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BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ,
EDIŢIA A XI-A, BUCUREŞTI, 2014

A DOUA SĂPTĂMÂNĂ

Natalia JIAN
Foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

CICLU DE CONFERINŢE ROMÂNIA 100+

În săptămâna a doua a Bienalei Naţionale de Arhitectură 2014 s-a desfăşurat ciclul
de conferinţe România 100+. Este vorba de ,,Contribuţia arhitecturii private la
identitatea spaţiului public", organizată de revista Arhitext şi „Fizionomia României
prin arhitectura dotărilor publice, organizată de revista ARHITECTURA.
Joi, 23 octombrie, ora 17:00, la Institutul Cultural
Român (Aleea Alexandru 38, Bucureşti) a avut loc

conferinţa ,,Contribuţia arhitecturii private la

identitatea spaţiului public".
Comisarul Bienalei, prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, a
făcut introducerea acestui eveniment şi referindu-se la tema
Bienalei

,,Dilemele

şi

provocările

spaţiului

arhitectural

România 2013-2014”, a declarat că ,,ceea ce sperăm noi

printre altele şi prin aceste discuţii aste ca aspectul acestor
dileme şi al provocărilor să reiasă dintr-o dezbatere
profesională şi să ofere o deschidere pentru o dezbare mai
amplă în revistele de specialitate”.
Asist.dr.arh. Arpad ZACHI, redactorul-şef al revistei
Arhitext, a propus spre analiză dilema legată de generaţii,
care redă două tendinţe în arhitectură: cea modernistă şi cea
regresistă, adică conservatoare, doar înţelegerea dintre cele
două tabere ar fi soluţia pentru evitarea unor conflicte
ideatice.
Moderatorul conferinţei a fost arh. Ionuţ BUTU,
redactor asociat al revistei Arhitext, a pus în discuţie în
contextul globalizării informaţionale caracteristice societăţii
contemporane conceptul de ,,sonoritate locală” făcând o
paralelă intre muzică şi arhitectură, punctând următoarele
noţiuni: nuanţă, rezonanţă, vibraţie.
În continuare, arh. Ionuţ BUTU invită participanţii la
conferinţă să îşi prezinte proiectele, lucrări premiate în cadrul
Bienalei.
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Casele 2M
Arh. Răzvan PUCHICI
Casa 2M este o construcţie care se
aşază bine pe amplasament. Riguros paralelă
cu limita din spate a proprietăţii, la distanţa
prescrisă de norme, se deschide pe celelalte
trei laturi cu diverse retrageri prin care spaţiul
curţii pătrunde adânc în interior, se ramifică şi
se articulează, atât în plan orizontal, cât şi pe
verticală. Examinată din exterior, de jurîmprejur, nimic nu vădeşte existenţa a două
unităţi locative; poate doar prezenţa discretă a
două accese auto. Pare dintr-o bucată, deşi
conţine două duplexuri cuplate. În contrast cu
geometria liberă a faţadelor, planurile celor
două niveluri au o simetrie bine definită. Dar
dacă parterul are o axă de simetrie
transversală, etajul e ordonat în raport cu o
axă longitudinală de simetrie – şi aceasta e
principala caracteristică a proiectului, care,
tratată consecvent şi ingenios, îi conferă
personalitate. Scindarea volumelor de la etaj
creează două faţade suplimentare, în miezul
casei. Împreună cu schimbarea de axe, dă
autonomie şi intimitate celor două locuinţe
unifamiliale găzduite pe un teren. Dominanta
compoziţiei o constituie volumul dinspre
stradă al etajului, ieşit cu aplomb în consolă
pe trei direcţii şi aşezat pe nimic – dacă putem
numi astfel golul central şi vitrajul parterului.
Lumina, care curge zenital în curtea interioară
şi se strecoară printre volume sau pe sub
casă, e folosită cu abilitate drept material de
construcţie.

Link foto:
Link video: http://we.tl/Ps86sFM5CQ

http://we.tl/B3TLK3Q706
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Imobil de locuinţe – strada Stroe Postelnicu Bucureşti
Arh. Radu PONTA
Situată pe străzile care se deschid
la est dinspre Calea Floreasca odată ce
aceasta coboară către traversarea lacurilor,
clădirea adăposteşte şapte apartamente,
dezvoltate pe patru niveluri. Terenul este
unul de colţ – la intersecţia străzilor Stroe
Postelnicu şi Rachmaninov – iar clădirea
este lipită la calcan pe celelalte două laturi
ale amplasamentului. Dintre apartamente,
şase împart două câte două etajele curente
ale imobilului, în timp ce parterul este
ocupat integral de un singur apartament.
Chiar dacă imobilul este finalizat în
2014, proiectul s-a dezvoltat încă de la
început în limitele stabilite de o soluţie
anterioară, tributară unei alte teme de
proiectare şi a unor alte aşteptări cu privire
la dimensiunile locuinţelor în nordul
oraşului: dacă această primă rezolvare
prevedea realizarea unui singur apartament
pe fiecare nivel al imobilului, tema
beneficiarilor a fost încet reevaluată
începând cu anul 2010, nu înainte de
execuţia aproape integrală a structurii.
Ca atare, povestea proiectului se
referă la găsirea limitei de demarcare
potrivite între cele două apartamente
dezvoltate în etajele curente totodată
aducând cât mai puţine modificări
structurale.
De
asemenea
faţadele
imobilului au fost integral regândite în
corespondentă cu noile interioare.
Link foto: http://we.tl/EeO4PnBsba

Link video: http://we.tl/vcDYKIeeSf
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HOTEL PRIVO
Arh. Adrian ROŞCA
Povestea acestui hotel începe odată cu
proiectul casei unui fotograf maghiar la inceput de
secol 20. Acesta se află pe o parcela mare de la
strada Gheoghe Doja şi ocupă un loc cu totul
neaşteptat. Este retrasa de la strada pe o pozitie
dominanta, in coama dealului. Panta ramasa libera
spre strada devine un parc organizat de o alee
serpuita pavata cu piatra. Casa si parcul cunoscute
sub

numele

Csonka

sunt

cuprinse

in

lista

monumentelor istorice din Romania.
O familie de romani preia situl degradat de
istoria recenta si il transforma intr-o afacere de
familie cu profil hotelier. Constructia noua ocupa cu
deferenta

spatiul

liber

din

spatele

parcelei.

Ahitectura cu linii simple devine fundal pentru casa
istorica reabilitata. Spatiile de cazare cu simplu
tract confera o silueta alungita cladirii. Intimitatea
orientarii

camerelor

este

asigurata.

Curtea

interioara nou formata este animata de circulatiile
de nivel transparente si de casa veche.

Link foto: http://we.tl/LgSjYiQiF3
Link video: http://we.tl/m1s99Nf48w
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Locuinţă ECO URBANĂ - Alexandria
Arh. Eliodor STREZA
Alegerea terenului pentru viitoarea casă
a fost determinată de vecinătatea imediată a
parcului Herăstrău, fapt care a adus la alegerea
unui teren relativ mic cu vecinătăți destul de
ostile. Rezultanta directă a fost o desfășurare pe
verticală a spațiilor (garaje la parter, zona de zi la
etajul 1, zona de noapte la etajul 2 și zona de
relaxare cu terasă și spa la etajul 3 (în
compensarea curții mici și umbroase de la nivelul
terenului).
Decroșul volumetric realizat în fațada sud
are un rol multiplu: evită amplasarea vitrajelor
direct către clădirea vecină; asigură iluminarea
naturală est a camerelor situate în spatele lotului;
asigură lumina vest spre zona de zi de la etajul 1
și 2; crează o zonă de terasă adiacentă livingului
(peste parter).
Scara și liftul amplasate central au
închideri și balustrade din sticlă și devin astfel un
turn de ventilare naturală prin ventilarea în partea
de sus la ieșirea pe terasă și asigură pătrunderea
luminii naturale directe pe toată înălțimea casei.
Realizarea proiectului s-a axat pe două direcții
distincte dar care au fost urmărite în paralel
datorită interconectărilor rezultate: elementele de
arhitectură pasivă (reduc costurile investiției și
utilizarii) și proiectarea sistemelor active.
Elementele de arhitectură pasivă sunt direct legate
de amplasarea terenului, de un plan conceput în
funcție de punctele cardinale (însorire), de
vecinătăți, de direcțiile cu priveliște. Astfel s-au
utilizat : umbrirea zonelor puternic însorite (in
special cu vegetatie); tâmplărie de aluminiu si
sticlă cu înalt grad de protecție termică și solară;
termoizolarea exterioară -15 cm vată bazaltică;
ventilația și lumina naturală.

Link foto: http://we.tl/OyRCP9uk9f

Link video: http://we.tl/7lghO2qsQk
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Pavilion anexă (Bucureşti)
Arh. Florian STANCIU
Lucrarea

prezentată

nu

este

terminată ,,exact în partea aceasta care

i-ar fi acordat o oarecare căldură şi
omenesc”.
Arhitectul Florian STANCIU crede,
referindu-se şi la acest pavilion anexă,
că sensul unei case se regăseşte în
universul interior al proprietarului. O
altă idee pe care acesta o lansează este
faptul că la o casă este cel mai important
ceea există în afara ei.

