SEMNALE !

UZINA INDEPENDENŢA SIBIU-FONDATĂ 1868
-AGONIE, ABANDON, RECONVERSIEA DOUA PARTE : ,,CINE AR PUTEA FI CEI DOI MARI CÂŞTIGĂ TORI

?”

De arh. Mircea ŢIBULEAC

Cu zece

ani în urmă am

avut ocazia cu un grup de
colegi

invitaţi

din

firma

Knauf să vizităm Viena. Din
grup făcea parte şi colegul
Dorin ŞTEFAN, care a avut
ideea excelentă să vizităm
neapărat

o

realizare

remarcabilă de reconversie
şi reabilitare. Este vorba
despre

complexul

cultural realizat
patru gazometre.

Istoria lor începe în 1892 la peste douăzeci de ani după fondarea
uzinelor Rieger din Sibiu despre care povestim. Atunci când au
fost construite au fost cele mai mari din Europa. Ele au rămas în
serviciu până în 1986. În 1981 au fost prezentate de Ministerul
Patrimoniului ca exemple remarcabile de arhitectură industrială.

socio-

În 1995, s-a hotarât să se utilizeze aceste structuri în scopuri

în cele

rezidenţiale. Sarcina a fost încredinţată unor arhitecţi de patru
stele profesionale: Jean HOUVEL, Maufred WEHDORM, Wilhem
HOLZBAUER şi Coop HIMMELB.
Ceea ce a rămas din construcţiile iniţiale a fost ,,pielea” exterioară
de 90 000 de metri cubi de cărămidă. Proiectul cuprinde 620 de
apartamente moderne în partea de sus, birouri la etajele din
mijloc, divertisment şi cumpărături la parter.
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Mai există o sală pentru diferite evenimente de 3500 de locuri, un
cinema center, un shoppingmall, şcoli, grădiniţe, o casă pentru
elevi,

arhivele

municipale,

birourile

unei

companii

de

telecomunicaţii, utilităţi medicale şi alte facilităţi.
Revenind la subiectul nostru, trebuie să mă las purtat de
fantezie şi să sper că printr-o minune o să pună ochii pe acest
amplasament nişte oameni luminaţi.

2

Nu este necesar decât să ne
gândim ce ar însemna să se
demoleze zidurile şi această
incintă să fie din nou legată
organic de restul oraşului.

De la podul de piatră construit în 1864 peste Cibin a cărui structură şi
formă nu a fost modificată de 150 de ani se poate deschide o circulaţie
directă la celălat pod, monument istoric, podul Minciunilor. Această
legătură directă pietonală cu acces auto limitat ar putea deveni fără
exagerare o arteră comercială şi cu obiective culturale care ar concura în
scurtă vreme actuala pietonală Nicolae Bălcescu. Privind pozele ataşate
nu cred că este aşa de greu de imaginat ce simbioză perfectă s-ar naşte
între construcţiile din incintă, turnurile istorice din interiorul ei (Turnul
Pielarilor şi Turnul cu Pulbere) şi construcţii mai organic implantate în
spaţiile disponibile.
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Sibiul găzduieşte anual două
festivaluri de teatru din toate
colţurile lumii dintre care unul
aduce în Sibiu peste 3500 de
actori din toate colţurile lumii.
Festivalul
Internaţional
de
Teatru de la Sibiu, iniţiat în 1991,
este cel mai important festival
anual de artele spectacolului din
România și al treilea din Europa,
care adună laolaltă unii dintre cei
mai proeminenţi artiști naţionali
și internaţionali, continuând
astfel tradiţia îmbinării culturii
Europei centrale și estice cu cea
a occidentului. Festivalul a fost
conceput ca un organism
multifuncţional cu scopul de a
construi,
prin
artele
spectacolului, un spaţiu creativ și
a un orizont antropologic într-o
continuă expansiune. Ambiţia
organizatorilor a fost de a crea
un festival complex, un festival
independent, și de a descoperi
noi tehnici de exprimare teatrală.
Începând cu ediţia 2005,
Festivalul
Internaţional
de
Teatru de la Sibiu a fost motorul
obţinerii statutului de Capitală
Culturală Europeană pentru
orașul Sibiu și a
cunoscut

