunde prin fața clădirii, ci pentru cei care își petrec viața
înăuntru!”. (Sandra Pralong)

F O T O & V I D E O :  L U C I A N  M I H Ă E S C U

Pe 22 Noiembrie 2022, în Sala de Consiliu a
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
din București, a fost lansat oficial Premiul „Arhitect
SANDA BUDIȘ pentru gândire practică, orientată
spre beneficiar”, oferit studenților anului al III-lea de
la Facultatea de Arhitectură. Premiul este oferit de
către Doamna Consilier de Stat Sandra Pralong, în
memoria mamei sale.



La eveniment au fost

prezenți membri ai condu-

cerii universității, Doamna

Consilier de Stat Sandra

Pralong, reprezentanți ai

Ambasadei Elveției în

România, arhitecți invitați,

reprezentanți ai studenților

anului III ai Facultății de

Arhitectură.
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Arhitecta Sanda Budiș

a profesat în Elveția și a

fost amica actualului

ambasador al Elveției

E.S. Dl. Arthur MATTLI

care a vorbit desprte

activitatea ei profesi-

onală în orașul Lutry

(din sudul Elveției, la

nord de lacul Leman).

Prof. dr. arh. Marian MOICEANU,

Rector, Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”: 

„Sandra mi-a vorbit despre dorința ei
de a celebra munca mamei sale și
bineînțeles că am fost de acord.
Întotdeauna am încurajat compe-
tiția și Sandra a vrut să se alăture
celor care premiază excelența în
arhitectură în activitatea studenților
și așa s-a născut un parteneriat. Am
convenit că ne adresăm studenților
din anul III, iar premiul va fi oferit în
fiecare an”.

Cu această ocazie a fost prezentată universitatea, preocupările acesteia în domeniul educației de
Arhitectură, Urbanism și Design, au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare. 

Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea unor spații reprezentative ale universității: Sala Frescelor, Sala

Senatului, Amfiteatrul, Atelierul 3D – Mac Popescu, Biblioteca, Muzeul Arhitecturii.



PROIECTUL „TRADIȚII ALE ȘCOLII DE
ARHITECTURĂ LA 130 ANI DE LA ÎNFIINȚARE”

DR. CLAUDIA POPESCU

Proiectul „Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare
documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția
învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților
arhitecți”, acronim TradArh130, finanțat prin FFSCU-2022-04 domeniul E. Cercetare
strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau
imaterial, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare
UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației (https://www.uauim.ro/cercetare/ffcsu-
2022/trad-arh-130/), este continuatorul proiectului de anul trecut, „ScanDip130Arh:
ScanDiplome 130 ani de Arhitectură -Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă
Arhitectură 1912-1950” (disponibil la http://scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/)
și s-a concretizat printr-o broșură ce face parte tot din seria „Din colecțiile Școlii de
Arhitectură” (disponibil la https://scandip130arh.uauim.ro/e-book/). 
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El a avut în vedere faptul că „zestrea şcolii noastre de arhitectură - şi când spun asta mă
refer la toată bogăţia valorilor care alcătuiesc ARHIVA TOTALĂ a Universităţii de Arhitectură
(nu doar cărțile prăfuite din rafturile bibliotecii) - este pusă de-o parte, insuficient
valorificată şi, de multe ori, ignorată în procesul de învățământ, aşa cum se deşfăşoară el în
prezent” (Alexandru Andrieș, Comunicarea prin arhitectură. Școala de arhitectură în arta
comunicării prin volum construit, Editura Universitară Ion Mincu, 2002, p. 148)

https://www.uauim.ro/cercetare/ffcsu-2022/trad-arh-130/
http://scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/
https://scandip130arh.uauim.ro/e-book/


Au fost investigate și documentate tradiții informale precum activitățile sportive, Balul Arhitecturii sau

bobocitul, alături de tradiții legate de activitatea didactică și de cercetare din Școală, precum desenul

ornamental, cercurile de fotografie, Arte plastice, teatru sau film. A fost cercetat un fond interesant de

schițe de schiță din anii 50-70, precum și desene, acuarele sau tablouri realizate în cadrul Cercului

Plastic. Au fost investigate punctual și câteva proiecte de diplomă (arh. Tibor Szocs), de decorație, desene

ornamentale sau relevee. Au fost prezentate și relațiile țesute peste timp de revistele Școlii (Arhiboboc,
Foaie pentru minte, inimă și arhitectură, Buletin A), de Clubul Arhitecturii sau de Muzeul Școlii cu

tradițiile Școlii. 
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În cadrul bazei de date existente online (https://tradarh130.uauim.ro) au fost încărcate și documentate

un număr de 343 de imagini (fotografii, diapozitive, desene, artă plastică, obiecte). Cele 3 interviuri

realizate cu absolvenți din promoțiilor 1960 (arh. Lucia Stoica), 1978 (prof. dr. arh. Mihai Opreanu) și 2010

(drd. arh. Silvia Costiuc) sunt parte a unui demers mai vechi al Muzeului Școlii de Arhitectură. Ele

punctează câteva practici și ritualuri de trecere, care nu sunt legate doar de Școala de Arhitectură din

Bucureşti, ci de tradiții mult mai vechi, unele venite pe filiera Ecole de Beaux-Arts, iar altele cu origini

pierdute în negura timpului (tradiția clasică, sportul, desenul).

https://tradarh130.uauim.ro/
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În cadrul acestui demers au fost consultate arhivele grafice și fotografice donate Muzeului de către

doamnele Ofelia Stratulat, Lucia Stoica și de către domnii Renzo Cărăușu, Peter Derer, Lucian Eustațiu

Mihăescu, arhiva fotografică a Bibliotecii UAUIM, arhiva STUFO, arhiva Muzeului (Centrul Expozițional

DOcumentar), câteva articole din revista Arhitectura sau din alte publicații, inclusiv volume de

memorialistică. 

