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SEMNAL 1

ARHIVA DE FOTOGRAFII

tehnoredactare: Ana DONȚU

ȘI DIAPOZITIVE A UAR

Î

ncepând cu data de 6 decembrie 2016,

este disponibilă online o parte a arhivei foto a
Uniunii Arhitecților din România. Platforma
online s-a realizat în baza unui proiect
cultural finanțat de Ministerul Culturii,
contract nr. 4628 din 16.11.2016.
Platforma conține imagini curățate,
scanate și prelucrate, texte (galeria arh. Ioana
Grigorescu) și texte (fișe descriptive), proiect
realizat de o echipă de profesioniști, cărora le
mulțumim.
Echipa de proiect și UAR mulțumesc dnei
arh. Irina Tulbure (angajat al UAR – arhiva
foto), dnei arh. Rodica Panaitescu și operator
IT Răzvan Hatea (angajați UAR – arhiva
proiecte) pentru disponibilitatea și profesionalismul cu care au selectat și pus la dispoziție
echipei de proiect partea de arhivă ce a făcut obiectul proiectului cultural de digitalizare.
Echipa de proiect:
arh. Alexandru Panaitescu,
arh. Gabriela Petrescu,
arh. Iuliana Ciotoiu,
arh. Diana Nicoleta Mihnea,
arh. Oana Cristina Țiganea,
arh. Irina Mihaela Patrulius
Buruiană Mihaela, operator digitizare,
Vasile Andrei, operator digitizare
Crina Oana Borlean, operator digitizare
Marius Cristian Streinu, operator digitizare
Elena Bianca Bădulescu, operator digitizare
Bogdan Silviu Șandric, operator digitizare
Andrei Lotreanu, operator digitizare
Raluca Ștefan, specialist PR
Mariana Ionescu, traducator
Andrei Retegan, grafician
arh. Andreea Iulia Panait, design platforma on-line
arh. Valentin Ungureanu, programare platforma on-line
Coordonator proiect, Adriana Tănăsescu
Pe măsură ce vom accesa fonduri, procesul de digitalizare a arhivei va continua.

https://arhiva.uniuneaarhitectilor.ro/

INFO 1

Bienala Națională de Arhitectură

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

ediția a 12-a 2016, partea a II-a

M

iercuri, 19 octombrie

2016, a fost o seară dedicată secț iunii
Arhitectura patrimoniului cultural,
ı̂ n c a r e s - a u p r e z e n t a t p r o i e c t e l e
nominalizate ș i cel premiat. In calitate de
moderator a fost Adrian CRĂCIUNESCU,
curatorul secțiunii.
Juriul s-a aflat ın
̂ fața unei palete largi
de proiecte, cu calitate apropiată , ș i care a
impus folosirea unor criterii suplimentare
celor cuprinse ı̂ n regulament pentru a
ajunge la cele trei nominaliză ri. Identificâ nd
proiectele cele mai complexe din punct de
vedere al problemelor doctrinare, dar ș i al
dificultă ț i lor tehnice de execuț i e, s-au
selectat preliminar 7 obiective pentru vizita
in situ, ın
̂ vederea detalierii analizei prin
observarea directă a două aspecte cuprinse
ın
̂ criteriile de evaluare, anume calitatea ș i
adecvarea materialelor folosite, precum ș i
calitatea execuției lucră rilor. S-au detaș at
proiectele complexe de la Chiojdu, Sic ș i
Că rtureș ti.

Casa cu Blazoane din satul
Chiojdu, Premiul secțiunii.
Clă direa a fost ridicată la mijlocul sec.
al XVIII-lea ș i supusă unei intervenț i i
radicale la ı̂nceputul secolului al XIX-lea,
câ nd a fost extinsă cu ın
̂ că perea poligonală
situată ın
̂ extremitatea tindei opuse intră rii
ș i faț ada a fost ı̂mpodobită cu stucaturi
modelate la poziț i e, cu un repertoriu
ornamental inspirat din lumea vegetală
(simboluri ale pomului vieț ii). Interesant
este ș irul de blazoane circulare care
decorează parapetul foiș orului, unde piesa
centrală poartă simbolul vulturului bicefal.
Intervenț i a de restaurare a vizat
recuperarea tuturor elementelor valoroase
care s-au pă strat, respectiv colonada
foiș orului cu stâ lpi din lemn fasonați manual
ș i grinda superioară cu decorații complexe
sugerâ nd coarnele de berbec, discul solar,
motive simbolice coborâ nd din repertoriul
stră vechi ș i decoraț i ile din stucatură
modelate la poziție datâ nd din anul 1826.
link video: https://we.tl/5LdyQ5IJ9V

Biserica Reformată din Sic,
județul Cluj
Biserica Reformată din Sic este una
dintre cele mai bine pă strate clă diri de cult
din perioada Arpadiană , ı̂n Transilvania
centrală . Cu toate acestea, istoria ei a fost
plină de reconstrucții, lă rgiri ș i transformă ri.
Datorită acestora, conceptul arhitectural al
reabilită rii realizate ın
̂ tre anii 2013-2015 a
fost acela de a salva, de a pune ın
̂ valoare
elementele arhitecturale pă strate ș i de a
facilita citirea etapelor prin care a trecut
acest edificiu. Transformă rile au devenit ın
̂
timp parte integrantă a istoriei ș i existenței
bisericii. Cu toate acestea, s-au avut ın
̂ vedere
menținerea coerenței actului arhitectural. In
schimb, au fost ı̂nlă turate elementele ce
deteriorau clă direa, detaliile arhitecturale
realizate deficitar, elementele care nu mai
erau viabile din punct de vedere structural
sau care nu asigurau siguranța utilizatorilor.
link video: https://we.tl/q8OlQl8aOi

Cărturești Carusel
Imobilul este pe lista monumentelor
istorice cu cod LMI, sub numele „Casă cu
pră vă lie”, sfâ rș itul secolului al XIX-lea. In
1903 imobilul era ın
̂ proprietatea familiei
Chrissoveloni. In 1904 clă direa veche a fost
demolată , iar ın
̂ locul ei a fost construită cea
existentă . Autorizaț i a de construire din
1904, cu proiectul lui Nicolae Cuțarida, a fost
gă sită după finalizarea lucră rilor.

Deciziile de restaurare au ținut cont de
1) rezulatul testelor, 2) problemele juridice,
din punct de vedere cadastral, 3)
descoperirile din timpul decopertă rilor, de
dorința de a readuce ın
̂ imaginea Lipscanilor
un reper cu câ t mai multe elemente de
a u te n t i c i t a te p o s i b i l e , 4 ) p ro b l e m a
controlului bugetului proiectului, 5)
s t a n d a r d e l e d e c o n f o r t ș i i m a g i n e
contemporane.
link video: https://we.tl/K3uo0qUhMd

Participarea ın
̂ cadrul acestei secțiuni a
Bienalei UAR 2016 a fost apreciată de
membrii juriului ca fiind una bogată ș i de o
calitate care ne ın
̂ dreptă țeș te să spunem că ,
față de edițiile trecute, se ın
̂ registrează un
progres nu numai cantitativ, dar ș i din punct
de vedere al conceptului ș i al execuției.
Cele 20 de proiecte acceptate ı̂ n
concurs au avut o mare varietate atâ t ca
tematică sau ca amploare, dar ș i ca mod de
abordare sau ca dificultate a problemelor
tehnice sau conceptuale cu care s-au
confruntat ș efii de proiect. O asemenea
varietate a pus, fă ră ın
̂ doială , probleme de
evaluare pentru juriu.