o dezvoltare fără precedent, ajungând la 350 de evenimente pe parcursul
a 10 zile de festival, provenite din 70 de ţări ale lumii și prezentate în 66
spaţii de joc din Sibiu și din împrejurimi, cu o medie de 35 000 de
spectatori pe zi. Timp de zece zile au loc sute de spectacole. Sibiul este
invadat de turişti în această perioadă care împreună cu localnicii
participă de dimineaţă până seara la manifestări de toate tipurile.
Agenda culturală a Sibiului este vastă, iar pe lângă Festivalul
Internaţional de Teatru, au loc o multitudine de festivaluri şi alte
evenimente culturale, care transformă Sibiu într-un oraş atractiv pentru
turişti. Artmania Festival, ASTRA Film Festival, Festivalul Internaţional al
artei lirice, Festivalul de Muzică Populară ,,Vară, Vară, Primăvară”,
Festivalul Internaţional de Film Transilvania sunt doar câteva din
evenimentele de anvergură care bucură sibienii, dar şi oaspeţii oraşului.
Nu este greu de imaginat ce ar însemna să se adune turiştii în noul
ansamblu în care s-ar găsi spaţii de joc, cazări, ateliere, expoziţii, săli de
dans, copii în locuri de joacă, expoziţii pe lângă Muzeul Industriilor.
Iată cum s-ar naşte un areal în care cultura şi arta ar musti din toate
colţurile. Pe tot parcursul anului animaţia s-ar păstra, deoarece pe lângă
cultură şi artă aici ar exista comerţ, restaurante, terase, săli de întâlniri şi
evenimente cu sutele.
Iată că acest mic centru ar avea ocazia să găzduiască numeroasele
concerte care poluează de mai mulţi ani Piaţa Mare făcând viaţa
locatarilor un calvar.
Ca să nu las întrebarea de la începutul articolului fără răspuns, în
opinia mea, câştigătorii sunt fără îndoială, atât investitorul, cât şi oraşul
Sibiu.
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Oraşul de Jos şi Oraşul de Sus ar
deveni
un
tot
organic
funcţional, aşa cum ar trebui să
aibă parte oraşul nostru care a
rămas din 2007 cu o faimă
remarcabilă şi rămas din 2007
cu o faimă remarcabilă şi bine
meritată de Capitală Culturală.
Faima a rămas, dar dotările pe
măsură încă se lasă aşteptate.
Articolul meu este un SEMNAL
care îl îndrept atât către breaslă
dar şi autorităţilor, dar şi către
proprieterii acestui ansamblu
de clădiri cărora le doresc să se
întâlnească cu inspiraţia şi
curajul de a investi într-o
asemenea idee. Acestea ar salva
Sibiul de o demolare inutilă, de
construcţii rezidenţiale inutile
în acest loc şi ar avea prilejul să
ajungă un exemplu internaţional
de cum se poate reconverti o
unitate
industrială
de
patrimoniu aflată în inima unui
oraş istoric.

Material foto+filme
ARH. MIRCEA ŢIBULEAC

Acum arată aşa, simbol al abandonului, dar viitorul poate să ne rezerve o
surpriză plăcută, deoarece de fiecare dată avem noroc cu ,,MINTEA
ROMÂNULUI CEA DE PE URMĂ!
Link poze http://we.tl/dIWmNS0cl1
Link video http://we.tl/I6XWo1nKGy
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EXPOZIŢIE

,,O DECADĂ DE PLANIFICARE SPAŢIALĂ ÎN ROMÂNIA”
De arh. Mircea ŢIBULEAC

Cu ocazia împlinirii a 150 de

Vernisajul expoziţiei din 28 februarie 2014 în spaţiul
de la parter UAUIM

ani
de
învăţământ
de
arhitectură şi a 123 de ani de la
constituirea
,,Societăţii
Arhitecţilor
din
România”,
Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism
,,Ion
Mincu”,
împreună
cu
Uniunea
Arhitecţilor din România în
calitate de organizatori, au pus
la cale această acţiune deosebit
de interesantă.