Proiectul de față este doar un început de drum, atât pentru că poate fi completat din alte surse,

întregind astfel imaginea schițată aici în linii mari, cât și pentru că este o parte a unei colecții mai ample,

ce valorifică acea Arhivă Totală, despre care vorbea dl. profesor Alexandru Andrieș.



P A R T E N E R I A T E  U A R  Î N  S E R V I C I I L E  M E D I C A L E

D E  A N A  D O N Ț U
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Silvia Pintea, vicepreședinte UAR pentru domeniul social: 

„Ne-am gândit de mai mult timp să vă informăm despre niște servicii
despre care ar fi bine să știți. În acest mandat sunt responsabilă pentru
partea de servicii sociale a UAR și am început cu lucrurile cele mai la
îndemână, datorită colaborării și prieteniei cu Crucea Roșie, Crucea
Galbenă și cu Centrul de îngrijiri paliative. Așa că i-am invitat aici să vă
spună câteva cuvinte despre activitatea lor”.

F O T O & V I D E O :  M I R C E A  Ț I B U L E A C

Pe 12 decembrie Uniunea Arhitecților din România a organizat la sediul din str. J.L.
Calderon o întâlnire a membrilor săi cu reprezentanți ai unor servicii medicale pentru a fi
informați despre posibilitățile pe care acestea le oferă. La eveniment au fost prezenți cei
de la Crucea Roșie, Crucea Alb-Galbenă (îngrijiri la domiciliu) și de la Centrul de îngrijiri
paleative Sf Nectarie din București.



Adrian Armășelu a vorbit despre cursurile de prim ajutor oferite de

Crucea Roșie: 

„Sperăm ca oamenii să conștientizeze importanța acestor cursuri,
pentru că anual în România mor 70 mii de persoane pentru că nu li s-
a acordat primul ajutor. Și în acest caz e vorba doar de informație
structurată, nu e nevoie de instrumente. Din feed-backul celo care au
oferit primul ajutor, creierul reușește să accesezeacele informații de
care ai nevoie într-o situație de criză”.
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Între timp, a fost realizat un parteneriat între UAR și Crucea Alb-Galbenă și au început
înscrierile pentru cursul de prim-ajutor la Crucea Roșie. Aceste cursuri pot fi făcute de
către oricine la sediile Crucea Roșie din localitatea unde vă aflați.

Măriuca Ivan, Președinte fondator Crucea Alb-Galbenă România: 

„Suntem primul furnizor de servicii medicale la domiciliu acreditat și
autorizat din Româniat și avem primul contract cu Casa de Asigurări
de Sănătate, pentru că noi am introdus în legislația românească
această secvență de îngrijire la domiciliu. Nu a fost deloc ușor să
obținem asta. A durat șase ani de lupte birocratice. Dar am reușit să
dezvoltăm o echipă puternică de profesioniști: asistenți medicali,
kinetoterapeuți și medici îngrijitori”.

link video:  https://we.tl/t-TV9IRRVq5O

https://we.tl/t-TV9IRRVq5O


Expoziția „Ornament și culoare”

autor: 

ALEXANDRA TEACĂ

 Expoziția „Ornament și culoare” este dedicată surprinderii

frumosului prin artă și interpretează ornamente aparținând

diferitelor stiluri de arhitectură, elemente care s-au perpetuat

de-a lungul istoriei, nu numai pe teritoriul patriei noastre, dar și

în alte spații geografice. 

 Compozițiile expuse scot în evidență o parte din frumusețea pe

care o răsfrîng aceste ornamente, influențate de natura însăși,

îmbinând realul cu imaginarul, îndreptându-se către

abstractizare. 
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 Lucrările expuse tratează metamorfoza lucrurilor, în care spațiul și timpul se diluează, exprimând

anumite conexiuni imaginare între real și ireal, conexiuni care pun în evidență elementele decorative ale

unui stil și influențele acestuia, influențe care pot trece cu ușurință de la un stil la altul, de la o clădire la

alta, influențe de la stilul bizantin către alte stiluri de arhitectură și viceversa. 

Proiectul de față este doar un început de drum, atât pentru că
poate fi completat din alte surse, întregind astfel imaginea
schițată aici în linii mari, cât și pentru că este o parte a unei
colecții mai ample, ce valorifică acea Arhivă Totală, despre care
vorbea dl. profesor Alexandru Andrieș.

 O parte dintre compoziții tratează viziunile esențilizate ale lui

Brâncuși cu sculpturile sale șlefuite care, pe lângă semnificațiile

profunde, prezintă și un rol estetic. „Impulsul Creației”,

„Domnișoara Pogany” și „In memoriam Brâncuși” sunt câteva 

 lucrări dedicate operei lui Constantin Brâncuși, încercând să

surprindă atmosfera de creație din atelierul său de lucru de la

Paris și totodată gândurile lui care se îndreptau mereu spre

plaiurile gorjene.