Valoare culturală versus
valoare economică a fost tema serii - o
dezbatere care a avut-o drept invitat special
pe dna Oana BOGDAN, membru ın
̂ Comisia
Regală a Monumentelor Istorice din
Regiunea Flamandă , Belgia, secretar de stat
ın
̂ Ministerul Culturii.
In cadrul dezbaterilor s-a discutat o
mă sură de reformă legislativă privind
zonele protejate ı̂ n proiectul Codului
Patrimoniului Cultural, care a fost
prezentată de dl Adrian CRĂCIUNESCU,
membru ın
̂ echipa de elaborare a propunerii
legislative.
De asememea, au fost prezentate
t e n d i n ț e l e i m o b i l i a re ı̂ n re l a ț i e c u
patrimoniul cultural din zonele protejate de
că tre patronul agenției imobiliare Regatta,
Eduard UZUNOV.
link video: https://we.tl/jQU4jlEC12

Vineri, 21 octombrie.

Juriul a avut de evaluat 63 de lucră ri,

Arhitectura spațiului interior . c e l m a i m a re n u m ă r d e p ro p u n e r i
Secț iunea dedicată Arhitecturii spaț iului

prezentate la vreuna din ultimele ediții ale

interior a debutat cu prezentarea proiectelor
nominalizate ș i a proiectului premiat, apoi a
urmat o dezbatere asupra reperelor

Bienalei.
Două dintre lucră rile propuse juriului

arhitecturii de interior, moderate de

spre evaluare sunt executate ı̂n alte țări

Marius MARCU-LEPADAT, curatorul

d e c â t ı̂ n R o m â n i a , d e ș i c o n f o r m

secțiunii.
Pentru orice participant la Bienală ,
selectarea ș i prezentarea unei lucră ri ı̂n
expoziția generală a Bienalei Naționale de

regulamentului ın
̂ expoziția concurs sunt
admise doar lucră ri executate ı̂ n ț a ră .
Vedem ın
̂ prezența lor dovada interesului

Arhitectură reprezintă o dovadă ș i o garanție

internațional de care se bucură Bienala ș i,

a profesionalismului să u, iar nominalizarea

de aceea ele sunt prezentate ın
̂ expoziție,

sau premierea acesteia sunt confirmă ri ale
excelenței la care toți participanții aspiră .

dar hors concours.
Numă rul mare de lucră ri propuse

Ediția din acest an se ın
̂ scrie totodată pe
traiectoria imprimată de organizatorii

juriului la această ediție ș i nivelul ridicat al

u l t i m e l o r e d i ț i i , ș i a n u m e a c e e a a

calită ții lor confirmă faptul că arhitectura de

transformă rii expoziției concurs ın
̂ care sunt

interior din Româ nia se află ın
̂ tr-un proces

prezentate cele mai bune realiză ri din ultimii

de consolidare a statutului, calită ț i i ș i

doi ani, ın
̂ tr-un for de dezbatere asupra stă rii
arhitecturii româ neș ti.
Juriul secțiunii Arhitectura spațiului
interior a fost format din personalită ți ale

identită ții sale ce va fi ın
̂ cununat cu succes.
Pentru cele 60 de proiecte intrate ın
̂
concurs, ierarhia a fost decisă ı̂ n baza

arhitecturii de interior din Italia ș i respectiv

u r m ă t o a r e l o r c r i t e r i i : ı̂ n s c r i e r e a

Franța, dar ș i buni cunoscă tori ai peisajului

conceptului ı̂ n tema Bienalei; inovaț i a

arhitecturii de interior din Româ nia ș i că rora

spațială ș i estetică ; valoarea culturală ș i

li s-a ală turat creatoarea Venera Arapu, nu
doar o importantă personalitate a designului
vestimentar din Româ nia, ci ș i autoarea unor
rafinate amenajă ri de interior.

socială adă ugată ; puterea de seducț ie a
amenajă rii / obiectului propus; tehnologie
ș i inovație.

Luni, 24 octombrie.
Arhitectura spațiului public și
urbanismului . Comunică rile au fost
m o d e ra t e : M i h a e l a H Ă R M Ă N E S C U ,
curatorul secțiunii. Dezbaterea care a urmat
a avut drept temă Provocări urbane: repere
și recuperări, cu un invitat special ı̂ n
persoana domnului Gheorghe PĂTRAȘCU,
fost arhitect-ș ef al Capitalei.
Secțiunea Arhitectura spațiului public
ș i urbanismului se remarcă prin varietatea
proiectelor ı̂ n scrise ce ră spund temei
generale a Bienalei Naționale de Arhitectură ,
ediția a 12-a. Proiectele ın
̂ scrise, deș i puține
la numă r, acoperă o arie largă a domeniului
de la scara umană a obiectului, pâ nă la cea de
ansamblu ș i cuprind amenajă ri permanente
sau temporare de spaț i i publice prin
scenografii ș i instalaț i i; design urban;
documentații de urbanism, de amenajarea
teritoriului ș i peisagistică .
Varietatea de proiecte din cadrul
acestei secțiuni confirmă atâ t continuitatea
trecutului ın
̂ prezent, câ t ș i dezvoltarea sa ın
̂
viitor prin subtilitatea exploră rii relaț iei
dintre vechi ș i nou ș i continuă reflecț ia
asupra valorilor fundamentale ale
ambientului urban sau rural. Principalele
repere sunt tratate distinct ı̂ n cadrul
proiectelor, ca tipuri caracteristice de țesut
u r b a n p r o p u s e s p r e c o n s e r v a r e ș i
valorificare reglementată .

Someș Delivery. Ajuns la a doua
ediț ie, Someș Delivery e un proiect
independent care provoacă ș i testează idei
pentru integrarea Someș ului ı̂ n viaț a
oraș ului Cluj-Napoca. Gâ ndit pe termen lung,
el abordează ın
̂ fiecare an un alt segment al
râ ului, pe care ı̂ l analizează dintr-o
perspectivă pluridisciplinară ș i ı̂ n care
acț ionează pe patru componente: spaț iu,
comunitate, evenimente ș i mediu.
Proiectul a fost printre cele
nominalizate la secț i unea Arhitectura
spațiului public ș i urbanismul. Autorii lui
sunt: Mihai Mateiu, Vlad Sulea, Bogdan
Vrabie, Adriana Mă geruș an, Alexa Bă canu,
Marius Că tă lin Moga, Dan Burzo, Anamaria
Felvinczi, Cristina Bodnă rescu.
Planul Urbanistic General Galați.
Principalele direcții considerate definitorii
ın
̂ concepția Planului Urbanistic General cu
p r iv i re l a va l o r i l e p a t r i m o n i a l e a l e
municipiului au fost: luarea ın
̂ considerare a
fragmentelor aparținâ nd diferitelor tipuri de
țesut urban drept elemente determinante ın
̂
stabilirea UTR ș i ın
̂ scrierea lor coerentă ın
̂
strategia de dezvoltare a municipiului.
Stabilirea reglementă rilor fiecă rei unită ț i
teritoriale de referință a fost gâ ndită astfel
ı̂ n c â t s ă c o n s a c r e ș i s ă a c c e n t u e z e
caracteristicile urbanistice existente: tipul
tramei stradale, a parcelarului, a raportului
dintre clă dire ș i vecină tă ț i, funcț iile
compatibile cu cele existente, indicii
urbanistice, ı̂nă lț imea clă dirilor, tipul de
volumetrie ș i arhitectura acceptată etc...
link video: https://we.tl/ruMEa8ZUAU