Nu a fost ,,Joia din portic” de această dată, era vineri şi tot pe
seară, când am participat la vernisarea unei ample expoziţii
alcătuite din peste 70 de panouri.
Lucrările au fost grupate în şapte capitole:
1. Amenajarea teritoriului naţional şi zonal supra-judeţean
Manifestarea

face

partea

din

acţiunile care au însoţit Balul
Arhitecţilor care urma să aibă loc a

2. Amenajarea teritoriului la nivel judeţean
3. Amenajarea teritoriului la nivel metropolitan, peri-urban,
interurban.

doua zi.
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4. Planuri de urbanism general pentru municipii şi oraşe
5. Planuri de urbanism zonal pentru zone centrale, zone protejate şi
parcuri
6. Planuri de urbanism zonal pentru zone centrale, zone protejate şi
parcuri
7. Studii de fundamantare, strategii

Deschiderea a fost făcută prin cuvântarea cvintetului de
personalităţi care s-au aşezat în faţa unei asistenţe
remarcabil de numeroasă faţă de cele pe care le întâlnesc de
obicei la manifestările bucureştene ale breslei noastre.

De la stânga la dreapta în imaginea de sus sunt: Conf.dr.arh.
Gabriel PASCARIU–Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din
România, dr.arh.Viorica CUREA – preşedinte UAR, Prof.
dr.arh

Sandu

ALEXANDRU

–preşedinte

RUR,

Conf.dr.arh.Tiberiu FLORESCU – Decan al Facultăţii de
Urbanism

din

cadrul

UAUIM

şi

Prof.dr.arh.

Mircea

OCHINCIUC.
Urarea de bun venit la acest eveniment o face la început dnul
PESCARIU care face aceiaşi remarcă că este foarte plăcut
impresionat de numărul mare de autori, expozanţi şi invitaţi.
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Organizatorii sunt uniţi de: ,,o
unire de forţă care care a dat
naştere acestui eveniment şi a altui
eveniment care se ve desfăşura
mâine” (n.n. Balul Arhitecţilor).

cu

Registrul

Urbaniştilor

din

România

şi

Asociaţia

Profesională a Urbaniştilor din România.
Urmează d-na preşedintă Viorica CUREA care precizează
intenţia de a încerca să fie din toate punctele de vedere la
înălţimea înaintaşilor noştri. Pentru aceasta remarcă că ea în
ultimul timp a ajuns să constate că nu poate Uniunea
Arhitecţilor să reprezinte un eveniment de breaslă, fără a fi a
fi alături de urbaniştii, de Ordinul Arhitecţilor Filiala
Bucureşti şi forţa tânără a învăţământului reprezentată prin
d-l

decan

Tiberiu

FLORESCU.

D-l

profesor

Sandu

ALEXANDRU, căreia i se dă cuvântul remarcă faptul că este
prima expoziţie la care consemnează nişte impresii: ,,Am
făcut acest lucru pentru că am privit această expoziţie nu
numai ca un eveniment cu caracter festiv, ci pur şi simplu ca pe
o acţiune de natură profesională mai ales că în ultimul timp la
Registru avem foarte multe probleme de această natură de
discutat printre care şi conţinutul documentaţiilor de
urbanism, conţinut care din punct de vedere al standartizării a
mai fost schimbat, precizat de foarte mult timp… Când am fost
întrebat prima dată de organizarea acestei expoziţii, trebuie să
vă spun că nu am fost foarte convins. Nu am fost foarte convins,
Instituţiile care şi-au dat mână la

pentru că încercările anterioare în acest sens nu au dus la un

organizarea acestei game variate

rezultat convenabil. Pe de altă parte am luat în consideraţie şi

şi elocvente pentru ceea ce

conjunctura agravantă a acestui timp pe care îl trăim, timp cu

înseamnă

lucrări puţine în care în care în general profesioniştii observă,

planificare

spaţială

sunt:

sesizează şi suferă din cauza lipsei lucrărilor. Ca atare m-am

-Uniunea

Arhitecţilor

România

împreună

din
cu

Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism

,,Ion

Mincu”,

ca

temut. Rezultatul mă surprinde, aşa cum m-a surprins şi
rezultatul unei expoziţii anterioare, care în urmă cu două luni,
aceia cu lucrări ale tinerilor urbanişti absolvenţi ai Facultăţii
de Urbanism”.

principali organizatori impreună
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Discursul continuă cu o serie de
remărci

interesante

activitatea

despre

prezentă

în

anterior şi de către ceilalţi vorbitori de a participa a doua zi
la dezbaterea desfăşurată în acelaşi loc, la ora 10:00.