 Expoziția prezintă și lucrări care evidențiază momentele de cumpănă prin care trăim și îndeamnă la

pace, la oprirea războiului, ilustrând soldați care își ucid proprii frați. Aceste lucrări constituie un manifest

împotriva războiului și au scopul de a trage un semnal de alarmă asupra pericolelor care pândesc

omenirea și importanței de a trăi în pace și armonie.
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 Compozițiile expuse scot în evidență faptul că oamenii au fost dintotdeauna influențați de natură, iar
motivele decorative pe care diverse civilizații au început să le reproducă, au fost inspirate de bogăția
speciilor din natură, din regnul vegetal sau animal, fie că a fost vorba de o floare, o frunză sau un animal. 
 Reprezentările acestora prin schematizare sau stilizare, au fost perpetuate de-a lungul timpului, iar
diferite civilizații au început să le reproducă pe pereți, pe mobilier, pe draperii, perdele sau covoare, pe
elementele de arhitectură de lemn sau de piatră, influențând formarea unor ornamente specifice unor
culturi locale și conducând inevitabil la formarea stilurilor de arhitectură. 

 Picturile realizatedezvăluie aceste legături dintre

elementele din natură și decorațiile aparținând

diferitelor stiluri de arhitectură și încearcă să evoce o

parte din frumusețea decorațiilor și ornamentelor

specifice românești, realizând compoziții care ilustrează

crâmpee și detalii aparținând unor ansambluri

arhitecturale valoroase, dintre care unele poartă

asemănări sau înrâuriri cu anumite elemente decorative

ale culturii bizantine. 

 Expoziția „Ornament și culoare” prezintă 30 lucrări create într-o tehnică a suprapunerii, asemănătoare
colajului, menită să sintetizeze aceste influențe care se răsfrâng de la o cultură la alta, de la o clădire la
alta, de la un ornament la altul, asocierea acestora cu formele vegetale, totul fiind exprimat prin folosirea
armonioasă a culorilor vii, pregnante.

 Mulțumirile mele se adresează domnului prof. dr. arh. Sorin Vasilescu pentru susținere și Filialei OAR

București pentru amabilitatea găzduirii acestei expoziții.
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În ultimele decenii am asistat la o deconstrucție a practicii urbanistice, vizibilă prin dizlocările apărute în toate

procesele ținând de antropologia profesiei, dar și în antropologia locuirii.

Schimbarea plutește în aer, desigur și în urbanism, dar nu din cauza moștenirii, materiale și imateriale ; este vorba

despre pierderea perspectivei din care se face analiza. Plictiseala vieții moderne este semnul unei dezordini mai

profunde – destrămarea comunității care a asigurat sensul misterelor sacre! (Roger Scruton).
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O ABORDARE CONSERVATOARE A PROIECTĂRII URBANE 
PENTRU OAMENI

Iată situația prezentă în urbanism, din perspectivă

conservatoare:

Tendințe descendente:

 Contextualizare

 Căutări și răspunsuri la întrebări tip „de ce?”

 Scara valorilor de bază, umanism, tradiţionalism.

Tendințe ascendente:

 normativitate, birocraţie, exces de voluntarism

 preponderenţă pentru metodologie, referinţe,

formalism

 căutări și răspunsuri la întrebări tip „cum?”

 ținte false: „încălzirism”, „ecologism”, „vaccinism”

 moda și noutatea ca valori în arhitectură-

urbanism.

În acest context am decelat noul formalism în

planificare, în deteriorarea amenității spirituale din

mediul amenajat. „Lumea virtuală presupune o dublă

mediere în relația sine-celălalt, de unde pierderea

valorilor transcendentale în viața comunității”. (M.

Arman).

Aceasta este o abordare strict contemporană, pentru

că tehnologia (I.T., design computerizat, sisteme BIM) a

parcurs deja un drum lung și foarte diversificat, căreia

analiza-reflecția-elaborarea spirituală nu-i oferă

echivalența necesară! Cuceririle pozitiviste-progresiste

lasă viața spirituală a omului contemporan fără scutul

metafizic necesar echilibrului său psiho-afectiv.
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O soluție pentru a corecta modul greșit de gândire non-socială și de planificare a teritoriului și a așezărilor este

această schimbare:

• Favorizarea echilibrului între testarea noului și revalorizarea tradiției.

• O abordare conservatoare, adică evitarea salturilor mari, a experimentelor sociale suspecte, a consumului excesiv

de resurse, a noutății cu orice preț.

• A profita de cuceririle antropologiei culturale, a filozofiei designului, peisajului cultural, sociologiei urbane,

economiei circulare, și mai ales de experiența socială creștină a triadei parohie – cartier - familie multigenerațională.

În concepție-proiectare-implementare să trecem de la inserție/ insulă/ enclavă/ forme urbane cu umanizare

improbabilă, la „parte a ecosistemului”, la „forma ca antropologie urbană”.

Un exemplu grav, pentru că se

autoproclamă ca depășind

modernismul urbanistic, este

mișcarea „New Urbanism” (A. Duany

și E.P. Zyberk - SUA): conceptul de

„Tesseract” este prezentat ca un

algoritm pentru ocuparea treptată a

teritoriilor periurbane sau pentru

transformarea satului în oraș.

Propunerea noastră către un „nou

contextualism” este tocmai

inversarea teseractului - de a dirija

densitatea în sistem polinuclear și de

a elimina ocuparea compulsivă a

teritoriului non-urban.

„Locuitorii țes locuri împreună – prin mișcarea lor” spune Ioana Petraș (Cluj-Napoca) în permanentul șantier urban

ca palimpsest spiritual. Așadar, regenerarea spațiilor urbane trebuie să facă posibilă această „țesătură a pașilor

oamenilor”— tocmai devenirea antropologică într-o formă urbanistică.