Marți, 25 octombrie, ın̂ spațiul
expozițional al Muzeului UAUIM a avut loc
vernisajul expoziț i ei ș i masa rotundă

„Crucea - element de amprentare a
spațiului locuit”, moderată de Monica
BERCOVICI-RATOIU, coordonator de
proiect. Au vorbit Mihaela HARMANESCU,
partener UAUIM, Luiza ZAMORA, partener
Asociația 37, precum ș i invitați, membri ai
echipei de proiect, voluntari colaboratori.
Acestei expoziț ii i-am dedicat un articol
separat ın
̂ buletinul precedent. Inregistrarea
p o a t e f i v ă z u t ă l a l i n k - u l :
https://we.tl/EKLtzS30SA

Publicații de arhitectură. Tot ın̂
această zi au fost prezentate proiectele
nominalizate ș i premiate la secț i unea
Publicații de arhitectură, moderat de
Kazmer KOVACS, curatorul secț iunii. S-a
discutat despre reperele profesiei, despre
ambiguitatea statutului arhitecturii
construite ș i reflectarea ei ı̂n arhitectura
scrisă . Printre invitaț i i speciali au fost:
Mariana CELAC, Ruxandra DEMETRECSCU,
Ada HAJU, Nicolae LASCU.
Recuperarea reperelor ține oarecum
firesc de genul arhitecturii scrise ș i nu este
doar cazul lucră rilor de istoria arhitecturii ș i
a aș eză rilor. Intreaga reflecț i e teoretică
asupra felurilor ın
̂ care profesiile implicate arhitectura ș i urbanismul, ingineria de artă
sau designul de obiect - dau realitate

materială

neı̂ n cetatelor schimbă ri ı̂ n

amenajarea locuirii are ș i misiunea de a
identifica, descrie, califica ș i, frecvent, de a
recupera reperele care definesc spaț i ul
antropic.
Numă rul relativ mare al lucră rilor
ın
̂ scrise la secțiunea Publicații de arhitectură
semnalează ș i un alt fel de recuperare: aceea
a unui defazaj, din pricina că ruia „arhitectura
scrisă ” publicată ı̂n Româ nia - fie că este
vorba de traduceri sau de lucră ri ale unor
autori autohtoni - era mult ın
̂ urma altor
genuri literare.
Că rțile de arhitectură , majoritare ı̂n
concurs, reprezentâ nd patru cincimi din
totalul lucră rilor prezentate la Bienală ,
acoperă o ı̂ m bucură toare diversitate de
categorii: analiză multidisciplinară ș i
monografie, eseu ș i istorie, arhitectură ,
urbanism, peisagistică ... Calitatea generală
se ı̂ n scrie ı̂ n registrul superior, fă câ nd
departajarea ın
̂ că ș i mai anevoioasă . Dincolo
de o ierarhizare (pâ nă la urmă inevitabilă ) a
că rț i lor, câ ș tigul principal ı̂ n registrat la
secț i unea Publicaț i i de arhitectură a
prezentei ediții a Bienalei constă ın
̂ lă rgirea
s e m n i f i c a t ivă a t e m a t i c i i a b o rd a t e ,
ı̂ n m u l ț i r e a f e l u r i l o r d e s c r i i t u r ă ,
diversificarea formatelor – de tipar, dar ș i de
gâ ndire. Efectul dorit ș i previzibil al acestui
spectaculos proces este o comparabilă
creș tere ș i diversificare a publicului cititor.
link video: https://we.tl/saBcBIbzq5

M iercu ri, 2 6 o cto m b rie.
A r h i t e c t u r a î n î nv ă ț ă m â n t u l
preuniversitar. La această secțiune au
participat invitați din Ministerul Educației,
Ministerul Culturii, Inspectoratul Ș colar al
M u n i c i p i u l u i B u c u r e ș t i , P r i m ă r i a
Municipiului Bucureș ti, cadre didactice,
reprezentanții unor asociații care derulează
proiecte relevante pentru educația de mediu
construit din ı̂nvă țămâ ntul preuniversitar.
Discuțiile au fost moderate de Vera MARIN ș i
Tana LASCU.
Dat fiind complexitatea lui, acest
subiect va fi tratat mai aplu ın
̂ tr-un articol
separat din Buletinul Informativ din luna
ianuarie 2017.

Conferința dedicată memoriei
victimielor din clubul Colectiv .
Conferința a gă zduit vernisajul expoziției A
House of Grief, curator Dan COMA, ı̂ n
comemorarea colegilor arhitecți ș i urbaniș ti,
gazde: dna arh. Ileana TUREANU, arh. Lorin
NICULAE.
Jurizarea celor 54 de proiecte primite
la concursul „O casă a durerii”, inițiat de arh.
Dan Coma ș i ın
̂ scris ın
̂ programul Bienalei
Naționale de Arhitectură 2016, ın
̂ vederea
atribuirii premiilor revistei „Arhitectura” a
Uniunii Arhitecților din Româ nia, a avut loc
ın
̂ data de 7 noiembrie.
Arh. Lorin NICULAE: „Sunt aici pentru
că am pierdut mulți prieteni anul trecut, pe
care aș fi avut ocazia să-i cunosc poate mai
b i n e d a că t i m p u l n e - a r f i p e r m i s - o .
Posibilitatea aceasta a fost la un moment dat
retezată abrupt și asta e ceea ce am resimțit
cu toții foarte acut și într-un fel ne-a adus mai
aproape, pentru că sunt aici colegi pe care nu
i-am mai văzut de anul trecut.”
Dan COMA: „Vă rog, dacă tragedia
celor întâmplate v-a atins sufletul, să faceți
ceva să îi comemorați pe cei dispăruți în
condiții atât de tragice... cu atât mai mult cu
cât o parte din ei au fost colegi, la Mincu. Eu
cred că este datoria noastră, da. E datoria
comunității Mincu, în primul rând, și a
comunității arhitecților și studenților la
arhitectură din România, în al doilea rând, să
încerce să-i comemoreze pe cei care au murit
și pe cei care au fost răniți în această teribilă
tragedie.”