domeniul urbanismului. Încheie
precizând că în dezbaterea care
va urma a doua zi dimineaţa va
fi cu siguranţă dezvoltat acest
subiect.
Luările de cuvânt se încheie cu
mulţumirile exprimate de d-l
conf.dr.arh.Tiberiu FLORESCU –
decan al Facultăţii de Urbanism.
,,…vreau să vă mulţumesc pentru
prezenţa

dumneavoastră

în

această expoziţie, să exprim
bucuria pe care Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism a avut-o
de

a

colabora

Arhitecţilor,
Urbaniştilor

cu

cu
şi

cu

Uniunea
Registrul
Asociaţia

Profesională a Urbaniştilor din
România în organizarea acestui
eveniment.
În calitate de decan al Facultăţii
de Urbanism ţin să-mi exprim
bucuria şi mai mare de a avea
acest prilej timp de o săptămână
de a găzdui în universitate

Vă invit să urmăriţi în întregime materialul foto-video,
descărcându-le de pe următoarele link-uri:
Panourile din expoziţie http://we.tl/ULteORu5LZ
Imagini foto

http://we.tl/cswiIsU26v

Filmul vernisajului

http://we.tl/KIq64Asi91

pentru studenţii noştri această
expoziţie”.

Revista Arhitectura

La final repetă invitaţia făcută

Dezbaterea ştiinţifică care a avut loc a doua zi, 1 martie
2014, ora 10:00, pe care o voi prezenta într-un articol din
numărul următor.
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,,ASCULTĂ 5 MINUTE DE MUZICĂ CLASICĂ”.
ÎN SALOANELE BAROC ALE PALATULUI BRUKENTHAL
De Natalia JIAN

Din martie, în saloanele baroc ale Palatului
Brukenthal, arta va căpăta noi dimensiuni,
muzica fiind elementul care va completa
frumuseţea acestora. De patru ani, Radio
România Muzical în colaborare cu Muzeul
Naţional Brukenthal, aduce muzica clasică
mai

aproape

de

publicul

larg,

prin

intermediul proiectului ,,Ascultă 5 minute
de muzică clasică”
Încă din anul 2011, sibienii s-au putut bucura de aceasta iniţiativă, care continuă şi în acest an,
până la sfârşitul lunii martie. Principiul campaniei este simplu: difuzarea a cinci minute de muzică
clasică, zilnic, în cât mai multe spaţii neconvenţionale, altele decât sălile de concert, acolo unde afluxul
de public/vizitatori este cât mai mare. De asemenea, zilnic piesa zilei din campania „Ascultă 5 minute
de muzică clasică” poate fi ascultată şi la Radio România Muzical, dar şi în reţeaua Radio România
Regional. Organizatorii spun că ,,pentru noi conteaza fiecare gest marunt, pentru ca viata însasi este
compusa din gesturi marunte si decizii care nu par importante, dar care apoi se va dovedi ca au
schimbat totul”. Despre efectele muzicii clasice s-au scris foarte multe. Muzica are efecte depsebite
asupre intelectului, crește nivelul afectivităţii umane. Efectele muzicii clasice asupra organismului au
fost demonstrate știinţific, iar printre acestea se numără : vindecare mai rapidă în urma unei operaţii,
relaxare, schimbarea stării de spirit sau chiar creșterea IQ-ului - compoziţiile clasice sunt considerate
adevărate medicamente muzicale. Compusă de genii, interpretată de muzicieni fantastici, muzica
clasică este expresia divertismentului, culturii și dezvoltării unei epoci. Prin ce este inedit acest
proiect? Prin faptul că reprezintă iniţierea unei lupte împotriva poluării spiritului: muzica clasică
poate fi un adevărat manifest împotriva lucrurilor fără valoare din societatea în care trăim, dar și un
semn de alarmă pentru ceea ce înseamnă piaţa culturală românească, de altfel, acest gen de muzică
poate reprezenta o modalitate de educare a tinerei generaţii.
Lista de piese muzicale poate fi accesată la adresa: http://www.romania muzical.ro/info/5minute/piese.html
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Turnul Sfatului

OAMENII ȘI ORAȘUL. NOI ȘI SIBIUL
Opinii de arh. Dorin BOILĂ
Comunitatea urbană ce se dezvoltă într-un oraș este complet
diferită de o comunitate rurală.