Abordarea conservatoare recomandă A SE EVITA, ÎN PROIECTE PE TERMEN SCURT ȘI PE TERMEN LUNG:

1. Moda, noutatea cu orice preț, forma generatoare de entropie în procesul urbanistic.

2. Transferul funcţiilor comerciale şi de agrement în afara habitatului tradiţional, în campus ori locaţii de „tip mall”.

3. Creșterea traficului și consumarea timpului social al comunității.

4. Amenajarea spațiului care descurajează relațiile intra-specifice: comunități bazate pe rudenie, etnie, bresle.

5. Pietonizarea unor străzi ca scop în sine (devin segmente de mall -- relații sociale nenaturale în țesătura

tradițională).

6. Asumarea designului acestei „explozii maligne de azi a tehnologiei informației” (M. Arman).

Abordarea urbanistică, incluzând organic peisajul cultural, poate deveni un pas spre adevărul formei, pentru a

ajunge la Adevărul din adâncurile formei. Spre a-l face perceptibil și pentru utilizatorii obișnuiți.



INFO 8 IANUARIE 2023

pag. 37

Iată ce declară în acest sens arhitecții Khadka și Eriksson Furunes:  „ Arhitectura este atât o activitate estetică, cât și

o activitate politică. Întrebările despre cum, de ce și ce construim sunt negocieri de intenții, interese și valori

concurente... Oamenii dintr-o comunitate au inerent interese diferite. Creativitatea este rezultatul lucrului cu

fricțiuni și provocări... (mai ales în urbanism). Începem fiecare proiect dintr-un punct de umilință și empatie.

Vernacularul... nu este doar despre material și structură, ci și despre procesele prin care este construit, întreținut și

transformat. Căutăm să creăm mai multe biblioteci comunitare – infrastructuri sociale pentru gândirea creativă!”

a) Pliere pe liniile energetice ale reliefului și pe

coridoarele verzi-albastre existente.

b) Reducerea maximă a amprentei ecologice a orașelor.

c) Prioritate pentru zonele interstițiale și blocarea

extinderii intravilanului orașului (perimetrul construibil).

d) Dezvoltarea de zone pentru agrozootehnie de

proximitate, producție vegetală care susține

biodiversitatea, densificare a vegetației înalte.

e) Sectorizarea învăţământului public pe module

practice, jumătate din timp transfer în spaţii interstiţiale

-- organizate între vecinătăți, cartiere, localităţi.

O REMODELARE CONSERVATIVA A AMENAJĂRII TERITORIULUI:

„Noul contextualism urban” este paradigma actuală a „rurbanismului”: zonele non-urbanizate ca resursă

neg-entropică a teritoriului! ©

Prin urmare, trebuie să luăm în considerare:

 Planificarea în paradigma unei abordări ecologice și creștin-spirituale în același timp.

 Densitatea, activitățile economice primare, suprapunerea mai multor straturi urbane – trebuie să fie sub

controlul unor legi naționale severe.

 ORIENTARE GENERALĂ CĂTRE CONTINUITATE ȘI COMUNIUNE SOCIALĂ: spre a recupera AXIOLOGIA

UMILITĂȚII: tocmai pentru a ajunge la „UNIVERSITAS CHRISTIANA”!  ÎN EUROPA ȘI ÎN TOATĂ LUMEA.
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Prefectul judeţului Bihor, Dumitru Ţiplea, a anunţat înfiinţarea filialei judeţene a Ambulanţei pentru Monumente,

eveniment ce are loc în contextul Zilei Culturii Naţionale. Primele intervenţii ale Ambulanţei pentru Monumente în

judeţul Bihor vor avea loc în vara acestui an, pentru salvarea a bisericilor de lemn din localităţile Luncşoara şi Fâşca.

AGERPRES IANUARIE 2023ARH. DORIN I. BOILĂ
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A FOST LANSATĂ FILIALA JUDEŢEANĂ BIHOR 
A AMBULANŢEI PENTRU MONUMENTE

La conferinţa de presă au participat, alături de prefect, coordonatorul naţional al Ambulanţei pentru Monumente,

arhitectul Eugen Vaida, coordonator al Grupului de Lucru Rural al Ordinului Arhitecţilor din România şi director

pentru România la The Prince’s Foundation, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, Adriana

Ruge, coordonatorul Ambulanţei pentru Monumente Bihor, arh Adrian Pescaru şi preşedinta Asociaţiei Laborator

Zero Pozitiv, arh Zsak Ivett Greta, asociaţie prin care va funcţiona Ambulanţa pentru Monumente. “Este pentru

prima dată când beneficiem de o asemenea onoare să lansăm o Ambulanţă în cadrul unor instituţii

colaboratoare. Sigur că avem sprijinul instituţiilor aproape oriunde lucrăm şi chiar sprijin financiar, însă contează

şi aceste mesaje de bun venit”, a declarat coordonatorul naţional al Ambulanţei pentru Monumente, arhitectul

Eugen Vaida. Acesta a făcut o prezentare a activităţii Ambulanţei pentru Monumente, înfiinţată în 2016, în prezent

având nouă filiale. S-a reuşit, până acum, salvarea a 85 de monumente, din cele circa 600 aflate în stare de colaps

sau precolaps. Potrivit Adrianei Ruge, proiectul pilot va demara în judeţ, în vara anului 2023, prin intervenţii asupra a

două biserici de lemn din localităţile Luncşoara şi Fâşca, ale căror învelitori sunt degradate şi favorizează distrugerea

interioară prin apa pluvială. Acestea fac parte din grupul celor 20 de biserici de lemn aflate în stare critică din totalul

celor 59 din judeţ. “Bisericile de lemn reprezintă mărturii materiale ale conştiinţei comunităţilor rurale,

reprezentative pentru arhitectura tradiţională şi vernaculară”, a menţionat reprezentantul Direcţiei Judeţene

pentru Cultură. Lucrările vor dura între 3 şi 5 săptămâni şi vor avea loc sub coordonarea Ambulanţei pentru