Premiul I ex-aequo, 400 euro fiecare
14-09LK - autori: Lenka Kormanikova,
Matúš Kaboš - Slovacia

Arh. Ileana TUREANU: „S-a rupt ceva
în noi acum un an și, ca să vă spun cinstit, noi,
cei care ne ocupăm de revista Urbanismul, am
cam încheiat ce am avut de spus cu acest
număr. Mi-e foarte greu să depășesc cele
întâmplate cu colegii noștri și prieteni unii
dintre ei. Am vrut să ne amintim de ei, am vrut
să păstrăm ceea ce au făcut important, din
această cauză revista Urbanismul va scoate în
format de carte doctoratul Cătălinei și al lui
Mihai. Vorbim despre ei, vorbim și despre noi și
ca să vă spun cinstit uitându-ne în oglindă
după exercițiul acesta de amintire și de
evocare, văd ceva destul de neplăcut. Suntem
uscați, suntem puțin sensibili. Ceea ce a făcut
domnul COMA este excepție. E adevărat, sunt
oameni care plâng în Egipt pentru ei,
musulmani care au fost impresionați, echipe
din New York care n-au dormit nopțile ca să-și
termine proiectul, dar colegii noștri au spus că
nu au timp de asemenea manifestări. Suntem
triști că ei nu mai sunt cu noi, suntem triști că
nu suntem capabili să-I iubim cu generozitate
și cu tot sufletul.”
Juriul premiilor „Arhitectura” a fost
alcă tuit din: arh. Dan Coma, iniț iator ș i
preș edinte al juriului; arh. Monica Lotreanu,
redactor-ș ef al revistei „Arhitectura”; arh.
Vasile Ț elea.
I n u r m a e v a l u ă r i i p r o i e c t e l o r
participante ș i a deliberă rilor juriului,
rezultatele sunt urmă toarele:

23-09MB - autor:
Matei Bogoescu - România

Premiul II nu s-a acordat.
Premiul III, 200 euro10-10SB - autori:
Cătălina Bibire-Cosmescu, Oana
Alexandra Siserman - România

Juriul premiilor „Arhitectura” ı̂ i
felicită pe toț i participanț i i la concurs
pentru calitatea proiectelor ș i pentru
emoția ș i sensibilitatea cu care au abordat
tema acestui concurs foarte special.
Proiectele au fost expuse ın
̂ spațiile
Universită ții de Arhitectură ș i Urbanism
„Ion Mincu” Bucureș ti ın
̂ 27 octombrie, ın
̂
cadrul BNA 2016 ș i pot fi vizualizate pe siteul www.icarch.us secțiunea grief.
Revista „Arhitectura” va anunț a
Juriul a alcă tuit o listă de 9 proiecte

publicarea rezultatelor concursului „O casă

̂ numă rul
menț i onate onorific pentru conceptele a durerii” (A House of Grief) ın
prezentate ș i punerea lor ın
̂ pagină :
27-09RM - autori: Rodrigo Garcı́a Macchiavello,
Andres Bruzzese - Uruguay

urmă tor al revistei.
Premiile sunt ın
̂ suma brută , iar plata
lor se va face ı̂n condițiile prevă zute de

23-09GG - autor: Gisele Graca - Portugalia
12-10VG - autor: Valentin Gheorghian - UK /

Codul fiscal, autorului principal sau

Româ nia

liderului de echipă participantă la concurs,

23-10RL - autor: Ră zvan Lacraru - Româ nia
10-09AC - autor: Alexandru Ioan Cetea - Româ nia
12-09CM - autor: Calina Manisor - Danemarca
25-09LS - autor: Mitzi Vargas de Pigna - Venezuela /

după caz. Autorilor proiectelor premiate ș i
menționate li se va oferi un exemplar al
numă rului ın
̂ care va fi publicat concursul.

Spania
14-09LS - autor: Laura Sabă u - Româ nia06-09AB autor: Andreea Boldojar - Româ nia.

link video: https://we.tl/ZUSICbInuL

Joi, 27 octombrie , a fost ziua
dedicată Bienalei de la Veneția 2016, unde
s-a discutat Pavilionul României la

BAV . Au vorbit Attila KIM, comisarul
R o m â n i e i ș i p r e ș e d i n t e l e j u r i u l u i
concursului pentru selectarea proiectului
pentru Pavilionul Româ niei, Oana BOGDAN,
secretar de stat ı̂ n Ministerul Culturii,
membru al juriului, Andrei ȘERBESCU,
coautor al proiectului HILARIOPOLIS,
Arsenal, BAV 2016, membru al juriului,
Tiberiu BUCȘA, reprezentantul Româ niei la
BAV 2016.
Tiberiu BUCȘA: „Selfie Automaton
vorbește despre mecanisme și rolul individual
în alcătuirea și funcționarea acestora.
Alcătuirea vine din trei direcții - a arhitecturii,
a lumii spectacolului și a artei - și funcționează
în jurul unui nucleu comun, automatele
mecanice. Obiecte bizare și comice, acestea
sunt pretext și modalitate de comunicare,
între autori și publicul bienalei. Automatele
animă caricaturi umane sau animale
fantastice și sunt asamblate în formă de scene
predefinite, frânturi de spectacol, în care un
loc special este rezervat vizitatorului. Plasat
pe scenă, acesta devine dinam și actor într-un
scenariu cu formă fixă și repetitivă, un posibil
portret generic al relațiilor sociale, pus în
fragmente.
Marionetele devin personaje principale,
dar sunt private de libertățile din lumea
spectacolului, unde pot sfida legile gravitației
sau pot deveni „conștiente” (în extremă
tragică, își pot recunoaște firele care le leagă și
se pot elibera).

Deși alcătuite cu articulații care le
permit „libertatea de mișcare”, în acest caz,
acestea sunt private de corzi și literalmente
fixate în cuie, într-un mecanism care le
permite o singură mișcare, și aceea
predefinită. Iar vizitatorul nu face excepție.
Poziționat ca o parte a mecanismului, are o
singură opțiune: să-i asigure funcționarea
prin propria sa acțiune, repetitivă…
Proiectul Selfie Automaton propune o
reflecție asupra caracterelor și acțiunilor
blocate în automatisme, dar și o temă
deschisă, cea a tiparelor, predefinite: există
ele cu adevărat, facem parte din ele, suntem
victimile lor, sau cei care le generează?”
A fost lansat numărul 2/2016 al
revistei ARHITECTURA, al că rui dosar
tematic este Bienala de la Veneția 2016,
p r e z e n t a t d e C r i s t i a n B L I DA R I U ,
coordonatorul numă rului.
De asemenea, a fost prezentat
catalogul Expoziției Concurs Bienala
Națională de Arhitectură ediția a XII-a,
Bucureș ti, 2016, de că tre Georgică
MITRACHE.
Festivitatea de ı̂nchidere a Bienalei
Naționale de Arhitectură , ediția a XII-a a
avut-o drept gazdă pe doamna arhitect
Ileana TUREANU, preș edintele Uniunii
Arhitecților din Româ nia.
link video: https://we.tl/Ujdp9aYZsR

INFO 2

LA SIBIU,

de arh. Mircea ȚIBULEAC

TREI EVENIMENTE ÎNTR-UNUL SINGUR!