Cu toţii știm că la ţară lumea se cunoaște mai în amănunt, numărul
mic al familiilor ce locuiesc într-un sat face ca toţi să se cunoască
între ei – chiar până la a se spune că pe un copil, acolo, îl crește
întreg satul! Din păcate, la oraș lucrurile se întâmplă invers, cu cât
populaţia urbei este mai mare, cu atât fiecare devine mai
însingurat în mijlocul mulţimii… Există în literatura de specialitate
praguri ale numărului de locuitori dincolo de care satisfacţia de a
trăi în oraș începe să scadă. Acest prag este de cca 10 000 în Finlanda, 50 000 în Europa centrală, poate
mai mare în America de Nord. Cred că la noi lucrurile se apropie poate de Europa centrală, deși, după
mine, dincolo de mărimea Cisnădiei, bunăoară, deja comunitatea are probleme în a fi solidară cu
adevărat! Din această perspectivă ar fi câteva lucruri de discutat în legătură cu oamenii Sibiului – o
comunitate coagulată din grupuri sociale foarte diferite și cu manifestări de coeziune urbană cam
variabile… Se poate aminti faptul că, istoric determinat, gradul de urbanitate al unor grupuri de
orășeni diferă, pornind de la apariţia și stabilizarea lor în arealul Sibiului (sași, măiereni români,
unguri, etc.), de la tipul de locuire (în orașul istoric / în cartierele perimetrale lui / în cartierele de case
mărginașe / în zonele de blocuri,etc.), după cum acest nivel de „integrare în viaţa urbană” depinde
chiar de gradul de instrucţie al cetăţeanului… E important să evaluăm aceste lucruri mai ales în
perioade de tranziţie economică – socială - culturală, cum e cea prezentă, deoarece atunci au loc
dezertări mai frecvente de la civilitate, bun-simţ în comportamentul în spaţii publice, lucruri atât de
legate de grija pentru ceea ce au făcut înaintașii pentru acest oraș – până la urmă legate de satisfacţia,
BUCURIA DE A TRĂI ÎMPREUNĂ CU CEILALŢI ÎN ORAȘ !! Aprecierea, evaluarea relaţiilor dintre
locuitori și localitate are multe faţete; de exemplu, ne-am putea întreba: - câţi dintre sibieni sunt prima
generaţie locuind la oraș ? - câţi dintre sibieni sunt prima generaţie născută la oraș ? - câţi dintre
sibieni își cunosc bine vecinii de pe strada (cu case) sau din scara blocului ? Asta mai ales în
perspectiva istoriei vecinătăţilor, asociaţii destul de simple, pe străzi sau mici cartiere, care erau

11

esenţiale pentru într-ajutorare la evenimentele vieţii unei familii (nuntă, botez, înmormântare,
construcţie de imobil, incendiu, etc.) - oare sunt aceiași cei care stau prin „mall” și coridoarele supermarketurilor cu cei care se plimbă prin centrul istoric și folosesc cafenelele, micile restaurante din
clădirile vechi ? - câţi dintre sibienii care locuiesc în cartiere mai depărtate de zona istorică s-au gândit
la faptul că acel cartier al lor are, sau ar trebui să aibă, un centru, o zonă de polarizare a cartierului,
care să adune lumea serile sau la final de săptămână, să ofere spaţii de contact social ?? Epoca de azi,
final de secol 20 și început de secol 21, are tiparele ei sociale, mult diferite de cele care au modelat
viaţa Sibiului până la al doilea război mondial.
Este greu să susţină cineva superioritatea actualei stări de lucruri, mai ales în situaţia când în ultimele
decenii (ca în mai toată Europa estică) au existat acele bulversări istorice cauzate de comunism și apoi
încercarea de a se reveni la capitalism… Iată, din experienţa românească, aceste tentative de a reface
ordinea economică-socială și de moravuri din capitalismul interbelic a dus de fapt la o și mai mare
decădere pe plan social și spiritual – au ieșit la iveală contradicţii ascunse decenii de-a rândul sub
comunism, s-au amestecat moravurile și experienţele eșuate ale mutării unor populaţii din regiuni
diferite și de la sat la oraș, s-au pierdut bune obiceiuri de convieţuire cu vecinii, aș spune și obiceiuri
parohiale, de a ţine de o biserică și de o rânduială interioară mai înaltă! Un mic episod, trăit acum mai
mulţi ani în Muzeul satului din Dumbravă, vine să ilustreze încercările prin care au trecut mai multe
generaţii prinse în acest iureș: un bunic înţelept își aducea aproape regulat, la sfârșitul săptămânii,
nepotul de câţiva ani, ca să-l ţină câteva ore în Muzeu; și îl prezenta cunoscuţilor ca pe un exemplar
mai deosebit de copiii obișnuiţi, pentru că stătea la bloc – uitaţi, este un „claudius hippodromus ”!
Să ne gândim numai la problema cu îmbrăcămintea – noile cutume au dus treptat la acest aspect al
„devălmășiei” în imaginea străzii noastre: lumea se îmbracă tot mai prost, mai fără gust și mai neutru
faţă de momentul din zi, din săptămână sau faţă de zile deosebite din calendar !! Nu mai există
reprezentativitate, adică nu mai vedem, purtate cu grijă dar și cu demnitate, costume etnice,
profesionale, școlare, chiar acele vechi (ajunse hulite) uniforme…
Au ajuns doar niște curiozităţi hainele preoţilor și călugăriţelor, ale militarilor sau calfelor călătoare
germane.. Cât de rar mai apare câte un mărginean în splendidul costum de Săliște, sau un etnic german
în straiele specifice. Într-adevăr, viaţa în oraș ar putea fi mai frumoasă și mai generoasă!