Monumente, fiind semnate contracte de parteneriat între primăriile locale, asociaţie şi parohii, fiecare parte

asumându-şi responsabilităţi specifice. Ca la fiecare asemenea proiect, a precizat Eugen Vaida, sunt aşteptaţi

voluntarii, mai ales studenţii din domeniul patrimonial. Potrivit prefectului, Direcţia pentru Cultură a judeţului

gestionează, cu un personal foarte redus, un patrimoniu foarte bogat al judeţului. În lista monumentelor istorice,

ediţia 2015, sunt 455 de poziţii, din care 170 de situri arheologice, 30 de monumente de for public şi 245 de clădiri,

din care 59 biserici de lemn. Lucrările de intervenţii la monumente se vor derula prin Asociaţia Laborator Zero

Pozitiv, asociaţie cu activitate în domeniul promovării arhitecturii contemporane şi a patrimoniului de arhitectură şi

urbanism prin programe de conştientizare şi reabilitare. 

“Am dorit să venim cu ceva concret pentru această Zi a Culturii. Este un

proiect foarte drag şi foarte aşteptat de noi. Dincolo de atribuţiile de

serviciu ca prefect al judeţului, am şi o motivaţie personală pentru acest

demers. M-am născut în Maramureşul istoric, pe valea Izei, în comuna

Ieud, unde tradiţia şi cultura este la ea acasă. Copil fiind, străbunica mea

mă ducea în fiecare zi la biserica de lemn din deal. Din cele trei biserici din

localitate, una de zid şi două de lemn, acestea din urmă sunt în

Patrimoniul UNESCO. Biserica de lemn din şes, 1699 şi cea din deal, 1364,

cea mai veche biserică de lemn din Maramureş, unde s-a găsit şi

Codicele de la Ieud, 1391, cea mai veche scriere în limba română din ţară”,

a declarat prefectul Dumitru Ţiplea.



D O R U  C O V R I G

IN MEMORIAM

„În primul rând sunt timișorean, născut, crescut și educat în
Timișoara. Am un portofoliu de lucrări impresionant și m-am
gândit că am ajuns la o vârstă când e momentul să
împărtășesc și altora din experiența mea, nu doar
studenților, să fac ceva pentru Timișoara. Am făcut multe
pentru oraș și până acum prin activitatea mea, acum cred că
este momentul să mă ocupă numai de oraș. Sunt doctorand,
am activitate neîntreruptă din 1978 încoace pe proiectare și
execuție și carieră didactică, sunt cadru didactic asociat la
Facultatea de Arhitectură. Am avut prima firmă privată
înregistrată la Registrul Comerțului în 1990, în prezent dețin
două firme, una de proiectare și una de execuție, am deținut
funcții de conducere. Este adevărat, am mai vrut să vin la
primărie (n.r. - în timpul fostei administrații), domnul primar
Ciuhandu a anulat examenul la care intenționam să mă
prezint, probabil că nu m-a dorit”.

În lipsă de alte informații, în momentul în care am aflat
vestea, am căutat pe internet unde am găsit o
autocaracterizare pe care Doru și-a făcut-o când se arata
interesat să ocupe postul de arhitect-șef al Timișoarei:

Cu durere în suflet anunț pe
această cale decesul colegului
meu Doru Covrig după o lungă și
grea suferință.
Cu Doru am avut, din păcate, o
foarte scurtă suprapunere în
Senatul UAR, unde era amândoi
membri urmare a alegerilor care
au avut loc anul trecut în
primăvară.
Din cauza problemelor de
sănătate am apucat să ne vedem
doar o dată, în 23 mai 2022, la
prima ședință de Senat din
mandatul 2022-2026. Cu acea
ocazie, i-am făcut și portretul cu
care ilustrez acest trist articol. 

Cu toate că ne întâlneam în
persoană pentru prima dată, a
fost suficient ca să-mi dau
seama de seriozitatea cu care
era dispus să se implice
achitându-se cu succes de
misiunea pe care și-o luase odată
cu depunerea candidaturii. 

arh. Mircea ȚIBULEAC
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„Vă salut cu respect!
Sunt arh. Vede (de la Slobozia!)
Impresionat, de-a dreptul copleșit de plecarea
dintre noi a confratelui arh. Doru Covrig de la
Timișoara, mi-am permis un scurt necrolog,
pe care-l atașez, rugându-vă să-l inserați în
proximul Buletin...
Cu anticipație, vă mulțumesc!”

În completarea documentarii mele
pentru acest articol am primit imediat pe
e-mail un mesaj impresionant de la
Slobozia, chiar astăzi, 27 ianuarie,
imediat după înmormântare:

 „Colegul nostru Doru Covrig, arhitect emblematic al promoției 1978, nu mai răspunde la apelul nostru,
pentru că el face, de-acum, prezența într-o altă dimensiune ...

 Mi-l amintesc, în holul Facultății de Construcții din Timișoara, acolo, lângă fabrica de pălării, pe Bulevardul
Republicii, cum se numeau atunci locurile în care ne-am început călătoria către visata și dorita profesie, în
vara anului 1972. Era îmbulzeală în fața avizierului la care se afișaseră listele cu rezultatele la examenul de
admitere. Și, dintre cei ce se îngrămădeau, un băiat, brunet și bine legat, sare în sus și strigă, fluturându-și
brațele pe deasupra tuturor:

·Ha, ha, sunt primul!...