D

ata de 13 decembrie a fost o zi
cu noroc pentru participanţii la evenimentul
organizat ın
̂ Sucursala UAR din SIBIU. A avut
loc întâlnirea festivă anuală a membrilor
să i, gata să -şi povestească ce s-a mai
ın
̂ tâ mplat peste an, câ t de dră guţi le sunt
nepoţii, cum o mai duc cu să nă tatea etc., etc.
Iar la final s-au ım
̂ bră ţişat ș i s-au felicitat cu
ocazia Să rbă torilor de Iarnă .
Evenimentul s-a petrecut la
Biblioteca ASTRA, gazdă deja tradiţională ,
unde din 2011 s-a desfă ș urat majoritatea
evenimentelor organizate de Sucursala
noastră . Intâ lnirea a marcat ș i aici, la Sibiu,
SEMICENTENARUL DUILIU MARCU
(1966-2016) „Omul, arhitectul și
profesorul Duiliu Marcu“.

In deschidere, am avut parte de o
conferinţă interesantă susţinută de dna
profesor dr. arh. Mariana CROITORU coordonatorul acestui proiect cultural,
finanţat de Uniunea Arhitecţilor din Româ nia
ı̂ n p a r t e n e r i a t c u U n i v e r s i t a t e a d e
Arhitectură ș i Urbanism „Ioan Mincu“ din
Bucureşti.
După conferinţă , care ne-a potolit
setea de cunoştinţe legate de viaţa ș i opera
marelui arhitect, a urmat deschiderea
sticlelor cu şampanie. In timp ce paharele se
umpleau, a avut loc o tombolă ai că rui trei
câ ştigă tori au intrat ı̂n posesia câ te unei
broşuri „Duiliu Marcu”, pe care doamna
profesor, coordonatorul proiectului, le-a dat
ș i câ te un autograf.

Cu paharele ı̂ n mâ nă ș i ı̂ n tr-o
atmosferă relaxată , am fă cut turul expoziţiei.
Ea a fost parcursă de ın
̂ treg grupul prezent,
beneficiind de ghidajul dnei CROITORU, care,
cu pasiune ș i ră bdare, a dat explicaţii cu lux
de amă nunte ın
̂ dreptul fiecă rui panou.
După acest efort intelectual, foamea de
cunoaştere s-a transformat ı̂ n foame
adevă rată , stimulaț i fiind ș i de mirosul
bucatelor care erau etalate la vedere, care
mai de care mai ım
̂ bietoare. Petrecerea ș i
poveştile animate de o ţuică de casă ș i un vin
bun de Recaș au durat pâ nă seara tâ rziu, câ nd
cu greu colegii mei s-au despă rţit, cu pă rere
de ră u ș i cu angajamentul că o să ın
̂ cercă m să
ne vedem mai des.

Vă doresc, cititorilor acestor râ nduri,
să aveţi ș i voi ideea unor asemenea ın
̂ tâ lniri
ı̂ n care să ı̂ m binaţi cele două obiective
principale ale Uniunii noastre, promovarea
activită ţilor cultural-arhitecturale ș i a celor
sociale, ı̂ n interesul membrilor să i ș i a
vizibilită ţii noastre ca breaslă ı̂n râ ndul
societă ţii civile.
SĂRBĂTORI și CRĂCIUN FERICIT!
La Mulți Ani!
arh. Mircea ȚIBULEAC
link video: https://we.tl/jgp9ej1eC2
link audio: https://we.tl/ikJ9RollLu
link foto: https://we.tl/qD8SipAkhZ
link capturi de ecran: https://we.tl/cElgQxxsXH
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PROIECTE CULTURALE finanțate de UAR-2016

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

Sesiune de comunicări

L

Prof. dr. arh. Nicolae LASCU
uni, 28 noiembrie 2016 ,

ı̂ncepâ nd cu orele 11.00, la Centrul de
Cultură Arhitecturală al U.A.R. din Strada
Jean Louis Calderon, nr. 48, a avut loc
sesiunea de comunicare a rezultatelor
proiectelor culturale, finanțate de
Uniunea Arhitecților din România, din
fondul „Timbrul Arhitecturii”, în anul
2016.
Deschiderea sesiunii a fost onorată de
profesorul dr. arh. Nicolae LASCU ,
preș edinte al Comisiei de Selecț i e ș i
Evaluare a Proiectelor Culturale:
„De aproximativ 10 ani, în fiecare an
acele finanțări ale Uniunii Arhitecților pe
diverse proiecte culturale sunt prezentate la
sfârșitul lunii noiembrie, pentru a vedea
rezultatele acestor proiecte și pentru a face
schimb de experiență, pentru a cunoaște ce
au realizat colegii noștri. În Comisia de
Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale au
fost:
1.Prof. dr. arh. Nicolae Lascu
2. arh. Aurel Botez
3. Prof. dr. arh. Iuliana Ciotoiu
4. Prof. dr. arh. Vasile Mitrea
5. Prof. dr. arh. Liliana Roșiu
Membri supleanți:
1. Prof. dr. arh. Ioan Lucăcel
2. arh. Alexandru Panaitesacu”
link video: https://we.tl/7x4SwTaQun

Primul proiect prezentat a fost Dealu
CERULUI în meșteșug, de

Fundaț i a

Archaeus, coordonator proiect: arh. Marius
MICLĂUȘ.
Arh. Marius MICLĂUȘ: „Prezentarea
mea va avea cel puțin două părți, adică o miniistorie a evenimentului Dealu CERULUI în
meșteșug - denumirea nu-mi aparține, este
numele vechi găsit în cărțile austriece și
locația este undeva la 40 de km de Herculane,
Rezervația naturală Cheile Nerei – Beusnița.
Fundația Archaeus dezvoltă la Dealu'
Cerului, de mai mult de 10 ani o platformă de
studii interactive și interdisiplinaritate
aplicată, conferințe, întâlniri interactive și
workshop-uri, aducând împreună domenii
precum arhitectura, arta, filmul, fotografia,
dansul, muzica, design-ul…în cheie de
meșteșug, totul împletit cu arome de viață. În
Rezervația naturală Cheile Nerei – Beusnița,
vechiul “sălaș” (mai mult de 109 ani),
reabilitat și transformat a devenit centru de
arhitectură experimentală. Aici, în locul în
care creativitatea este o stare de spirit,
dealurile se înalță și cerul coboară în natura
înconjurătoare, în peisajul ce devine
conținător și în același timp o resursă de
material de construcție.”
link video: https://we.tl/wTbUgtr7PR