Link foto: http://we.tl/KFQwgXcs24

Link video: http://we.tl/dBrgf3oX06
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La conferinţa „Fizionomia României prin
arhitectura dotărilor publice”, organizată de
revista ARHITECTURA au participat comisarul
Bienalei, prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, prof.univ.arh.
Romeo BELEA, conf. dr. arh. Francoise PAMFIL, prof.
dr. arh. Ana Maria ZAHARIADE şi prof.dr.arh. Vintilă
MIHĂILESCU.
Conf. dr. arh. Francoise PAMFIL, redactorul-şef
al revistei ARHITECTURA, a propus spre analiză
conceptul de alegorie a picturii, temă care a
preocupat foarte mulţi artişti, iar ceea ce este
important este faptul că atelierul artistului este
mereu deschis.
Prof.univ.arh. Romeo BELEA a vorbit despre
istoria Teatrului Naţional, soluţia căruia a fost
închegată în anul 1963. Pe atunci avea 32 de ani şi
totul era o provocare, dar alături de o echipă
experimentată, pe de o parte şi pe de altă parte
împreună cu alţi tineri a reuşit să ducă la bun capăt
proiectul. Romeo BELEA a mărturistit şi faptul că lui
Ceauşescu nu i-a plăcut teatrul, ,,pentru că era

ctitoria celor dinainte”.

Antropologul Vintilă MIHĂILESCU s-a referit la
tematica arhitecturiii dotărilor publice prin prisma
antropologiei arhitecturale. A adus în discuţie
termeni precum ,,spaţiul limită” şi ,,principiul
pîrleazului”. În antropologia arhitecturală, limita
defineşte parcursurile şi orientează trecerile, iar
conform principiului pîrleazului, limita este gard şi
săritoare în acelaşi timp, delimitare şi transgresare.

,,Casa ar trebui privită nu ca pe o instituţie naturală,
de la sine înţeleasă, ci mai degrabă ca pe un proces,
fiind în permanenţă refăcută prin practici” (Drazin,
2001). De altfel, triunghiul de aur al edificiului este
compus din ACASĂ=LOC, LOCUINŢĂ, LOCUIRE;
termeni
care
se
află
într-o
relaţie
de
interdependenţă.
O perspectivă teoretică asupra fizionomiei
arhitecturii României prin construcţiile sale publice a
fost lansată de către prof. dr. arh. Ana Maria
ZAHARIADE. Există 2 schiţe ale fizionomiei: una politică
şi una a arhitectului. Aceste două tabere dictează
direcţiile de dezvoltare în arhitectura unei comunităţi.
Link foto: http://we.tl/gpmms4bIaj
Link video: http://we.tl/t6UXlJ7CSP,
http://we.tl/ouJLDh2vcE
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ARHITECTURE
EXPO CONFERENCE

RIFF

10-11 NOIEMBRIE

Natalia JIAN
Foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

Eveniment

internațional dedicat arhitecturii
fațadelor,
acoperișurilor
și
izolațiilor,
care
promovează exemplele recente de bună practică din
arhitectura românească și internațională, proiectele
premiate, arhitecții cu rezultate deosebite, RIFF,
aflat la cea de-a V-a ediţie, face parte din seria
expoconferințelor internaționale organizate de ABplus
Events, Ordinul Arhitecților din România, Asociația
Arhitecților Polonezi și Camera Arhitecților din
Ungaria, la București, Varșovia și Budapesta.

CONFERINŢE RIFF:
,,Architecture Significance”
Arh. Nasser Abulhasan
Arh. Nasser Abulhasan este partener în cadrul AGi
architects cu sediul în Kuweit. Este Doctor în design la
Harvard Graduate School of Design. A urmat un masterat în
Arhitectură la Harvard Graduate School of Design în urma
studiilor de licenţa în Arhitectură şi Design Urban la Institutul
Politehnic şi Universitatea de Stat Virginia. Aria sa de
cercetare cuprinde dezvoltarea durabilă în climat arid şi se
concentrează pe percepţia luminii în proiecte arhitecturale.
Dr. Abulhasan are o vastă experienţă în proiectarea şi
implementarea de noi comunităţi şi a realizat numeroase
proiecte de masterplanning în Europa şi Orientul Mijlociu.
Experienţa sa de design include construirea unor noi
tipuri de clădiri, precum cladiri comerciale de birouri şi
complexe, facilităţi de utilizare mixtă, clădiri guvernamentale
şi alte clădiri instituţionale. În calitate de co-director al AGI
Architects, arh. Nasser Abulhasan a realizat numeroase
proiecte de arhitectură, urbanism, planificare şi design de
interior şi industrial, fiind onorat cu premii şi distincţii în
domeniu în mai multe rânduri, atât la nivel naţional cât şi
internaţional: premiile A’Design Awards 2014, 2013 & 2012,
Middle East Architect Awards 2013 & 2012, MIPIM
Architectural Review Future Projects Awards 2012,
International Property Awards 2012, 2011 & 2010, WAF
Awards 2014, 2013, 2011 & 2010, Hospital Build &
Infrastructure Awards 2012, Cityscape Awards 2011, 2010 &
2009.
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Link foto: http://we.tl/hARxoHVXxx
Link video: http://we.tl/gPntQyRoGZ

,,Long Term Benefits of Rock Wool Used in
ETICS Performance Systems”

Rolf Wieleba
Deţine funcţia de Business Development Manager
ETICS în cadrul companiei ROCKWOOL.
La RIFF 2014, Rolf Wieleba a sustinut o
prezentare despre “Beneficiile pe termen lung ale vatei
bazaltice utilizate în sistemele performante ETICS“.
“Grupul Rockwool este lider mondial pe segmentul
producţiei de vată minerală bazaltică. Cu o experienţă
de peste 70 de ani în acest domeniu de activitate,
compania are, în prezent, mai mult de 10.400 de
angajaţi şi activează în peste 40 de ţări cu o reţea de 27
de fabrici. Sediul central şi Departamentul de cercetare,
dezvoltare şi protecţie a mediului se află în Danemarca,
oraşul Hedehusene, în apropiere de Copenhaga.
Activitatea Grupului se bucură de o mare prezenţă în
Europa, şi ne extindem producţia, vânzările şi activităţile
de servicii în Rusia, America de Nord, India şi Asia de
Est.
Una dintre caracteristicile de bază ale vatei
minerale Rockwool o constituie capacitatea sa de a
rezista, în condiţii optime, la temperaturi de peste
1.000 °C. Astfel, utilizat în mod corect, materialul
acţionează ca o veritabilă barieră împotriva propagării
focului. De asemenea, izolaţia Rockwool este unul
dintre puţinele produse care poate economisi de mai
mult de 100 ori energia utilizată pentru fabricarea sa.
Rockwool România, filiala locală a Grupului, este
importator unic al produselor şi sistemelor de vată
bazaltică ROCKWOOL®, şi al soluţiilor inovative care
contribuie la atenuarea problemelor de mediu şi la
îmbunătăţirea calităţii vieţii a milioane de oameni.
ROCKWOOL asigura soluţii pentru clădiri eficiente
energetic, protecţie la foc şi zgomot şi un climat
interior confortabil.
Compania a participat la realizarea sistemelor
de izolaţie pentru un număr important de clădiri
reprezentative, dintre care se remarcă: Sky Tower,
Floreasca Park, Aeroportul Otopeni, centrele logistice
Kaufland si Lidl, retelele de magazine Kaufland si Lidl,
unităţi de producţie ale Bosch, Continental, Emerson.”
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Link foto: http://we.tl/y5UBw89RfS
Link video: http://we.tl/MeCMGKqZQI

,,Space to Think. New John Henry
Brookes Building for Oxford Brookes
University”

Richard JOBSON
Arh. Richard Jobson este un co-fondator
al Design Engine Architects, Anglia. Proiectele sale
recente includ proiectarea şi implementarea Noii
Ambasada a Marii Britanii la Yemen (proiect
câştigător al premiului RIBA Internaţional pentru
Arhitectură), Centrul Universitar de la Universitatea
din Winchester precum şi noua bibliotecă și corpul
de predare la Oxford Brookes University.
În perioada 1995-2000, Richard Jobson a
predat și a participat în calitate de critic la Oxford
Brookes University, precum şi Universităţile din
Cardiff și Portsmouth, secţia de arhitectură. Între
2007-2011 a fost, de asemenea, examinator extern
la Şcoala de Arhitectură a Univerităţii Kingston. A
realizat şi critică arhitecturală despre clădiri recent
finalizate pentru presa de specialitate din Marea
Britanie, precum Architecture Today.
Arh. Richard Jobson are o vastă experiență în
proiectare de poduri, dobândită în calitate de lider
al echipei de arhitectură şi proiectare a podurilor din
cadrul firmei de inginerie Ramboll, între 1996 și
2001. În această perioadă a proiectat și
implementat un număr semnificativ de poduri
Mileniului din Londra, New York și Lancaster pentru
care a câştigat competiţii internaționale. Recent a
co-editat colecţia “Bridge Builders”, publicat de
Wiley-Academy.
În luna iunie, Design Engine Architects au
câştigat Premiul RIBA Biroul de Arhitectură al Anului
2014, iar cel mai recent proiect al acestora, John
Henry Brookes & Abercrombie, Oxford Brookes
University, a fost desemnat Clădirea Anului 2014
RIBA Sud, precum şi câştigătorul Sustainability
Award 2014. Piata Clocktower, Radley College a
câştigat, de asemenea, Civic Trust Awards 2014.
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Link foto: http://we.tl/pTTyxHYW7n
Link video: http://we.tl/iOyIcgieHT