 După ce, într-un târziu, am ajuns, la rândul meu, în fața listelor și m-am regăsit al nouălea între admiși, mi-
am propus să-l cunosc pe acela care-și strigase victoria.

 L-am cunoscut, odată cu toamna acelui an, și au urmat șase ani în care o temeinică prietenie ne-a apropiat
și legat pentru totdeauna, chiar dacă, mai apoi, viața ne-a purtat pe fiecare în alt colț de țară. Vorbeam la
telefon, când și când, de întâlnit ne întâlneam și mai rar, când se împlineau cifre rotunde de la absolvire, dar
sentimentele de prietenie, prețuire și respect și-au păstrat prospețimea, pentru că s-au întemeiat natural,
impregnându-ne definitiv.

 Fire iscoditoare și deloc comodă, Doru Covrig căuta, cu intuiție și îndrăzneală, soluții inedite atât în proiecte,
cât și-n relațiile... instituționale. Și, amintindu-mi aceste însușiri, le leg semnificația atât de perioada celor
aproape 3 ani cât s-a aflat în fruntea Clubului A, pe vremea studenției, cât și de lucrările de mai târziu, pe
care le-a însemnat cu atributele sale de arhitect robust, prolific și inventiv.

 Și, pe lângă acestea, Doru ne-a exemplificat și ceea ce reprezintă seriozitatea și temeinicia în viața
familială, Doina fiindu-i, cu credință, alături încă de dinainte de cutremurul din 1977.
 Acum el nu mai e, fizic, între noi! Și-i regretăm grabnica plecare.

 Dar el va rămâne, în amintirile celor care i-am fost camarazi, drept unul dintre liderii carismatici ai generației
noastre.”

 Arh. Ion VEDE
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Stârnit de curiozitate, am dorit să aflu cât mai multe despre fostul meu coleg de facultate, mai mare cu
doi ani. Zis și făcut.
Prima persoană la care am apelat și am și primit imediat informații a fost Smaranda BICA, cadru didactic
și fosta mea colegă de Senat, în mandatul trecut, care a reprezentat Timișoara ca și Doru în acest
mandat. A răspuns afirmativ solicitării mele, s-a mobilizat imediat și mi-a trimis următoarea mărturie
scrisă:

 „În aceste zile a plecat dintre noi arhitectul, colegul, prietenul nostru Doru Covrig. Va rămâne în memoria
celor care l-au cunoscut ca o persoană activă, cu o fire pozitivă și dinamică, un om jovial și săritor, gata
oricând să ajute la nevoie. Numeroasele mesaje cuprinzând relatări pline de recunoștință postate la aflarea
tristei vești stau mărturie în acest sens. Fiecare dintre aceste mesaje au relatat o pagină de viață ce
conturează profilul unei persoane calde, care nu ezita să ofere suport, cu naturalețe și fără emfază. Mulți
dintre noi își amintesc circumstanțe în care s-au bucurat să îl aibă pe Doru Covrig în preajmă în momente
dificile.
Doru Covrig s-a născut la Timișoara în 1953, și mare parte din viața, formarea sa școlară, profesională și din
cariera sa s-au petrecut în acest oraș. Traseul său profesional este remarcabil, mărturie a unei firi
întreprinzătoare, care s-a împlinit deplin după 1990, când a înființat propriile firme de arhitectură și
construcții, de proiectare și execuție. Aici sunt enumerate câteva dintre acestea, la care a ocupat fără
excepție funcția de director: Agroconstrucția SA, SC Eurocam Construct, SC Villa Design, SC CD Studio, SC
Atrium DC și altele. Acest parcurs nu a fost lipsit de provocări, dar de fiecare dată optimismul și
determinarea l-au făcut pe Doru Covrig să pornească pe un nou parcurs profesional.
Lucrările realizate sunt variate. De la proiecte de urbanism și studii de sistematizare la Timișoara, Arad, Brad
și în împrejurimi, la proiecte de hoteluri și pensiuni, precum și amenajări și decorații de interior, lucrările
elaborate pe amplasamente în multe dintre regiunile țării. Activităților de proiectare de arhitectură
întrepătrunse cu cele de edificare propriu-zisă li se adaugă cele de manager de proiect pentru investiții de
anvergură, cum sunt cele de supermarketuri din Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Buzău, respectiv Iulius Mall
din Timișoara. De remarcat și faptul că a inițiat, pentru prima dată în regiune, realizarea de construcții din
lemn după tehnici canadiene.
Încă din studenție Doru Covrig a arătat disponibilitatea de a activa în cadrul comunităților, fiind șef de
asociație studențească la Timișoara și activ la Club A București. Persoană generoasă și caldă, s-a implicat
în activități sociale neremunerate: Centru de agrement în comuna Râu de Mori din Retezat, Centru de zi
pentru vârstnici în Comloșul Mare, Timiș, proiectarea de biserici etc.
Activităților variate de-a lungul carierei lui Doru Covrig i se adaugă cea de dascăl. Din poziția de cadru
didactic asociat la Facultatea de Arhitectură de la Politehnica din Timișoara el a adus în îndrumarea tinerilor
o viziune pragmatică și realistă prezentată jovial și convingător. Tinerii care au beneficiat de îndrumarea lui
au primit o bună pregătire pentru proiectare.
Bogata activitate profesională a condus la obținerea unor distincții: diplomă de excelență, certificat de
inovator, premii ale revistelor de specialitate.
Acum 2 ani a fost ales președinte a sucursalei Timiș - Caraș Severin și membru în Senatul Uniunii
Arhitecților din România. Atunci a mărturisit că vede acest rol ca o încununare a activității lui publice.
Membrii sucursalei îi mulțumesc pentru implicare.
Om dedicat familiei, pe care a iubit-o și susținut-o, a avut multă bucurie din partea nepoțelelor în ultimii ani
ai vieții. Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei îndurerate.”