Restauratori români: Arhitectul
Ștefan Balș (1902-1994) / Institutul
Național al Patrimoniului / coordonator
proiect: arh. Anca FILIP.
Arh. Anca FILIP: „Ciclul de proiecte
culturale «Restauratori români», finanțat de
Uniunea Arhitecților din România din Fondul
«Timbrul Arhitecturii» e menit să evoce, să
readucă în actualitate și să pună în valoare
opera înaintașilor arhitecți, cu contribuții
majore la dezvoltarea domeniului protecției și
restaurării monumentelor istorice, care au
activat în cadrul Comisiunii Monumentelor
Istorice și al Direcției Monumentelor Istorice,
cu un proiect menit să evoce complexa
activitate a arhitectului Ștefan Balș, cel care
poate fi numit «părintele școlii românești de
restaurare». În cele peste șase decenii de
activitate, Ștefan Balș a restaurat mai mult de
50 de monumente și ansambluri istorice, este
autorul a zeci de studii publicate în reviste de
specialitate, a unor lucrări cu caracter
monografic, a importante comunicări
științifice și a format noi generații de arhitecți
restauratori. Proiectul cultural s-a desfășurat
în perioada martie-noiembrie 2016, prin care
ne-am propus cercetarea, reconsiderarea și
punerea în valoare a operei lui Ștefan Balș,
atât prin perspectiva practică, cât și prin cea a
discursului teoretic. Prin cercetarea,
inventarierea și digitizarea bogatului fond
documentar datorat arhitectului, aflat în
arhiva și biblioteca Institutului Național al
Pa t r i m o n i u l u i , f o n d u r i l e Co m i s i u n i i
Monumentelor Istorice și Direcției
Monumentelor Istorice, care includ și o
donație de documente făcută de arhitect către
arhiva institutului la începutul anilor `90,
proiectul va contribui și la salvgardarea și
punerea în valoare a documentelor de
arhitectură, care, printr-o largă promovare și
difuzare, va facilita accesul specialiștilor și a
publicului larg interesat la arhiva de
restaurare. ”
link video: https://we.tl/9ulySBg6RA

Brâncoveni – Un drum spre trecut,
o c a l e c ă t re v i i to r / A s o c i a ț i a A r t
Conservation Support / coordonator proiect:
restaurator Anca DINA, autori: profesor dr.
ist. de artă Tereza SINIGALIA ș i prof. univ. dr.
Oliviu Boldura – expert restaurator.
Coord. Anca DINA: „Cele 200 pagini
color ale cărții sunt structurate pe două părți,
prima fiind o prezentare foarte bogată în
informații a Ansamblului Domnesc de la
Brâncoveni – azi dispărut și despre care există
puține texte scrise -, a Mănăstirii Brâncoveni și
a Bolniței sale. Sunt expuse date istorice
despre ctitori și evoluția ansamblurilor, sunt
prezentate programele iconografice, este
înțeleasă și arătată importanța locului pentru
arta și arhitectura medievală românească.
Partea a doua a cărții este dedicată procesului
de conservare-restaurare a ansamblului
mural din Bolnița Mănăstirii punând accentul
pe particularitățile intervenției”.
Prof. univ. dr. Oliviu BOLDURA: „Prin
restaurarea picturilor murale de la bolnița
mănăstirii Brâncoveni s-a urmărit
recuperarea mesajului artistic autentic al
unei epoci cu totul remarcabile. Vom
descoperi că odată cu trecerea timpului
acțiunea factorului uman a fost agresivă, iar
degradările produse picturilor din Bolnița
mănăstirii au redus mult din întregul de
odinioară. Din acest motiv, dificultatea
inter vențiilor de restaurare a impus
adoptarea unei metodologii complexe prin
care s-a urmărit o eficientă conservare a
picturilor. În ansamblu, modalitățile de
prezentare estetică au constituit o provocare
pentru echipa de restauratori, care a dat
dovadă de o remarcabilă sensibilitate și
abilitate tehnică, reușind o justă raportare la
mesajul artistic original.”
link video: https://we.tl/gOW58JUW2a

Capacitatea de predare și
promovare în școli / De-a Arhitectura /
coordonator proiect: arh. Claudia PAMFIL
Arh. Claudia PAMFIL: „Voi face o
scurtă introducere în context, tocmai pentru
că activitatea finanțată de UAR este o bucățică
din tot ce facem, însă cea pe care se
construiește totul.
În primul rând vreau să vă spun că am
auzit în prezentarea precedentă nume dragi, o
perioadă dragă mi-ați evocat, între 1993 și
1997 am lucrat la Direcția Monumentelor
Istorice și acum am ajuns, după niște ani, să
mă ocup de transferul către elevi a dragostei
pentru patrimoniu, eu elaborând în cadrul
cursului de arhitectură pentru copii capitolul
dedicat memorialului. Dar mă ocup, de fapt, în
cadrul asociației noastre de această
componentă sprijinită de Uniunea
Arhitecților, care se referă la capacitatea de
predare și promovare a arhitecturii în școli,
deci nu cursul efectiv, ci gestiunea lui, de
pregătirea cadrelor didactice, împreună cu
arhitecții voluntari, să contribuim astfel la
cultura generală refritoare la mediul
construit a celor mici, prin asta la creșterea
rolului arhitectului în societate și creșterea
calității arhitecturii și a calității vieții.
Poate sună prea mult, dar să știți că nu
este. Am observat deja efectele și prin
activitatea elevilor în școli și prin schimbarea
percepției cadrelor didactice. ”
link video: https://we.tl/kyYa9qR3KG

Arhitectul Victor ȘTEPHĂNESCU
între Stilul Național și Modernism / OAR –
F i l i a l a Te r i t o r i a l ă D o b r o g e a /
coordonator proiect/ autor: arh. Radu
Ștefan CORNESCU.
Arh. Radu CORNESCU: „Între
arhitecții români mai însemnați care au
activat la început de secol XX în Constanța,
Victor Ștephănescu ocupă pe departe primul
loc, atât pentru numărul construcțiilor, cât și
pentru importanța lor – toate au devenit în
zilele noastre monumente istorice, făcând
parte din Patrimoniul Național. Victor
Ștephănescu (1876-1950), fiul
co m p oz i to r u l u i G e o rge Ște p h ă n es c u ,
întemeietor al Operei Române din București,
termină Facultatea de Arhitectură de la Paris
în anul 1901 ca șef de promoție și devine foarte
rapid unul dintre arhitecții în vogă din
București, astfel că în 1905 este numit
arhitect-șef al expoziției jubiliare din 1906, la
aniversarea a 40 de ani de domnie a Regelui
Carol I. El proiectează sau coordonează pe alți
arhitecți pentru ridicarea clădirilor din Parcul
Carol, printre care: Palatul Artelor, Pavilionul
Regal, Pavilionul Dobrogei, Arenele Romane,
Turnul lui Țepeș, Biserica Cuțitul de Argint etc.
Victor Ștephănescu exersează, de-a lungul
carierei lui mai multe stiluri, în principal neoromânesc (în primele decenii ale veacului
trecut) și modernist, dar a creat și în alte
stiluri ca: victorian, academist, neoclasic sau
neo-brâncovenesc. Astfel că, în 1911, el
primește, în București, comanda să proiecteze
Biserica Anglicană (terminată în 1914, dar
funcțională după 1922), realizată în stil goticvictorian. Influențat de aceasta, Ștephănescu
combină stilul victorian cu elemente neoromânești, având aspect monumental, pentru
proiectarea în Constanța a trei clădiri: Casa
Ecsarhu, Casa Pariano și Casa Cănănău.”
l i n k v i d e o : h t t p s : / / w e . t l / K a p K b Y l r O w,
https://we.tl/jmQTK7xVCG