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24611/oamenii-si-orasul--noi-si-sibiul.html?sst=
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TREI PROIECTE STUDEN ȚEȘTI ÎN PEISAJ URBAN COMPLEX

O revitalizare, o revalorificare şi o restaurare a
unor peisaje urbane complexe, de importanţă
socială, economică, istorică şi culturală pentru un
oraş viu sau de mult apus sunt câteva dintre
instrumentele folosite în ameliorarea calităţii
oraşelor pe care le vizităm sau în care trăim.
Aşadar, scopul celor trei proiecte este de
redobândire a unor valori pierdute, uitate sau
dificil de redobândit din varii motive. Noi, ca
studenţi peisagişti, înţelegem aceste valori şi ne
permitem să facem abstracţie de obstacolele
administrative, încercând ca prin proiectele
noastre să testăm alternativele.
Se vorbeşte mult în domeniul urbanismului
despre

reutilizarea

resurselor

limitate

din

interiorul oraşelor europene în favoarea extinderii spaţiilor verzi, însă în cazul României resursele
valoroase peisagistic există şi trebuie reactivate şi recunoscute că fiind importante. Cazurile staţiunii
de cercetare pomicolă de la Geoagiu (jud. Hunedoara), care a avut o activitate importantă pentru
conceperea soiurilor de nuc în anii ‘80, iar în prezent este nevoită să îşi închirieze din spaţiile
destinate cultivării plantelor în scopul cercetării, pentru a putea supravieţui; cazul „Deltei Văcăreşti”
din Bucureşti, ce a trecut printr-un proces fericit de renaturare datorită neintervenţiei factorilor
umani, dar care, în prezent, are un statut nedesluşit, şi cazul Sarmizegetusei Regia, un sit arheologic
declarat monument UNESCO ce se află într-o stare continuă de degradare. Toate aceste situri
reprezintă valori ale peisajului urban şi resurse economice, ecologice şi culturale. În urma unor
analize pe paliere ce au în vedere: infrastructura, funcţionalitatea activităţilor umane, evoluţia
istorică a sitului, hidrografia, fondul vegetal, studii de peisaj natural şi antropic, adaptate la nevoile
fiecărui sit în parte, am putut identifica cerinţele specifice care au condus la propuneri ce respectă
competenţele distinctive ale peisajelor din care fac parte.
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Mai exact, staţiunea de cercetare pomicolă Geoagiu are de păstrat însăşi componenta peisajului
cultural al fostei sale activităţi – pomicultură, odinioară prosperă şi încă vie în amintirea localnicilor.
Delta Văcăreşti are de menţinut un sistem de procese ecologice, într-un peisaj mlăştinos devenit
valoros în special pentru prezenţa sa în cadrul unui oraş-capitală. În ceea ce priveşte cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia, competenţa sa distinctivă este deja recunoscută prin statutul de monument
UNESCO, făcând parte din peisajul cultural naţional. Proiectele doresc tratarea unitară şi coerentă a
legăturii dintre peisajul urban şi peisajul natural, printr-o trecere gradată, intoducând activităţile
educaţionale, loisir şi relaxare, de multe ori ca liant între acestea. În cazul staţiunii de cercetare s-a
propus o grădină deschisă studiului plantelor şi pomiculturii la mijlocul traseului între activităţile de
cercetare în laborator-producţie respectiv peisajul de deal din extravilanul oraşului Geoagiu.
Proiectul care vizează Delta Văcăreşti îşi propune o zona de promenadă-belvedere ca mediator între
peisajul urban şi zona de parc. Iar în cazul Sarmizegetusa Regia, însăşi activitatea turistică presupune
o amenajare peisagistică, alături de restaurarea monumentului, care să favorizeze activităţile
educativ-culturale, promenada şi relaxarea. Asigurarea sustenabilităţii propunerilor în proiectarea şi
planificarea peisageră face parte din priorităţile proiectelor prezentate. Acesta este motivul pentru
care activităţile economice nou-propuse din cadrul staţiunii de cercetare Geoagiu (producţia şi
comercializarea fructelor şi specialităţilor de dulceaţă, organizarea de târguri, activităţi educaţionale
şi de practică profesională) sau la joncţiunea cu „Delta Văcăreşti” (activităţi de captare a energiei
regenerabile şi activităţi de agricultură urbană) şi la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia (activităţi de
promovare turistică şi implementarea unui sistem de taxare – mentenanţă) sunt necesare atât pentru
autosusţinerea spaţiilor de interes peisagistic, cât şi pentru comunităţile umane cărora li se adresează
acestea. Prin propunerile noastre am dorit redobândirea funcţionalităţii fiecărui sit şi revalorificarea
potenţialului lor urbanistic sau peisagistic, pornind de la o strategie mai amplă cu impact extern
major, cum este cazul staţiunii de cercetare care prin revitalizare ar avea impact asupra sistemului de
educaţie în oraşul Geoagiu şi asupra producţiei pomicole în zona Orăştie. Sau în cazul Deltei
Văcăreşti, care prin revalorificare ar face parte dintr-un sistem verde nou-propus de-a lungul cornișei
râului Dâmboviţa, cu impact asupra calităţii vieţii în cadrul Capitalei. Iar în cazul propunerii de
restaurare a cetăţii dacice, am insistat pe crearea de trasee şi eficientizarea mobilităţii turistice şi a