,,Façade Follows Form Follows
Function”

arh. Yoav MICHAEL
Arh. Yoav MICHAEL este partener al unuia dintre
cele mai importante birouri de arhitectură modernă
din Israel specializat în planificarea și construcția
clădirilor înalte. Este clasat în topul Globes and Dun
100, 2014 al marilor companii din economia
israeliană.
Arh. Yoav Michael este partener biroului de
arhitectură Yashar Architects, din Israel. Yashar
Architects este rezultatul a două generații de
creativitate și excelență în arhitectură. Arh. Yoav
Michael s-a alăturat biroului de arhitectură Yashar
Architects în 1997, la scurt timp după ce a absolvit cu
distincţie Politecnico di Milano în Italia. Este
responsabil pentru realizarea a numeroare proiecte
rezidenţiale şi de birouri, inclusiv clădirile înalte
pentru Grupul B.S.R. şi turnul rezidenţial de lux pe
bulevardul Rothschild, precum şi turnul rezidenţial
Neve Zedeck White-City.
Yashar
Architects
întruchipează
cultura
construcţiilor progresive ale Israelului din anii 1950
până în prezent. Fiind unul dintre cele mai importante
birouri de arhitectură israeliene moderne, prezența
Yashar poate fi văzută în multe dintre clădirile cele
mai renumite ale Israelului, precum Muzeul de Artă
din Tel Aviv, Universitatea din Tel Aviv sau Centrul
Dizengoff.
În concordanță cu viziunea arhitectului și cu
nevoile de pe piața mondială, Yashar Architects şi-a
extins portofoliul și este în prezent implicat în
proiecte din Rusia, Ucraina, India, România, Bulgaria,
Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Letonia, Ungaria
și Cipru. B.S.R 3+4, Bnei Brak, proiect prezentat la
RIFF 2014, este un complex de birouri compus din 2
clădiri, de 35 şi respectiv 39 de etaje de înaltă clasă.
Turnurile de lux sunt situate în centrul business al
Bnei Brak (BBC), întreaga rețea de construcție
aflându-se de-asupra unei parcări subterane de 4
niveluri de 80.000 mp.
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Link foto: http://we.tl/JdVyQiyklV
Link video: http://we.tl/WCdtHGImra

,,The Office”
Arh. Vlad Gaivoronschi
Născut la Cluj-Napoca, a absolvit Facultatea
de Construcţii, Departamentul de Arhitectură, din
cadrul Institutul Politehnic “Traian Vuia” din
Timişoara, precum şi Universitatea “Ion Mincu” din
Bucureşti.
Este
arhitect
asociat
al
biroului
de
arhitectură ANDREESCU & GAIVORONSCHI din
anul 1990 şi preşedintele filialei Timiş a Ordinului
Arhitecţilor din România. Arh. Vlad Gaivoronschi
este, de asemenea, profesor, membru al comisiei de
diplomă şi al consiliului de conducere al Facultăţii de
Arhitectură din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara.
Arh. Vlad Gaivoronschi este unul dintre arhitecţii
de referinţă din arhitectura contemporana româneasca,
cu participări la peste 130 de expoziţii în Timişoara,
Cluj-Napoca, Bucureşti, Budapesta, Viena, Leipzig,
Szeged, Istanbul, Tokyo, Bruxelles şi 49 de premii şi
nominalizări, la nivel naţional şi internaţional.
Pentru proiectul rezidenţial “HARMONIA” Senior,
Andreescu & Gaivoronschi au primit o nominalizare la
Premiul
Uniunii
Europene
pentru
Arhitectură
Contemporană – Mies van der Rohe care a avut loc în
2007-2008 în Barcelona. Printre cele mai recente
proiecte din portofoliul ANDREESCU&GAIVORONSCHI se
numeră Centrul Turistilor şi Teatrul în aer liber pentru
Parcul Naţional Porţile de Fier. Amplasat la confluenţa
fluviului cu râul Berzasca, elementul principal din cadrul
Centrului este un teatru în aer liber, realizarea căruia a
avut o motivaţie ecologică în vederea reducerii
consumului de energie necesar funcţionării unei astfel
de clădiri. Centrul este amplasat sub scena teatrului şi
este dotat cu un punct de informare, o cafenea, un
magazin de suveniruri şi o casă de bilete.
Cladirea de birouri The Office, amplasata între
bulevardul 21 Decembrie şi Canalul Morii din ClujNapoca, este unul dintre cel mai importante proiecte
recente realizate de ANDREESCU & GAIVORONSCHI.

“Intregul ansamblu [a fost] constituit din trei părţi
edificate în etape succesive, cu un regim de înălţime
2S+P+5E+P.H. şi o cornişă generală la nivelul etajului al
cincilea”, a declarat arh. Vlad Gaivoronschi.
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Link foto: http://we.tl/OWtcibFeeQ
Link video: http://we.tl/qDDZ8MR9ox

,,Urban Spaces. From Fragment to
the Whole the Other Way Around”

arh. Andrei ŞERBESCU
Arh. Andrei Șerbescu a absolvit Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti în anul
2002, cu medalia “Bene Merenti”, lucrarea sa de licenţă
fiind selectată ca runner-up în cadrul “RIBA President’s
Medals for Architectural Education” în 2002.
În 2005 a absolvit un program de studii aprofundate
postuniversitare în “Reabilitarea clădirilor”, iar în 2005 şi
în 2011 a urmat stagii de cercetare în cadrul International
Vernacular Architecture Unit, respectiv International
Architecture and Regeneration Department la Oxford
Brookes University, Oxford, Marea Britanie. În 2011 şi-a
susţinut teza de doctorat la UAUIM, cu tema “O abordare
critică a vernacularului. Despre continuitate şi schimbare
în spaţiul rural românesc, după 1989″. Este în prezent
lector la catedra de proiectare a UAUIM.
În paralel, activează în cadrul biroului ADNBA,
înfiinţat în 2003 împreună cu arh. Adrian Untaru, celor doi
adăugându-li-se din 2009 ca partener şi arh. Bogdan
Brădățeanu. Întrucât cei trei cred în arhitectură ca gest
creativ, cu valoare culturală și cu responsabilitate socială,
sunt interesați să creeze spații publice de calitate, clădiri
care răspund locului și orașului, sau strategii de
dezvoltare care au la bază principii de sustenabilitate și
valoare comunitară, ei afirmând că angajamentul biroului
lor este de a găsi echilibrul între experiment și experiență
în peisajul complex și delicat al vieții contemporane.
Proiectul rezidenţial “Urban Spaces”, de pe strada
Dogarilor din Bucureşti, este unul dintre cele mai
apreciate proiecte recente de arhitectură din România. În
luna iulie, proiectul a câştigat Premiul secţiunii
Arhitectură, categoria locuinţe, în cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti – ediţia 2014. Proiectul este
recunoscut şi pe plan internaţional, fiind singurul proiect
realizat de arhitecţi din România care se numără printre
finaliştii ediţiei din 2014 la World of Architecture Festival,
care va avea loc în octombrie la Singapore, una dintre
cele mai renumite competiţii internaţionale de arhitectură.
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Link foto: http://we.tl/whERPhHAuS
Link video: http://we.tl/l0P9A2QE5W

,,Sanflorian”
arh. Iulia TOADER
Absolventă a UAIM, arhitect şi
artist, Iulia TOADER lucrează de 14 ani
în domeniul arhitecturii de interior şi al
consultanţei în reabilitatea clădirilor, în
urma studiilor de specialitate în România
şi la Institut fuer Baugeschichte
Karlsruhe, cu o experienţă în renovare şi
creaţie în stil clasic şi eclectic.
,,Frumuseţea creaţiei unui arhitect
constă în a surprinde şi provova mereu
percepţia”.