 Arh. Smaranda BICA
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Telefonic, colegul nostru Vlad GAIVORONSCHI, cu care am vorbit imediat ce am primit vestea, mi-a
confirmat spusele colegilor menționați deja adăugând și câteva amintiri pe care le are în legătură cu
DORU în primul rând ca om și personalitate. Și-a adus aminte că se cunoșteau de copii, Doru fiind cu 5 ani
mai mare, era în facultate la Timișoara pe vremea „treptizării”, când Vlad, elev de liceu la acea vreme, a
fost prima dată când a „bobocit” cuiva. Acel cineva a fost chiar Doru, care bănuiesc că își dădea prima
diplomă, cea de conductor arhitect. Așa se obișnuia la acea vreme pentru noi cei care am prins
„interesantul” experiment al celor 10 ani de TREPTIZARE. După 3 ani dădeam o diplomă care intra într-o
formulă cu mediile primilor 3 ani urmând ca apoi, dacă întruneam media necesară, ne mutam în anul 4
pentru încă 3 ani la București. Aici urma să mai dăm o diplomă în anul 6 ca să ajungem la final să purtam
titlul de arhitect diplomat.
Mai aflu că Doru era un om pozitiv și extrem de optimist cu care îți făcea mare plăcere să mergi în
excursii, ceea ce îl făcea să fie extrem de dorit de studenți, cât timp a predat în cadrul facultății din
Timișoara.

Tot telefonic am luat legătura și cu MAKE, dr. arh. Florin Machedon, profesor la UAUIM, și el de
origine timișorean, prieten din copilărie și apoi și coleg de facultate cu Doru, la București.
Make mi-a povestit că ei, cei veniți în anul 4 de la Timișoara, au format în facultate la București un
grup „mai alt fel” în sensul că aduceau cu ei un alt stil cu care Școala bucureșteană nu era
obișnuită.
Doru, în acel grup, spune el, era unul din fermenții activităților grupului, din care își aduce aminte că
mai făcea parte și Puiu VEDE, secretar ASC. Grupul aducea cu el un stil provenit din școala
BAUHAUS care încerca să îmbine arta și industria, într-un mod în care meșteșugul și designul să se
îmbine într-o manieră funcțională. Stilul acesta nu se purta atunci nici la școala de la Cluj, nici în
cea a lui Porumbescu de la Iași.
Aceasta nouă abordare i-a pus în situația să se „războiască” cu profesorii bucureșteni, Iotzu,
Lungu, Ascanio și alții care erau contrariați de cum abordau acești tineri timișoreni arhitectura.
Până într-un final au înțeles că veneau cu o alt fel de învățătură de la dascălii lor de la Timișoara -
Cocheci, Fackelmann, Dumitrescu etc. din care unii au ajuns apoi asistenți la București cu care
Doru a devenit bun prieten. 
Doru, își aduce aminte Make, era un om umblat încă din prima tinerețe. Încă mai păstrează o carte
poștală, din vremea când era în clasa a 8-a, pe care i-o trimisese Doru din Veneția. Ei au fost colegi
încă din clasa a 5-a și chiar destul de apropiați datorită faptului că părinții ambilor fuseseră colegi
de facultate. Despre perioada relativ recentă își amintește că au încercat o colaborare de
proiectare în străinătate, deoarece Doru era un tip foarte aplicat în afaceri. Îmi dă exemplu
importarea unui sistem de construit case canadiene și chiar i se pare că a și achiziționat una în
care și locuia. Mai recent îl regăsim pe Doru ca reprezentant al firmei, înființate în 2013, ATRIUM
BUILDING SRL, Timișoara - case de lemn, case inteligente. 
Foarte recent, în iulie anul trecut, Doru, când se pare că deja nu se simțea de loc bine, împreună cu
un alt coleg, Mircea CRACULEAC, au inițiat și organizat întâlnirea de 50 ani de la terminarea
liceului. Am înțeles că nu era la prima inițiativă de acest gen, deoarece a participat activ și la
celelalte întâlniri cu colegii. Este încă o demonstrație a faptului că, deși era extrem de ocupat
profesional, își găsea timp să se dedice și altor activități lumești în folosul colegilor și al prietenilor. 

Este un motiv în plus să deplâng dispariția lui, pot spune prematură, deoarece in pragul vârstei de
70 ani încă deținea multă energie pozitivă care ne-ar fi fost de mare folos în cadrul Senatului UAR.
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Am cerut telefonul și l-am contactat imediat și pe Mircea CRACULEAC de la care am primit confirmări ale
celor pe care le-am aflat deja despre Doru de la ceilalți trei colegi - Smaranda, Vlad și Make.

Concluzia lui, care a fost, de fapt, introducere în dialogul nostru, a fost că despre Doru COVRIG el poate
vorbi numai de bine. Faptul că a fost un tip plăcut și prietenos a făcut să aibă un cerc imens de prieteni,
casa lui fiind o casă permanent deschisă pentru prieteni. 