facilităţilor de cazare, urmând ca aceste măsuri să aibă un impact pozitiv asupra turismului local şi
naţional. Aşadar, proiectele îşi propun reintegrarea unor zone de importanţă peisagistică într-un organism
complex deja existent, fie el urban sau natural, în scopul redobândirii valorilor culturale, dar în acelaşi timp
activarea unui motor economic menit să asigure sustenabilitatea activităţilor propuse.
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/03/trei-proiecte-studentesti-in-peisaj-urban-complex/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREȘTI
PROGRAMUL "CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI":
CHELTUIELI ELIGIBILE
De Florin Bălteanu
Punerea în valoare a monumentelor istorice, conservarea patrimoniului mobil, digitizarea arhivelor,
crearea spaţii culturale ş.a. pot fi finanţate prin concurs de proiecte în cadrul programului „Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural", gestionat de Unitatea de Management a Proiectului a
Ministerului Culturii. Data limită pentru depunerea solicitărilor este 7 aprilie (pentru linia de finanţare "proiecte
mari"), respectiv, 25 aprilie (pentru Granturi mici).
Potrivit regulementului, sînt cheltuieli eligibile:
1. Costuri de management (cheltuieli cu personalul, inclusiv salarii şi contribuţiile sociale aferente, cu
deplasarea, pentru consumabile şi rechizite, etc.)
2. Costuri pentru consultanţă și expertiză
3. Costuri specifice, în funcţie de tipul de proiect, cum ar fi: proiectarea, ingineria, asistenţa tehnică, dirigenţia de
șantier, alte tipuri de supervizare a lucrărilor obţinerea de acorduri, avize și autorizaţii amenajarea
terenului/amenajări peisagistice asigurarea utilităţilor construcţii și instalaţii utilaje, echipamente tehnologice
și funcţionale
4. Costuri pentru diseminarea rezultatelor, publicitate și informare
5. Costuri indirecte (acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către solicitant şi/sau partenerii de
proiect ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind
angajate în legătură directă cu costurile proiectului).
Taxa pe valoarea adăugată poate fi eligibilă numai dacă promotorul de proiect/partenerul de proiect nu o poate
recupera.
Nu sînt eligibile:
1. Costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare
2. Dobînzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalităţi de întîrziere
3. Cheltuieli legate de tranzacţiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare
prevăzute în contractul de finanţare
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4. Provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare
5. Pierderi din cursul de schimb
6. TVA-ul recuperabil
7. Costuri care sînt acoperite din alte surse
8. Amenzi, penalităţi și cheltuieli de judecată
9. Cheltuieli excesive și imprudente.
Eligibilitatea cheltuielilor este însoţită de unele cerinţe suplimentare, selectăm, mai jos, o parte dintre acestea.
Cheltuielile de management împreună cu cheltuielile indirecte nu trebuie să depășească 20% din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile directe.
Costul integral al echipamentului nou sau second-hand este eligibil dacă este funcţional la sfîrșitul proiectului şi
utilizarea echipamentului după implementarea proiectului servește exclusiv obiectivelor proiectului. În caz
contrar, pentru costul cu echipamentele este eligibilă numai porţiunea de amortizare care corespunde duratei
proiectului și ratei utilizării reale în scopul proiectului.
Finanţarea nerambursabilă solicitată nu trenuie să depăşească 90% din totalul costurilor eligibile în cazul
entităţilor de drept privat. Contribuţia în natură nu trebuie să depăşească 50% din contribuţia proprie asumată
în cazul entităţilor de drept privat.
Cheltuielile realizate de partenerii de proiect vor fi rambursate de către solicitant conform prevederilor din
acordurilor de parteneriat încheiate între aceştia. Valoarea finanţării nerambursabile aferente solicitantului
trebuie să reprezinte minim 60% din totalul finanţării nerambursabile acordate de minister.
Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată pentru un proiect trebuie să se încadreze:
în cazul proiectelor mari, între suma minimă de 200.000 euro/ proiect și suma maximă de 2.000.000 euro/
proiect, respectiv,
în cazul granturilor mici, între suma minimă de 25.000 euro/ proiect și suma maximă de 85.000/ pe proiect.
Încadrarea între cele două plafoane ale finanţărilor nerambursabile se face luînd în considerare cursul
InforEuro din luna lansării cererii de proiecte (ianuarie 2014), respectiv 4,4707 lei/euro. Valoarea totală a
contractelor care fac obiectul finanţării nerambursabile între Ministerul Culturii şi solicitant va cea de la cursul
InforEuro valabil la data semnării contractelor.
Sursa: http://www.observatorulurban.ro/programul-conservarea-si-revitalizarea-patrimoniului-cheltuielieligibile.html
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Revista zeppelin
GIS 2014: DESIGNERUL MIHAI POPESCU PREZINTĂ PROIECTUL BIUTIFUL