Link foto: http://we.tl/NW9yAipHlE

Link video: http://we.tl/vxehQ6x6lE
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În continuarea programului RIFF, cei prezenţi au
primit invitaţia din partea ABplus Events si Asociatia
Culturala Pro Event, in parteneriat cu Primaria
Municipiului Bucuresti, de a participa, incepand cu ora
17:00, la "Bucharest Architecture Night Tour”.
Turul s-a incheiat la ora 20:30 cu receptia oferita
de organizatori - SHARE, lead architects and contractors
la Hanul Gabroveni, situat in Centrul Istoric al
Bucurestiului, noul sediu al Centrului Cultural ARCUB.
Hanul Gabroveni, monumentul istoric aflat în stare
de precolaps a fost transformat într-un centru cultural
artistic după ce a fost consolidat și modernizat între anii
2010-2014. Centrul nou are săli de spectacol și repetiții,
spații de expoziție, săli pentru seminar și alte spații
pentru activități educative și găzduiește noul Sediu
Cultural ARCUB. Pentru acest proiect s-a investit suma
totală de 37.362.216 lei.
Hanul Gabroveni a fost construit între anii 1804 și
1818 iar prin restaurare, Primăria Municipiului București
dorește introducerea acestuia în circuitul cultural național
și european. Valoarea totală a proiectului este de 37 de
milioane de lei, cu fonduri provenite din bugetul Primăriei
Capitalei și prin Contribuția Mecanismului Financiar
Spaţiul Economic European, prin Ministerul Culturii,
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin Unitatea de
Management a Proiectelor SEE (UMP).
Din punct de vedere arhitectural, Hanul Gabroveni
reprezintă o îmbinare între vechi și nou, care pune în
valoare spațiile interioare cu caracter de reprezentativitate
și dă un sens activ curții interioare-pasaj. Principiul
fundamental al soluției de arhitectură propuse este
realizarea unei restaurări cât mai fidelă originalului (în
măsura cunoașterii acestuia), restaurare ce folosește tehnici
tradiționale de construcție îmbinate discret cu modalități de
consolidare ultra-moderne. Finisajele și materialele folosite
sunt astfel alese încât să se înscrie în stilul epocii (tencuieli
mortar var-nisip colorate în masă, cărămidă aparentă,
învelitori de titan-zinc, tâmplării de lemn, socluri de piatră
naturală, pavaje din piatră cubică,etc.).
,,Sunt mândru că, astăzi, Hanul Gabroveni, un
monument remarcabil de arhitectură al Bucureştiului, arată
aşa cum ne-am dorit cu toţii. Putem spune că el este din
nou viu, ca în anii 1880, atunci când a fost construit. Am
redat Bucureştiului o fărâmă de istorie şi am deschis
totodată un nou centru cultural în inima oraşului. Va fi un
adevărat institut cultural al oraşului şi, în acelaşi timp, va
deveni un reper de dezvoltare în ceea ce însemnă proiectele
de artă şi cultură, la nivelul Municipiului Bucureşti şi la nivel
naţional. Mă bucur că le putem pune la dispoziţie
bucureştenilor, dar şi celor care vizitează oraşul nostru un
spaţiu primitor chiar în Centrul Istoric al Capitalei” - prof.dr.
Sorin Mircea OPRESCU, Primar General al Municipiului
Bucureşti. (Povestea HANULUI, Arcub, 2014).
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Link foto: http://we.tl/W68hiLm480
Link video: http://we.tl/YG9LsAqd77
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INFO 3

Revista ARHITECTURA.
Lansarea numărului dublu 4-5/2014. Vecinătatea/Arhitectura oraşului”

Natalia JIAN
Foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

Numărul dublu 4-5/2014 al revistei ARHITECTURA cu tema „Vecinătatea/ Arhitectura orașului"
număr cu o tematică deosebită, a fost lansat în trei locaţii, respectiv:
1.
2.
3.

Centrul de Cultură Arhitecturală Jean Louise Calderon, 10 noimbrie
Muzeul Ţăranului Român, 17 noiembrie
Târgul Internaţional Gaudeamus, 20 noiembrie

,,Orasul a devenit un punct de plecare important in cautarea arhitecturii. Vecinatatea este elementul care ii pune pe oameni
impreuna. \Atat arhitectura cat si vecinatatea sunt greu de ales pentru un locuitor al orasului. Ele pot fi envizajate. Predeterminarea
vecinatatii si tipul de arhitectura sunt o consecinta dictata de piata, de dezvoltator, de politici imobiliare. Depinde insa de
arhitectura, de proiect si de calitatea spatiului ca vecinatatea sa fie un avantaj, un element modelator al comunitatii. Propunem un
discurs despre arhitectura orasului si vecintatate tocmai pentru ca este relevant”.

Centrul de Cultură Arhitecturală J. Louise Calderon
Evenimentul a fost moderat de către conf. dr. arh. Francoise
PAMFIL, care a anunţat prezenţa unor autori ai articolelor: arhitecții și
profesorii Sandu Alexandru, Mariana Eftenie, Anca Sandu
Tomașevschi, precum și Viorel Mionel, lector ASE.
În deschiderea întâlnirii, conf. dr. arh. Francoise PAMFIL,
redactorul-şef al revistei ARHITECTURA, a accentuat faptul că ,,tema

vecinătăţii conţine în mod fermecător diferenţe de scară, există o
vecinătate urbană sau strategică, există o vecinătate de alcătuire şi în
ultimă instanţă există vecinătate între elementele arhitecturale”. De
asemenea a propus celor prezenţi să asculte de cei care vor lua
cuvântul, pentru că nici prezentările, nici revista în sine nu au puterea
de convingere, aceasta stă în oamenii de valoare din spatele
articolelor.
Prof. dr. arh. Alexandru SANDU a mărturisit că pentru el
colaborarea cu revista ARHITECTURA este o ocazie foarte interesantă
de a ,,reintra” în revistă, pentru că în perioada anilor ’70 era redactor
şi se ocupa şi de machetare. Tema vecinătăţii îi este una foarte
apropiată, iar spaţiul urban este marcat de toate problemele ce ţin de
proximitate. „este o temă care în ultimii 2-3 ani îmi este foarte
apropiată (...) și am ajuns la concluzia că, de fapt, noi vorbim de mult
timp - în arhitectură și urbanism - de proxemică, de alăturare, de
interrelaționare, dar de fapt ar trebui să vorbim, folosind un termen
mai simplu, de vecinătate."
„Eu am tratat vecinătatea în conotația sa subiectivă. Noi,
arhitecții, deși suntem mai puțin familiarizați, folosim totuși, cu riscul
diletantismului, foarte multe conotații de ordin psiho-sociologic.
Discutăm despre abordarea proxemică dar, în realitate, când începem
să studiem această dimensiune, descoperim riscul diletantismului. În
consecință, abordând conceptul de vecinătate în conotația sa
subiectivă, m-am îndreptat către dimensiunea de elită a substanței, a
esenței spațiului construit (...) esență pe care o reprezintă viața,
relațiile interumane. Iar aceste relații interumane ocupă un diapazon
de la familiaritate ca expresie supremă a relațiilor interumane, la
indiferență - față de relațiile interumane și cadru construit", a spus
Mariana Eftenie.
Video: http://we.tl/w2PJHN0Mai
Poze: http://we.tl/Nps4yTsxj7
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Muzeul Țăranului Român
Revista ARHITECTURA, publicație a Uniunii Arhitecților din România, a organizat
luni, 17 noiembrie 2014,ora 17.00, la Sala Clubul Țăranului, Muzeul Țăranului Român, cu
prilejul apariției numărului dublu 4-5/2014, având ca temă ARHITECTURA ORAȘULUI –
VECINĂTATE, proiect editorial finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în
cadrul sesiunii AFCN-II-2014, masa rotundă ORAȘUL și VECINĂTATEA sau despre
Arhitectura spațiului intermediar.
În cadrul acestui eveniment au vorbit:
prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru
prof. dr. arh. Liviu Ianăși
lect. dr. arh. Vera Marin
Evenimentul s-a bucurat de un public alcătuit din arhitecți și urbaniști, însumând
aproximativ 60 de persoane, care a asistat la expunerile vorbitorilor și a participat la
dezbaterile ce au urmat, fiind extrem de încântați de un subiect atât de interesant și
generos.

„Vecinătatea e o relație specifică mediului. Însă vecinătatea nu e doar simplă
relație între loturi sau între clădiri. Ea implică o înțelegere sistemică care are la bază
diferite scări de teritorializare. Gradele acesteia se ecartează de la individ/
familie/ansamblu/oraș, iar noțiunea de vecinătate se texturează diferit, în funcție de scara
la care se instalează această relație”. Alexandru M. SANDU
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Târgul internațional GAUDEAMUS - Carte de învățătură

Manifestările proiectului editorial ARHITECTURA ORAȘULUI – VECINĂTATE sau încheiat cu lansarea numărului 4-5 al revistei ARHITECTURA, un proiect editorial
finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul sesiunii AFCN-II-2014,
la Târgul internațional GAUDEAMUS - Carte de învățătură.
Evenimentul s-a desfășurat într-un spațiu aparte, la standul Prior Media
Group, din cadrul pavilionului central Romexpo, în data de joi, 20 noiembrie 2014,
ora 19.00, pentru a aduce astfel la cunoștința publicului prezent apariția pe piața
editorială românească a acestui număr extrem de special, nu numai ca tematică,
dar și din punct de vedere grafic, având ca autori personalități în domeniul
arhitecturii precum Alexandru M. Sandu, Nicolae Lascu, Augustin Ioan, Liviu Ianăși,
Mariana Eftenie, Vera Marin, Cristian Blidariu, Thomas Mical, Radu-Petre Năstase,
Ana Maria Crișan.
Invitata acestui eveniment a fost prof. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi, ea a
vorbit publicului adunat cu prilejul acestei manifestări despre conceptul de
vecinătate care „poartă în el acel oniric sens pozitiv din vremea lumilor pierdute,
sens recuperat de critica modernismului. Mulţi au încercat să-l reediteze de facto,
începând cu Ebenezer Howard . Mai târziu, în 1958, studentul Piet Blom, viitor
arhitect al structuralismului olandez, şi-a numit un proiect de anul doi „Locuire în
oraş precum la sat”. Locuieşti nu doar atunci când stai în casă, spunea Piet Blom,
sugerând că trei sunt componentele locuirii: locuinţa, curtea şi strada. În această
idee, Blom a alcătuit un ansamblu de vecinătăţi diverse, ce puteau fi şi grupate şi
înşiruite, creând ceva ce Aldo van Eick ar fi numit un built homecoming. Locuinţele
lui integrate, cu succesiuni de curţi, străzi şi spaţii interstiţiale dovedeau că, aşa
cum individul îşi trăieşte realitatea existenţială şi pe cea socială împreună, în mod
organic, tot aşa nici între spaţiul privat, cel comunitar şi cel public nu există
dihotomie.”
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INFO 4