Tabăra de restaurare castelul
Banffy / Fundația Transilvania Trust /
coordonator proiect dr. ing. Makay
Dorottya Lilly/ prezintă: EKE Zsuzsanna.
EKE Zsuzsanna: „Fundația
Transylvania Trust a continuat și în această
vară programul internațional de instruire în
restaurarea patrimoniului construit ,
organizând tabăra de restaurare între 25 iulie
și 7 august 2016, unde au participat studenți
arhitecți, ingineri constructori, arheologi,
istorici de artă, dar și muncitori din industria
construcțiilor care au dorit să se specializeze
în domeniu, persoane din Grecia, Anglia și
România.
Obiectivul programului este
re v i g o ra re a ș i i n s t r u i re a m e s e r i i l o r
tradiționale din domeniul construcțiilor. Timp
de două săptămâni participanții au beneficiat
de instruire teoretică și practică, astfel au luat
cunoștință cu principiile și metodologiile
reabilitării patrimoniului construit. Alături de
atelierele de zidărie (restaurare de zidărie,
restaurare/construcție de bolți, tehnici
murale), tâmplărie și restaurare mobilier
vechi, conduse de meșteri restauratori din
țară și din străinătate, participanții au avut
posibilitatea de a opta pentru două tipuri de
cercetări, una de relevare arheologică, alta de
ce rce ta re î n d o m e n i u l i s to r i e i a r te i ,
implicându-se activ în lucrările de restaurare
ale castelului.”
link video: https://we.tl/NL6LcJRr9d

Digitalizarea datelor de arhivă
culese de istoricul de artă Cezara
MUCENIC de la Arhivele Naționale –
Direcția Municipiului București (18301960) / Asociația Rhabillage,
coordonator proiect: arh. Loredana
BRUMĂ / prezintă: arh. Alexandra
ARDELEANU.
Arh. Alexandra ARDELEANU: „Istoria
arhitecturală a Capitalei este de curând
publică, în format digital. Sunt documente,
hărţi sau planuri care recompun istoria
Capitalei, salvate de criticul de artă Cezara
MUCENIC. În anii '80, pe când coordona
biblioteca Institutului de Arte, Cezara
MUCENIC a adus la lumină cultura urbană din
Micul Paris. Când în București se demola
masiv, Cezara Mucenic a făcut o pasiune
pentru istoria arhitecturală a Capitalei. Voia
să afle de când datează preocupările pentru
estetica orașului și cum s-a construit în Micul
Paris, așa că a mers la Arhive. O întâmplare
care a salvat de la distrugere pagini valoroase
din istoria Capitalei.
Cezara Mucenic a aflat că în București
au început să se construiască monumente
istorice, mai ales după Primul Război Mondial.
În 1911, s-a finalizat primul plan de
sistematizarea a Bucureștiului. Particularii și
statul investeau în construcții din materiale de
calitate, durabile. Așa au apărut și primele
reguli de urbanism. Planul trasa marile artere
de circulație ale Capitalei, care sunt folosite și
azi. Multe cladiri publice au fost construite
prin colecte publice. Legea asigura
constructorilor scutirea de impozite pe o
perioadă de zece ani. Între 1920 și 1934 s-au
construit în Capitală peste 29 de mii de clădiri.
Oricine doreşte să afle cum s-a construit
în Capitală, în perioada 1830-1960, va putea
curând să descopere online, la adresa
http://www.arhivacezaramucenic.rhabillage.ro”
link video: https://we.tl/LzYPiIBgtC

Destine paralele: Radu MĂNĂILĂ și
Ștefan LUNGU / Asociația Culturală
Arcatech / coordonator proiect: prof. dr.
arh. Marius Marcu LAPADAT / prezintă:
dr. arh. Mariana CELAC
Dr. arh. Mariana CELAC: „Sunt legați
de o copilărie petrecută în același cartier, de o
adolescență petrecută în același liceu și în
aceeași clasă, o decizie comună de a face
arhitectura, colegi de an la Institutul (pe
atunci) Ion Mincu și prieteni o viață întreagă,
așa că am dezvoltat un mic studiu care a
început printr-o incursiune în contextul epocii.
Am ales câteva exemple care să ilustreze
tendințele mari ale arhitecturii europene.
Momentul șaizecist în cultura românească
marcat de contribuțiile extraordinare ale
generației de literați și artiști plastici, dar și
arhitecți, momentul dezghețului, al
deschiderii după perioada realismului
socialist care a funcționat ca un atractor
destul de puternic în cele două decenii care au
urmat. Bineînțeles elementele etnografice au
format un corp separat de investigații și
analize. Ceea ce vă prezint aici sunt planșele
din expoziția care a încheiat proiectul nostru.”
link video: https://we.tl/7ts9RFGukZ

Batem fierul la conac! 2016 /
Asociația Maria / coordonator proiect:
arh. Alexandra MIHALCIUC.
Arh. Alexandra MIHALCIUC: „Batem
fierul la conac! Este un workshop de
meșteșuguri tradiționale și tehnici
experimentale de la Țibănești, care anul
acesta a avut loc între 24 iulie- 7 august.
Toate activitățile grupate în jurul
conacului Petre P. Carp constituie o școală de
meșteșuguri, destinată în primul rând
sătenilor din zona Țibăneștiului, dar și tuturor
ce l o r ca re co n ș t i e n t i z e a ză v a l o a re a
patrimoniului cultural și nevoia de a-l
transmite urmașilor.
Ajunse la ediția a X-a, workshop-urile au
coagulat ateliere ca: fierărie, metaloplastie,
frescă, sculptură în lemn, restaurare,
termoizolație cu baloți de paie, tencuieli
tradiționale cu lut și balegă, tencuieli
experimentale, dulgherie, nuielărit, sobărit,
olărit sau hârtie manuală.
Adresat studenților de la facultățile de
arhitectură, restaurare, artă, construcții,
a r h e o l o g i e , f o t o g r a f i e , l o c a l n i c i l o r,
specialiștilor, precum și celor interesați de
subiect, “Batem fierul la conac!” este o
alternativă la oferta standard de învățare.
Anul acesta, școala de vară de la Țibănești a
fost cofinanțată de Uniunea Arhitecților din
România prin fondul "Timbrul de
arhitectură".
Atelierele au fost susținute de către
echipa: Sebastien Palomas(fierărie), Vasilica
Martin și Maria Coltofean(pictură murală),
Constantin Palaghiu(sobărit), Alexandru
Rusu(tencuieli tradiționale). Școala de
Fotopoetică “Francisc Mraz” a susținut
prelegerile și workshopul de fotografie.”
link video: https://we.tl/oBI67eOvam