În perioada 7-8 aprilie 2014, la București va avea loc cea de-a patra ediţite a
Expoconferinţei Internaţionale de Arhitectură GIS, în cadrul căreia Mihai
Popescu (Twins Design), unul dintre cei mai activi designeri ai momentului, va
prezenta proiectul Biutiful.
Un local din Centrul Vechi al capitalei, ce reinterpretează, într-o notă
contemporană, cultura pub-ului, împletind tradiţionalul cu modernul și
„ieftinul” cu preţiosul.
Interiorul este evidenţiat prin mobilierul unic, precum butoaiele Jack Daniels,
cisternele de bere „custom-made” în Cehia, canapelele Chesterfield, pardoseala
care combină dale pictate – importate din Ungaria, sau cele câteva scaune
realizate de arhitectul Friso Kramer în 1961, care au fost achiziţionate de la o
școală din Amsterdam, acesta fiind cel mai răspândit model de scaun studenţesc
din Olanda.

Proiectul Biutiful by Fratelli a câștigat în anul 2013, la „Gala premiilor Food&Bar”, premiul I la categoriile „Cel
mai bun club” și „Cel mai bun Pub/Bar”, și a fost finalist în cadrul Restaurant and Bar Design Awards 2013.
Alături de Mihai Popescu, la GIS 2014 vor participa arhitecţi și designeri care au semnat interioare premiate în
ultimul an și câștigători ai concursurilor internaţionale la secţiunile: birouri, hoteluri, baruri, restaurante, spauri, rezidenţial, sport, băi și multe altele.
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Invitat special al evenimentului este David Kohn, director al biroului de arhitectură şi urbanism David Kohn
Architects (DKA), cu sediul la Londra. La GIS 2014 va prezenta proiectul de renovare a unui apartament de pe

Carrer Avinyó în Cartierul Gotic din Barcelona, cu care a câștigat “World Interior of the Year” la Inside Festival
din Singapore.

Sursa: http://e-zeppelin.ro/gis-2014-designerul-mihai-popescu-prezinta-proiectul-biutiful/
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