BNA 2014 LA SIBIU

Natalia JIAN
Foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

Organizatorii

Bienalei

Naţionale

de

Arhitectură, care a avut loc în perioada 15-30
octombrie, au decis să itineze expoziţia-concurs în
ţară până pe 20 decembrie. După ce a fost
prezentată publicului din Craiova, expoziţia BNA a
ajuns şi la Sibiu.
Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor
din Romănia a organizat vernisajul EXPOZIŢIEICONCURS-BNA 2014, care a avut loc în Holul
Primăriei Sibiu (CIT-Intrarea din Piaţa Mare) din
Strada Brukenthal nr. 2, în data de 13 noiembrie
a.c., la ora 16.30.
Expoziţia de la Sibiu a cuprins lucrările
premiate în cadrul Galei Bienalei Naţionale de
Arhitectură, desfășurată la București, pe 16
octombrie, la Teatrul Național „I.L. Caragiale“. În
total au fost acordate 12 distincții: câte două premii
pentru secțiunile „Arhitectura locuinței“, respectiv
„Publicații de arhitectură“, câte un premiu pentru
„Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie“,
„Arhitectura patrimoniului cultural“, „Arhitectura
spaţiului interior“, „Arhitectura spaţiului public și
urbanismul“,
medalia
preşedintelui
Uniunii
Arhitecților din România, Premiul Preşedintelui de
Onoare al BNA 2014 şi în premieră două Medalii
„Opera Omnia“, ce au fost atribuite arhitecților Sever
Nițu și Emil Barbu Popescu.u
,,Bienala Naţională de Arhitectură 2014 doreşte

sa fie, aşa cum deseori perioadele de criză
prilejuiesc, o şansă de reflecţie: o reflexie asupra
valorilor fundamentale ale ambientului urban sau
rural;

oportunitate

pentru

reformularea

rolului

creaţiei arhitecţilor şi urbaniştilor; o chemare la
protejarea, sporirea ori punerea în evidenţă a acestor
valori,” - prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, comisar al BNA
2014.

.
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Prin prezentarea la Sibiu a expoziţiei de
proiecte ale Bienalei, Uniunea Arhitecţilor din
România şi Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, în calitate de
organizatori, doresc să marcheze contribuţia
Sibiului la fizionomia deopotrivă tradiţională, dar şi
modernă a României, precum şi realizările
arhitecturale şi urbanistice din zona Sibiului,
pentru care membrii Filialei Judeţene Sibiu a
Uniunii Arhitecţilor din România au o contribuţie
însemnată.

Arh. Mircea ŢIBULEAC, preşedintele Filialei Judeţene Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România, a
mulţumit pentru prezenţa numeroasă şi interesul acordat acestui eveniment cultural. Manifestarea
face parte din grila de obiective principale ale filialei şi anume organizarea şi promovarea acţiunilor
culturale care au menirea să valorifice rolul arhitecturii şi statutul arhitectului în societate.

,,Ne simţim onoraţi să găzduim acest eveniment, cu proiecte mai bune din punct de vedere
calitativ, care sper să le fie de folos studenţilor prezenţi aici”, a declarat Ioana URDEA , arhitectul şef

al Municipiului Sibiu.
Arh. Dumitru FANEA, directorul executiv al Uniunii Arhitecţilor din România, a exprimat susţinerea
plenară pe care o acordă şi o va acorda pe viitor UAR, o instituţie ,,care cumulează pe lângă ştiinţa

adunată în mulţi ani de activitate şi de învăţătură, dorinţa de a merge mai departe cu tradiţia, cu
organizarea de excursii, conferinţe, expoziţii, etc.”

Printre invitaţii speciali, care au onorat cu prezenţa lor, au fost şi comisarul Bienalei - prof.dr.arh.
Sergiu NISTOR şi arh. Ovidiu STEJARU, secretar BNA 2014.
Referindu-se la proiectele premiate şi nominalizate în cadrul BNA 2014, prof.dr.arh. Sergiu
NISTOR a concluzionat faptul că arhitectura este o artă, pentru că dacă ar fi altceva decât artă,
resursele financiare ar dicta calitatea. ,,Produsul architectural este dependent de talentul şi

creativitatea arhitectului”.
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SPONSOR: SINECON S.A SIBIU
ECOURI ÎN PRESĂ
http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main/event/2908/
http://www.tribuna.ro/stiri-2013/actualitate/bienala-na539ionala-de-arhitectura-gazduita-de-primaria-sibiu101445.html#.VHRHhjSUd3c
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/11/10/comunic
at-de-presa-filiala-judeteana-sibiu-a-uniunii-arhitectilordin-romania-09-46-35
http://toateartele.ro/?p=278

Link foto: http://we.tl/LRX6o8ZHSJ
Link video: http://we.tl/nr3J8WZNpO
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INFO 5

EXPOZIŢIA ,,BRÂCOVEANU 300.TRADIŢIA CONTINUĂ”
LA SIBIU

Natalia JIAN
Foto&video de arh. Mircea ŢIBULEAC

Cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor, în contextul
declarării Anului 2014 - Anul BRÂNCOVEANU, în data de de 21 noiembrie la
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu au fost vernisate două expoziţii, sub genericul
,,Brâncoveanu 300. Tradiţia continuă”.
În timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu a avut loc o puternică
dezvoltare a artelor, epoca brâncovenească fiind, în general, o epocă liniștită a permis
afirmarea artelor. Arhitectura, pictura, sculptura, precum și artele decorative,
orfevreria, mobilierul și celelalte au atins forme superioare de realizare artistică, prin,
sinteza rezultată din asimilarea elementelor noi, occidentale, în elementele
tradiționale, creându-se astfel un adevărat stil nou: stilul brâncovenesc.
Dintre toate artele însă, cea care cunoaște o înflorire și o strălucire deosebită
este arhitectura. Arhitectura brâncovenească are nu numai un caracter religios, ci și
unul laic, în timpul domniei voievodului martir Constantin Brâncoveanu fiind zidite nu
numai biserici, ci și numeroase palate sau case boierești. Biserica Ortodoxă Română
pomeneşte pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin,
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Pe 15 august 1714, chiar în ziua în care urma
să împlinească 60 de ani, voievodul Constantin Brâncoveanu a fost decapitat, pentru
că a refuzat să se lepede de credinţa creştină. Împreună cu el au fost martirizaţi şi cei
patru fii ai săi, alături de sfetnicul Ianache.
Evenimentul a fost organizat de Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii
Arhitecţilor din România, Arhivele Naţionale ale României Filiala Sibiu în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu.
De la ora 13:00, în Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu în corpul
A a avut loc vernisajul expoziţiei documentare din Arhivele Naţionale ale României.
Acesta este compusa din documente emise de Cancelaria Tarii Romanesti in timpul
domniei lui Constantin Brancoveanu. Documentele expuse contin danii catre
bisericile romanesti din Transilvania, permise de libera trecere pentru negustori sau
intariri de mosii pentru supusii lui Constantin Brancoveanu.
În aceiaşi zi, dar începând cu ora 14:00 a fost vernisată şi a doua expoziţie,
panotată în Foaierul Bibliotecii (corp B), de această dată din registrul istoriei
arhitecturii pe teritoriul României, cu ilustrarea şi prezentarea stilului brâncovenesc
şi contribuţia acestuia la crearea, în timp, a unui stil naţional.
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Vernisajul expoziţiei documentare
din Arhivele Naţionale ale României
Silviu BORŞ, directorul Bibliotecii Judeţene
ASTRA Sibiu, în cuvântul de deschidere a
expoziţiei "Brâncoveanu 300. Tradiţia continuă",
a subliniat importanţa colaborării instituţiilor în
vederea aducerii în atenţia publicului evenimente
culturale de importanţă majoră. "Pentru mine,

Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene
ASTRA Sibiu, corpul A

evenimentul de astăzi marchează colaborarea
deosebită pe care Biblioteca Astra o are cu
Arhivele Statului filiala Sibiu şi Uniunea
Arhitecţilor filiala Sibiu. Mă bucur de fiecare dată
de prezenţa celor două instituţii (...) Ambele
expoziţii sunt dedicate anului Brâncoveanu"
Arhivele Naţionale ale României Filiala
Sibiu, prin intermediul documentelor de arhivă
legate de această tematică, conturează
personalitatea marcantă a lui Constantin
Brâncoveanu. "Într-un an al victoriei noastre

naţionale,
noastră,
continuă
depozitele

aş spune, unic pentru generaţia
Arhivele Naţionale ale României
valorificarea
documentelor
din
pe care le au", a declarat Alexiu