Mircea a detaliat activitatea privind noul sistem de case pe care l-a adus din Canada unde se deplasase în
anii 1993-1994 la un alt fost coleg de facultate care se mutase în Canada și care l-a ajutat să importe în
România acest sistem de case din lemn. 

Îl caracterizează, legat de această acțiune, ca fiind un tip foarte curajos care a abordat activități din
domenii diferite chiar dacă nu le-a stăpânit bine la început a ajuns să le ducă foarte bine până la sfârșit. 

Cu toată reticența românilor la casele din lemn, aducând din Canada un specialist cu care și-a instruit
echipa, a reușit să le promoveze, să le proiecteze și în final să le și execute. Ținând în mână toate etapele
procesului a reușit, lucru nu ușor, o confirm din proprie experiență, aflu de la Mircea că s-a descurcat
foarte bine făcând lucrurile temeinic și a avut succes cu acel sistem total nou în România. 

Revenind la situația lui Doru din ultimele luni, Mircea îmi spune că din august anul trecut situația sănătății
sale s-a înrăutățit având o cădere fizică ce a făcut ca, din luna septembrie, să nu mai părăsească spitalul.
Pe fondul unui diabet vechi, de care a neglijat să se ocupe, au fost grav afectați rinichii, ajungând să fie
dependent de dializă. 

Peste acest necaz s-a suprapus o „tradițională” infecție spitalicească, cauză din care mor mii de oameni
anual. Prima infecție care i-a afectat plămânii, cu un efort deosebit din partea medicilor, a fost rezolvată. A
urmat o altă infectare pentru care, de această dată, nu s-a mai găsit remediul, ghinionul făcând ca, în
ultimele două luni, tratamentul și comportamentul echipei din spital a lăsat mult de dorit. Finalul tragic a
făcut ca Doru să ne părăsească prematur în preajma împlinirii a 70 ani în ciuda faptului că încă ar mai avut
multe de făcut. Cu această concluzie am încheiat discuția mea telefonică cu arhitectul Mircea
CRACULEAC.

În dorința să intre acest articol în Buletinul din ianuarie, închei documentarea mea, în ciuda
faptului ca aș fi vrut să mai aflu detalii despre viața plină de activități și inițiative diverse și
curajoase ale celui care a fost un bun și agreabil camarad pentru o majoritate covârșitoare de
cunoștințe, prieteni și mai ales de colegi de breaslă.
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SPEYER

CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU
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Speyer este considerat unul dintre cele mai vechi oraşe germane. A sărbătorit 2000 de ani de când
s-a înfiinţat un castru roman aici, iar construcţia Domului a început în 1030. Din păcate, am nimerit o
vreme capricioasă. Cât am parcurs strada principală de la Poarta Veche (Altportel, stânga) până la
Dom, s-a înnorat foarte rapid.

Trei oraşe despre care mărturisesc că nu ştiam decât că aveau cumva
legătură cu vechiul imperiu medieval romano-german. Mă gândeam că or
mai fi rămas ceva urme şi, pentru că erau relativ aproape de Heidelberg
(în landuri diferite, dar acolo trenurile sunt multe şi vin la timp), le-am
înscris în traseu.



Bineînţeles că la Dom s-a tot lucrat, nu a rămas ca în sec. al XI-lea.
Faţada de vest (pe unde se intră, vezi mai jos) este din sec. al XIX-
lea. Totuşi este considerată cea mai mare catedrală romanică din
Europa (şi din lume). Aici sunt mormintele a 8 împăraţi, dar mie îmi
va rămâne în amintire şi pentru că m-a apărat de o ploaie torenţială.
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După ploaie nu mi-a mai rămas mult timp pentru vizită, am pornit mai departe ca pelerinul a
cărui statuie se vede mai sus (nu mi-am notat şi nici n-am reuşit să aflu a cui este de fapt)



LORSCH
Un orăşel cu ceva urme care amintesc de Carol cel Mare

sau de urmaşii lui. A fost foarte plăcut acolo.
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În stânga - primăria, ceva mai nouă decât Evul Mediu (1715), apoi „Poarta carolingiană” construită
prin anul 900, dar bineînţeles restaurată, refăcută şi tot ea văzută dinspre o mică grădină
botanică.

Şi un fragment de biserică de prin secolul al XII-lea.



WORMS
Worms e cel mai mare dintre cele trei oraşe, are 82.000 de
locuitori, aproape cât o metropolă... Și se pare că este mai

vechi decât Speyer.
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Domul, greu de prins integral într-o poză, construit prin secolele XII – XIII, dar renovat intens până
în 1935, plus după război când a fost incendiat de bombardamente.

În interior era o expoziţie de portrete ale lui Luther din papier-mâche, care făceau oarecare
concurenţă sculpturilor medievale (la Worms a fost dieta care l-a declarat pe Luther eretic, în
1521).



Monumentul lui Luther, înconjurat de statuile adepţilor lui.
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Muzeul de Istorie amenajat într-o porţiune rămasă din vechiul zid de apărare căruia i s-au adăugat
niște intrări moderne (era închis din cauza pandemiei, inclusiv cafeneaua a cărei intrare se vede,
era să mor de foame acolo) şi vechea sinagogă înconjurată de clădiri din fostul cartier evreiesc,
reconstruite ca să semene cu forma originală (ca şi la Speyer erau peste tot drapele, bannere cu
inscripţii ebraice, deoarece vestigiile evreieşti din câteva oraşe tocmai fuseseră înscrise de UNESCO
în patrimoniul mondial).

Monument al soldaţilor, dar nu mai ştiu dacă din primul sau al doilea război mondial şi o maşinuţă
ciudată cu un singur loc.
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