TATU, directorul Arhivelor Naţionale ale
României filiala Sibiu.
Expoziţia reprezintă un ansamblu de mai
multe copii după documente aflate în arhive,
care redau cele mai importante aspecte legate
de domnitorului Ţărilor Române, începând cu
implicarea sa în delimitarea şi stabilirea
hotarelor şi a proprietăţii funciare şi
continuând cu imaginile de protector al
bisericilor din Ţările Române şi Transilvania, de
judecător, de persoană implicată în viaţa
supuşilor şi până la cea de ctitor de mănăstirii.
La eveniment a participat şi arh. Mircea
ŢIBULEAC, preşedintele Filialei Judeţene a UAR,
care a lansat invitaţia de a participa la vernisajul
expoziţiei organizate de UAR, în Corpul B al
bibliotecii ASTRA.
Link foto: http://we.tl/OkOOXvwsAB

Link video: http://we.tl/ftGZRsHe7u
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Vernisajul expoziţei de arhitectură
,,Brâncoveanu 300.Tradiţia continuă”
Arh. Mircea ŢIBULEAC, preşedinte UAR
Sibiu, împreună cu arh. Dorin BOILĂ, responsabil
de latura culturală în cadrul Filialei UAR Sibiu şi
Silviu BORŞ, directorul Bibliotecii Judeţene ASTRA
Sibiu, au deschis expoziţia ,,Brâncoveanu 300.
Tradiţia continuă”, expoziţie cu tematica
arhitecturii în stil brâncovenesc.
Expoziția este structurată în trei părți.
Prima
parte
documentează
ctitorii
ale
domnitorului Constantin Brâncoveanu, utilizând
fotografii actuale alături de imagini de arhivă și
relevee istorice aflate în patrimoniul UAUIM.
Stilul căruia Brâncoveanu i-a împrumutat
numele constituie o sinteză originală dintre
elemente orientale, în special post-bizantine și
otomane,
ajunse
la
noi
pe
filiera
Constantinopolului cu elemente de limbaj
arhitectural occidental de factură barocă sau de
renaștere târzie, provenind în special din nordul
Italiei. În cea de a doua secțiune a expoziției
este avansată și ilustrată ipoteza conform
căreia arhitectura vernaculară (sau țărănească)
a fost influențată de arhitectura aulică, deși
multă vreme s-a considerat că arhitectura cultă
își are originile în arhitectura vernaculară.
Ultima dintre cele trei părți a le expoziției
prezintă
felul
în
care
arhitectura
brâncovenească a devenit principala sursă de
inspirație și referință pentru arhitectura
neoromânească de edificii și vile urbane, din
secolul al XIX-lea și până astăzi, inclusiv în
perioada comunistă, cu alte cuvinte ori de câte
ori s-a pus problema coagulării unei expresii
autohtone a arhitecturii oficiale până în zilele
noastre.
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Foaierul Bibliotecii Judeţene ASTRA
Sibiu, corpul B

,,Brâncoveanu 300 – Tradiția continuă”
ilustrează atât fenomenul cunoscut sub numele de
arta și arhitectura brâncovenească, cât și felul în care
arhitectura (neo)românească a devenit, în câteva
generaţii, o estetică acceptabilă la toate nivelurile
societăţii și, apoi, deși datorate unui stil de fuziune, a
fost identificată drept Arhitectură Romanească de
Ion Mincu și, mai ales, de urmașii săi (Cerchezii,
Petre Antonescu și alţii), până în perioada edificării
noilor centre civice din perioada Ceaușescu.
Cei prezenţi, în număr destul de mare, au avut
prilejul, pe lângă bucuria vizuală provocată de
calitatea grafică excepţională a expoziţiei, să asculte
o prezentare documentată şi interesant susţinută de
d-nul arh. Dorin BOILĂ.
Prezentarea a avut ca subiect comentarii
legate de stilul brâncovenesc, care a influenţat şi
influentează arhitectura românească.

,,Este foarte interesant că ne reunim astăzi
pentru a comemora un om şi o epocă; domnitor, om,
de la martiriul căruia se implinesc 300 de ani. Am
ţinut să aduc la zi nişte idei, ca să arat că multe
lucruri de atunci răspund direct întrebărilor de astăzi.
Nu mai departe de oraşul nostru despre care multă
lume spune că nu are prea multe elemente
neobrâncoveneşti
sau
venite
din
mişcarea
neoromantică a arhitecturii româneşti naţionale,
începute la sfârşit de secol XIX, cu un grup de
arhitecţi conduşi de Ion Mincu. Dar gândiţi-vă doar la
Piaţa Cibin, care este bordată înspre nord de o mare
clădire (…) este o bijuterie în stil neobrâncovenesc
din Transilvania şi este la noi.” Aceste construcţii
,,trebuie să le ţinem, să le reparăm, să le
reintroducem în circuit”.
,,Constantin Brâncoveanu 1688-1714 a adus în
Ţara Românească paradigma regelui providenţial:
prin diplomaţie, prin recursul la cultură, prin
exploatarea punctelor slabe ale imperiului dominant
– Otoman. (…) ctitorii din perioada aceea nu
impuneam, ci puneam laolaltă nişte tendinţe,
aduceau meşteri buni, materiale scumpe şi preţioase
şi ajungeau la aceste opere de artă instituite în
târgurile devenite oraşe, dar şi în zonele rurale”.
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ECOURI ÎN PRESĂ
http://www.evenimentsibiu.ro/brancoveanu-sarbatoritla-astra/
http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/brancoveanu300-traditia-continua-la-biblioteca-astra-101743.html
http://www.radiotvsibiu.ro/stire-300-de-ani-de-lamartiriul-brancovenilor-10333/
http://www.eurourbanism.ro/articol.php?id=11187
http://jurnalulbiblioteciiastra.blogspot.ro/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/11/19/comu
nicat-de-presa-filiala-sibiu-a-uniunii-arhitectilor-dinromania-13-24-26

Link foto: http://we.tl/YD6hdTtRvN
Link video: http://we.tl/tFJ6YNwTsm
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De-a Arhitectura Talks - Prima conferinţă din România
dedicată educaţiei de arhitectură pentru copii şi tineri
În weekendul votului pentru alegerea preşedintelui României, în Bucureşti a avut loc
prima conferinţă din România dedicată educaţiei de arhitectură pentru copii şi tineri,
unde invitaţi din Austria, Marea Britanie, Ungaria şi România şi-au împărtăşit
experienţele în materie de programe educaţionale dedicate copiilor pe care le
desfăşoară în ţările lor de origine. Concluzia participanţilor este că prin educaţia de
arhitectură copiii au toate şansele să crească interesaţi de propriile oraşe, deschişi spre
comunitate, cu drag de frumos şi antrenându-şi tot felul de abilităţi utile în viaţa de zi
cu zi.
Trei exemple româneşti, trei exemple
europene şi două ateliere practice au făcut
parte din programul de două zile al
evenimentului desfăşurat pe 15 şi 16
noiembrie 2014 în Bucureşti, program la care
au participat aproape 60 de arhitecţi,
învăţători şi alţi specialişti interesaţi de
educaţia de arhitectură pentru copii
Sâmbătă, în Sala Frescelor din Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
(UAUIM), Adina Marin şi Ion Neculai de la
Ikedoo (România), Maria Corina Dumitrescu
de la „şi pe mine mă interesează
arhitectura” (România), András Cseh de la
Pre Architectura (Ungaria), Mina Sava,
Eliza Yokina şi Vera Marin de la De-a
Arhitectura (România), Victoria Thornton
de la Open City (Marea Britanie) şi Barbara
Feller de la BINK (Austria) au vorbit despre
moduri alternative de a face educaţie.
Conferinţa a fost deschisă de arhitectul
Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului
Arhitecţilor din România. S-a discutat despre
rolul arhitecturii şi al arhitectului în societate,
despre cum mediul construit este o unealtă
extrem de ofertantă în educaţia copiilor, prin
explorarea şi analizarea acestuia, înarmându-i astfel cu abilităţile necesare unei observării critice a
oraşului, ceea ce creează premisele unei mai bune înţelegeri a mediului înconjurător, ridicând
standardul calitativ pe care aceşti viitori cetăţeni îl pot cere factorilor decizionali, despre cum
asociaţiile breslei arhitecţilor se pot implica şi susţine la nivel naţional proiecte de interes public.
Am văzut cum se organizează în reţeaua Bink diverse activităţi legate de arhitectură ale copiilor din
întreaga Austrie şi care e rolul breslei şi al administraţiei publice acolo, precum şi modul în care
educaţia de arhitectură pentru nespecialişti e gândită, organizată şi finanţată la Open City, o
asociaţie care a împlinit 20 de ani de activitate şi atinge în prezent 31 de oraşe din toată lumea.
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Duminică, la Concrete House, au avut loc în paralel
două exemple de ateliere pentru copii susţinute de
András Cseh (Pre Architectura) – Structuri narative
– şi Mina Sava (De-a Arhitectura) – Să creăm o
lecţie de arhitectură pentru copii. Concluziile celor
două ateliere, foarte interesant de lecturat
împreună, vorbesc despre măsura în care structurile
narative prestabilite au tendinţa de a limita
creativitatea copiilor în abordarea unei teme legate
de spaţiu şi despre acele informaţii care le sunt
absolut necesare pentru a crea o întreagă poveste
dintr-o casă părăsită. Tot duminică şi în conexiune
cu Festivalul de Film UrbanEye, De-a
Arhitectura a desfăşurat la Institutul Francez din
Bucureşti un atelier „hands-on” pentru copii cu
vârste între 6-11 ani inspirat de un film de desen
animat. Cei 20 de copiii participanţi au construit din
hârtie o căsuţă pe măsura omuleţului LEGO (la
scara acestuia), utilizând noţiuni de bază din
arhitectură (plan, mobilare, faţadă, structură) în
timp ce părinții s-au putut relaxa la un film despre
arhitectură la Cinematograful Elvira Popescu.
Acest eveniment face parte din proiectul cultural Întâlnirile De-a Arhitectura/De-a Arhitectura
Talks, derulat de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia De-a
Arhitectura.
Pentru că ne dorim ca din ce în ce mai mulţi arhitecţi să ajungă la cât mai mulţi copii de cât mai multe
niveluri de vârstă, este nevoie să învăţăm arta fundraisingului. Astfel, Asociaţia pentru Relaţii
Comunitare (ARC) a susţinut un training de 2 zile pentru 15 membrii ai Asociaţiei de-a arhitectura, din
Bucureşti, Braşov, Sibiu şi Iasi, pregătind echipa care se va ocupa de fundraising. Mulţumim Mădălinei
Marcu şi lui Cătălin Gheorghe (ARC) pentru cursul plin de inspiraţie, dar şi OAR naţional pentru locaţie.
Multumiri:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) si Concrete House (Lafarge) pentru locatie.
Asociaţia De-a Arhitectura

Asociaţia De-a Arhitectura a fost fondată de 6 arhitecte din România în 2013, urmărind promovarea
noţiunilor de arhitectură şi mediu construit în rândul nespecialiştilor. Scopul asociaţiei este dezvoltarea şi
promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg în vederea conştientizării şi a
cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Numai prin înţelegerea şi asumarea lor de
către diverse categorii de public se poate asigura o creştere durabilă a calităţii mediului construit din mediile
urbane şi rurale. Noi credem că o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii
româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori
indirecţi de opinie ai părinţilor lor, iar această idee a dat naştere programului cultural „De-a arhitectura”.
Asociaţia desfăşoară programe educaţionale despre arhitectură şi mediu construit:
- de-a arhitectura în oraşul meu: curs pentru clasele a III-a şi a IV-a
- de-a arhitectura after school: curs pentru after school
- de-a arhitectura mini: curs pentru preşcolari şi şcolari mici
- de-a arhitectura povestită: conferinţe în săptămâna Şcoala altfel
- de-a arhitectura Hands On: ateliere pentru copii
- de-a arhitectura formarea îndrumătorilor: cursuri de formare pentru învăţători şi arhitecţi
- de-a arhitectura Case Ciripite: eveniment de fundraising
- de-a arhitectura Talks: conferinţe pentru arhitecţi.
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

LECȚIA DE POLITICĂ
de arh. Dorin BOILĂ
Pentru că orice lecție de politică începe în lumea reală, iată cîteva secvențe extrase din viața României
anului 2014:
declarațiile politicienilor, mai ales ale celor din stînga și stînga extremă a scenei noastre politice,
sunt întotdeauna marcate de obrăznicie, tupeu, impertinență, dispreț și cinism, indiferent de
subiectul abordat sau de ținta intervenției. Forma mesajului ajunge să împiedice corecta receptare
a mesajului, pentru a nu mai vorbi de lipsa de conținut a acestuia !! A ajuns o regulă ca orice
comunicare politică să conțină majoritar minciuni, exagerări și deformări, rezultatul fiind tot o
receptare haotică a conținutului acestor mesaje – dovadă a lipsei unui minim respect pentru
electorat, pentru publicul plătitor de taxe în general !
romii, țiganii, nomazii electorali, care se complac în starea de massă de manevră, au ajuns să
emită, la interviuri în direct, același tip de mesaj cu al politicienilor stîngiști ce-i sponsorizează: „
Votez unde vreau, ce-i dacă am venit cu autobuzu ?…”
Așa că o mică parte a populației din țara asta ajunge să dea tonul tipului de mesaj politic predominant.
Doar că acest tip de a comunica este specific numai oamenilor prost educați/ insuficient alfabetizați/ nesiguri pe
o meserie lucrativă/ obișnuiți cu înșelarea partenerilor din viața socială și economică !! Este și motivul pentru care
conducerea României are exclusiv rezultate proaste, atît în politica internă cît și în cea externă…
Este acum momentul să analizăm cum a ajuns să fie posibil un asemenea proces de SELECȚIE INVERSĂ
a valorilor într-o societate, ceea ce a dus, în cazul României, la cățărarea în cele mai importante funcții politice a
unor cetățeni certați cu legea și cu bunul-simț… Asemenea evoluții în viața social-politică a unei țări europene au
avut loc doar în Bulgaria, Bielorusia, Ucraina și Rusia… Semn că suntem mult prea influențați de aceste
mizerabile focare de politici perverse !
Cum de permite democrația în general astfel de excrescențe ? Democrația a fost inițial pusă în mișcare în
orășele-cetăți din Grecia antică – unde toți se cunoșteau între ei, și oricum, aveau drept de vot numai autohtonii
liberi (nu sclavii, nu străinii de oraș, etc.).
De atunci pînă azi, deși multe organisme statale au încercat să rafineze mecanismele democratice,
declinul este evident !! Am ajuns, în deceniile noastre, să cunoaștem procese teribile, fixate în cele mai avansate
democrații, care scad eficiența și chiar relevanța organizării democratice:
1. posibilitatea manipulării votului, în principal prin mass-media.
2. analfabetismul politic, în paralel cu indiferentismul.
3. votul facultativ.
Datorită acestor factori s-a ajuns, în societăți de zeci și sute de milioane de votanți, ca într-o campanie
electorală plătită de actori politici privați, rezultatul să fie întors împotriva intereselor publice !! Cam acesta este și
procesul prin care social-democrația românească ( neocomunism vopsit…) a ajuns să ne facă agenda începînd cu
primăvara lui 1990, inclusiv prin coaliții politice absurde, însă perfect funcționale datorită infiltraților și liberschimbiștilor !
Iată cum, într-un sistem democratic în cele din urmă, se pot așeza în posturi-cheie din ierarhia statului
oameni LIPSIȚI DE LEGITIMITATE !! Problema social-democrației românești este tocmai lipsa de legitimitate – în
liniara continuitate a nefastei ilegitimități comuniste… Și toți conducătorii României, aparținînd acestei tagme
extremiste, simt neadecvarea la situația și tradițiile țării românești, motiv pentru care și apelează la metode
politice specifice unor țări sărace din alte continente…
Ca un corolar pentru această realitate, putem trece în revistă STAREA LOCALITĂȚILOR românești, în fond
starea comunităților de oameni ce ar trebui să locuiască prosperi în aceste așezări. Este un proces care se
întîmplă în funcție de mizeria politică și lipsa de caracter a responsabililor – unii aleși direct, alții doar numiți.
Administratorii localităților noastre ar trebui să fie patrioți/ să pună înainte de orice interesul public/ să aibă
credință în Dumnezeu – ca să poată integra în politica lor compasiunea pentru toți cetățenii !!
Nu avem prea multe exemple pozitive din viața de astăzi a orașelor noastre – se vede foarte repede că
puținele administrări de succes se regăsesc la Sibiu, Baia-Mare, Arad, parțial la Râmnicu-Vâlcea, Alexandria…
Cam puțin pentru o țară cu sute orașe !
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STIRI COMENTATE
La initiativa de mai jos se poate adauga un mecanism care sa duca la rezultate pozitive – maririle
punitive de taxe sa se refere la constituirea fortata a unui fond de rulment dedicat imobilului in
cauza, deci sumele sa fie strict dirijate spre repararea respectivului imobil – incepind cu fatada spre
zona publica, apoi acoperisul si la final curtea si interiorul.
D. Boila

Asociaţia Municipiilor din România cere supraimpozitarea
imobilelor neîngrijite
Asociaţia Municipiilor din România cere introducerea în Codul fiscal a unei prevederi care să
permită supraimpozitarea de până la cinci ori a imobilelor neîngrijite, a declarat luni preşedintele
executiv al asociaţiei, Ilie Bolojan, edil al municipiului Oradea.
"În această perioadă se stabilesc reglementările fiscale pentru anul viitor care ţin de mediul
economic naţional, dar şi de aspecte ce revin în sarcina primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ
din România. (...) Solicităm introducerea în Codul fiscal a unei prevederi legale care să permită
supraimpozitarea imobilelor neîngrijite. Avem un număr important de astfel de imobile total
neîngrijite în oraşele noastre şi există proprietari care nu onorează calitatea pe care o au", a spus
Bolojan într-o conferinţă de presă.
El a precizat că introducerea acestui mecanism în Codul fiscal nu urmăreşte să aducă bani în plus
la bugetul local, ci să îi stimuleze pe proprietarii acestor imobile să facă ceva cu ele - să le repare,
să le vândă, să colaboreze cu primăriile pentru întreţinerea acestora, să îşi cureţe terenurile într-o
formă sau alta - iar în acest fel oraşele vor arăta mult mai bine. "Am prezentat această măsură
Guvernului, avem în momentul de faţă discuţii la Ministerul de Finanţe pentru introducerea acestei
propuneri în Codul fiscal care, conform discuţiilor, ar urma să fie adoptat în decembrie şi sperăm ca
această măsură să fie adoptată inclusiv în decizia parlamentară ce va urma, în aşa fel încât fiecare
consiliu local, în funcţie de situaţia localităţii respective, să poată aplica aceste majorări de
impozite. Nu ar urma să fie o măsură unitară, ci să se permită fiecărei unităţi administrativteritoriale aplicarea unor majorări de la caz la caz", a anunţat Bolojan.
Întrebat de jurnalişti dacă există riscul ca proprietarii să îşi piardă imobilele în cazul în care nu ar
plăti eventualele impozite majorate, vicepreşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert
Negoiţă, edil al sectorului 3 din Capitală, a răspuns că legislaţia prevede că, dacă se acumulează
datorii suficient de mari la taxe şi impozite, se pune sechestru asigurător şi se execută clădirea
respectivă. "Nu vrem să le luăm terenurile, să le luăm taxe şi impozite mari, dorim un singur lucru:
să îi responsabilizăm, să înţeleagă că nu sunt în junglă", a subliniat edilul.
El a informat că în sectorul 3 sunt peste 100 de terenuri şi clădiri abandonate. "Autorităţile locale
se bazează pe anumite venituri, în aşa fel încât să îşi poată duce proiectele la îndeplinire. Dorinţa
noastră este să ne bazăm pe venituri pe care le încasăm direct şi redistribuite de Guvern. (...)
Solicităm Executivului şi Parlamentului ca prin hotărâre de guvern sau prin legislaţie să nu ne mai
ia fonduri care astăzi se virează direct către bugetele locale, pentru că altfel nu ne putem face
treaba acolo unde suntem", a adăugat Bolojan. AGERPRES
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PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA DEMAREAZĂ TREI N OI MARI LUCRĂRI DE
INFRASTRUCTURĂ CU FONDURI EUROPENE
Primăria Râmnicu Vâlcea a făcut un apel la înţelegere pentru locuitorii municipiului având în
vedere că în această perioadă au fost demarate trei lucrări de infrastructură care vor perturba pentru un
timp traficul auto şi pietonal.
"Sunt trei proiecte mari din fonduri europene care se află în derulare sau urmează să înceapă
imediat. Este vorba din păcate, de închiderea parcului Zăvoi, dar merită efortul, peste 200 de arbori vor fi
plantaţi, alei schimbate, locuri de joacă, parcul va fi o bijuterie a acestui oraş, printre altele trebuie să
spunem că Zăvoiul este printre cele mai vechi grădini publice din ţară, aici este parcul imnului naţional, pe
29 iulie 1848, s-a intonat imnul de stat. Este vorba de şantierul de la Ostroveni Ştrand şi de reabilitarea
conductelor din Râmnic", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Gheorghe Matei.
Însă, cea mai dificilă lucrare, care va produce neplăceri în trafic este, spune edilul, sistematizarea
centrului municipiului. "Aici va fi o problemă, vom căuta soluţii pentru că artera principală va fi blocată pe
toată durata lucrării, pentru că se vor executa o serie de pasaje pietonale supraterane, se va modifica total
centrul actual al oraşului, inclusiv zona de promenadă. Ne cerem scuze şi rugăm locuitorii să aibă înţelegere
în acest sens, pentru că lucrarea odată terminată, altfel se va desfăşura traficul în zona centrală a oraşului",
a mai spus Matei.
Edilul spune că aceste lucrări trebuie finalizate până la finalul anului 2015, fiind executate din bani
europeni. Suma totală la care se ridică aceste lucrări este de 15 milioane de euro. AGERPRES

ALBA: CASTEL DIN 1805, TRANSFORMAT ÎN AŞEZĂMÂNT CULTURAL
Castelul Kemeny din Sâncrai, proprietate publică a judeţului Alba, construit în anul 1805, supus în ultimii
ani unor ample lucrări de reabilitare, va funcţiona ca şi aşezământ cultural, au decis, miercuri, consilierii
judeţeni din Alba. "Centrul Cultural Castel Sâncrai" va găzdui evenimente culturale cu rol educativ şi/sau
divertisment - festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, expoziţii temporare sau permanente, diverse
activităţi. În perioada mai 2011 - octombrie 2014 au fost executate ample lucrări de reabilitare şi restaurare
a castelului, imobil cuprins în proprietatea publică a judeţului Alba, clasificat ca monument istoric. Castelul a
fost construit în 1805, după model renascentist.
În perioada 1947 - 2005 a fost folosit cu destinaţia de centru pentru asistenţă socială. Din 2005 a
fost dezafectat, fiind supus degradării. Dată fiind valoarea arhitecturală a construcţiei, precum şi potenţialul
deosebit al acesteia s-a intervenit asupra imobilului cu lucrări de reabilitare şi restaurare.
Valoarea totală a investiţiei a fost de peste 8,1 milioane de lei, din care pentru conservarea clădirii
peste 1,7 milioane de lei, fonduri europene, iar pentru reabilitare, peste 6,3 milioane de lei. AGERPRES
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PREŞEDINŢII CJ COVASNA ŞI HARGHITA AU SEMNAT UN ACORD DE
ASOCIERE ÎNTRE JUDEŢE PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII
Preşedinţii Consiliilor Judeţene Covasna şi Harghita, Tamas Sandor şi, respectiv, Borboly Csaba, au
semnat joi, la Sfântu Gheorghe, un acord de asociere între cele două judeţe în vederea dezvoltării
regiunii şi derulării unor proiecte comune în domeniul administrativ, social, economic şi cultural.
Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că un acord
similar a mai existat între anii 2000 şi 2004 şi a stat la baza unor proiecte importante pentru cele două
judeţe, cum ar fi, spre exemplu, 'Drumul apelor minerale' în care s-au investit 10,5 milioane de euro. El
a menţionat că acordul urmează să fie supus aprobării celor două CJ şi va reprezenta "o bază legală
solidă" pentru continuarea colaborării bilaterale în domenii de interes comun, arătând că sunt foarte
multe lucruri care leagă cele două judeţe. "Astfel, vom avea posibilitatea de a colabora mai strâns,
având la bază un contract de asociere", a spus Borboly Csaba, care a menţionat că intenţia
administraţiilor locale din Covasna şi Harghita este de a coopta şi judeţul Mureş. Preşedintele CJ
Covasna, Tamas Sandor a declarat că judeţul Covasna are o colaborare similară şi cu judeţul Braşov în
domeniul infrastructurii, respectiv pentru reabilitarea a două drumuri judeţene, în timp ce Harghita are
o colaborare şi cu judeţul Neamţ. "Noi credem că este ceva natural de a iniţia o asociere între judeţele
Covasna şi Harghita sau cu Mureş. Colaborarea între Covasna şi Harghita va fi una mai extinsă, nu
numai în domeniul investiţiilor, ci şi în probleme juridice, tehnice, proiecte culturale sau alte
evenimente. Sunt şi alte judeţe în această ţară care reprezintă o regiune şi organizează diferite
evenimente comune, de exemplu Zilele vinului dobrogean care sunt organizate de către judeţele
Constanţa şi Tulcea. De asemenea, există un concurs de proiecte în judeţul Alba ce vizează Ţara
Moţilor şi mi se pare absolut normal ca să fie aşa", a spus Tamas Sandor. În documentul semnat joi se
menţionează că detaliile concrete privind realizarea proiectelor, programelor şi evenimentelor comune
vor fi stabilite ulterior şi vor fi aprobate, conform legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene. AGERPRES

LINIE DE AUTOBUZE ELECTRICE ÎNTRE MUNICIPIILE DEVA ŞI HUNEDOARA
O linie de autobuze electrice va fi deschisă între municipiile Deva şi Hunedoara, în
cadrul unui proiect comun de dezvoltare a transportului public de persoane în care sunt implicate
primăriile celor două localităţi şi Consiliul Judeţean Hunedoara.
"Proiectul liniei de transport public de persoane este gata şi am convingerea că va pus în practică
până în anul 2016. Pentru realizarea proiectului există linii de finanţare nerambursabilă. Proiectul
este evaluat la 22 milioane de euro", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele
CJ Hunedoara, Tiberiu Balint.
Potrivit acestuia, proiectul iniţial prevedea construirea unei linii de troleibuze, dar
tehnologia avansată a permis refacerea acestuia pentru autobuze electrice. "Este un proiect mai
bun pentru că, în afara faptului că vom avea un transport de persoane ecologic, folosirea
autobuzelor electrice nu va mai necesita montarea de linii speciale de troleibuz pe stâlpi de beton",
a spus Tiberiu Balint. El a explicat că proiectul liniei de autobuze electrice va aduce beneficii
populaţiei, care va plăti transportul în comun între Deva şi Hunedoara mult mai ieftin.
În prezent, transportul public de persoane între cele două municipii este asigurat de
firme private, iar costul unui bilet este de 6 lei, în condiţiile în care distanţa dintre cele două
localităţi este de 20 de kilometri. AGERPRES

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ!
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