Camera cu relevee. Digitizarea și
documentarea arhivei de relevee DITACPUAUIM / Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu", coordonator
proiect: dr. arh. Irina CALOTĂ / prezintă:
dr. arh. Irina CALOTĂ, dr. arh. Alexandra
TEODOR.
Dr. arh. Irina CALOTĂ: „Arhiva conține
releveele realizate de studenții Universității
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, de-a
lungul existenței sale (vezi istoric UAUIM).
Majoritatea lucrărilor au fost redactate în
cadrul practicii de releveu, care a făcut și încă
face parte integrantă din pregătirea
studenților arhitecți. Este dificil de estimat
valoarea de ansamblu a arhivei, ea alcătuind
un patrimoniu artistic și documentar cu
multiple fațete. O prezentare sumară a
criteriilor care pot defini valorile arhivei este
în măsură să contureze importanța ei. Un
aspect esențial îl constituie vechimea
releveelor. Din ceea ce știm până în prezent,
peste 600 de relevee au fost realizate înainte
de anul 1950, iar cel mai vechi datează din
anul 1903. Alte aproximativ 700 au redat
starea unor monumente între anii 1950 și
1976.”
Dr. arh. Alexandra TEODOR: „În anul
2006 a demarat acțiunea de digitizare a
arhivei de relevee, sub coordonarea doamnei
prof. dr. habil. arh. Hanna Derer, continuată
apoi printr-un proiect bazat inițial pe
voluntariat (2008-2012), sub coordonarea
doamnei prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, care
ulterior a beneficiat de finanțarea Uniunii
Arhitecților din România (2014 și 2015, din
fondul „Timbrul Arhitecturii”). Digitizarea
arhivei se impune ca măsură de siguranță
pentru salvgardare a informației conținute;
de asemenea, formatul digital o face și mult
mai accesibilă – atât specialiștilor, cât și
publicului larg.”
link video: https://we.tl/oPbQ9BFScX

Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul
în viziunea arhitecților / Asociația
MONUMENTUM / coordonator proiect:
arh. Veronica VAIDA.
Arh. Veronica VAIDA: „Proiectul
cultural «Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul în
viziunea arhitecților» este organizat de
Asociaţia Monumentum, în parteneriat cu
Universitatea Politehnică Timişoara şi
Asociaţia Sinaptica și este beneficiar al unei
finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din
România din Fondul «Timbrul Arhitecturii» în
anul 2016” şi cofinanţat de ARTTA şi Global
Heritage Fund.
Ce urmărește acest proiect:
1. protejarea arhitecturii tradiţionale a
satelor, agresate de «arhitectura de import»
(uneori realizată chiar cu concursul
arhitecţilor).
2. ameliorarea colaborării dintre proiectant și
executanți, relație care a suferit în urma
desființării școlilor de meserii; aceasta
înseamnă un plus de experiență și pentru
executanți, dar și pentru viitorii arhitecți.
Proiectul s-a desfășurat între 19-28
august 2016. S-au realizat două ateliere
pentru 15 studenți arhitecți pentru
deprinderea prin practică a secretelor
meseriei tradiționale, importantă pentru
restaurarea clădirilor tradiționale:
confecționarea de țiglă și cărămidă manuală.
Atelierele au durat 10 de zile și au fost
coordonate de meșterii locali, de
reprezentanții celor două asociații și de
reprezentanții Facultatății de Arhitectură și
Urbanism. Au fost efectuate toate fazele
p r o ce s u l u i t e h n o l o g i c : s e l e c t a r e a ş i
măcinarea argilei, confecționarea formei prin
matrițare și arderea în cuptor. Atelierul de
țiglărit a fost completat de prezentări și vizite
tematice și de un atelier practic de realizare a
unei învelitori tradiționale in situ.
Participanții au beneficiat de asemenea de un
atelier despre managementul de proiect
cultural.”
link video: https://we.tl/uoicHGlWlm

Crucea – element de amprentare a
spațiului locuit / Asociaţia CENTRO /
coordonator proiect: etnolog Monica
BERCOVICI.
Monica BERCOVICI: „Expoziția
«Crucea - element de amprentare a spațiului
locuit», vernisată în cadrul Bienalei Naționale
de Arhitectură, este realizată de Asociația
Centro în parteneriat cu Facultatea de
Urbanism a UAUIM și Asociația 37, în cadrul
concursului Uniunii Arhitecților din România sesiunea 2016 pentru acordarea de finanțare
proiectelor culturale din Fondul «Timbrul
Arhitecturii».
Proiectul produce documentaţia unor
elemente de peisaj cultural local (crucile) prin
materialul rezultat din studiul de teren a trei
zone geografice cu specificităţi diferite
(localități din județele Prahova, Buzău,
Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Gorj), prin
cercetarea integrată a acestora de diferiţi
experţi în domenii conexe: etnologie,
u rb a n i s m , i s to r i a a r te i , co n s e r v a re restaurare.”
link video: https://we.tl/W6GH3kBAMi

Un secol de arhitectură românească
( p e r i o a d a 1 9 1 8 - 1 9 4 4 ) / Fu n d a ț i a
Culturală META / coordonator proiect:
Andreea DRĂGHICESCU.
Andreea DRĂGHICESCU: „Proiectul
enciclopedic, inițiat de Fundația Culturală
META, a fost demarat la începutul anilor 2000
sub forma unui dicționar tipărit, prima etapă
materializându-se în 2001, odată cu apariția
dicționarului «Un secol de sculptură
românească», publicat în Colecția «Sinteze»,
Editura META. În 2015, Fundația Culturală
META a revenit cu o nouă enciclopedie, de data
această dedicată arhitecturii românești și
integrată într-un program cultural mai
amplu, care constă din două proiecte culturale
complementare și care anul acesta se află la
cea de-a doua ediție a sa:
1. Enciclopedia bilingvă on-line de arhitectură
românească, ediția a II-a, 1918-1944 - www.earchitecture.ro;
2. Expoziția de fotografie Un secol de
arhitectură românească (1918-1944),
deschisă în perioada 9 noiembrie-4 decembrie
2016.
Cu un conținut specific complex și bine
documentat, enciclopedia și expoziția își
propun realizarea unei viziuni extinse asupra
arhitecturii românești din ultimii aproximativ
100 de ani în patru etape distincte, în formatul
propus – on-line și bilingv/expoziție, care va
conține informații cu conținut istoric și critic
deopotrivă, informații ample din istoria
secolului XX, dar și informații recente privind
activitatea arhitecturală a celor selectați,
nume consacrate, dar și nume noi, ale celor
mai tineri arhitecți. Ediția on-line este prima
enciclopedie bilingvă de arhitectură
ro m â n e a s că c u a cce s l i b e r d e d i ca t ă
arhitecților din spațiul românesc și reunește
până în acest moment fișele a peste 120 de
arhitecți, care au activat în perioada 18901918, respectiv 1918-1944.”
link video: https://we.tl/UYvn1EDNWI

COMOARA DIN CENTRUL VECHI
de la ing. Vintilă DĂSCĂLIȚĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Cum arată noul Han al lui Manuc renovat de familia Cantacuzino.

Nu cred să existe prea mulți româ ni care să nu fi auzit de Hanul lui Manuc. Dar sunt
sigur că -i numeri pe degete pe cei care mai ș tiu câ te ceva despre soarta bă trâ nului
stabiliment. Iar acelora care nu ș tiu, le spun eu: ın
̂ curtea interioară , stă de aproape cinci ani
un Cantacuzin, care ıș̂i zideș te toți banii ın
̂ pereții hanului.
Documente "secrete“
"Habar n-am avut, mai bine de 30 de ani, că mă leagă ceva de această clădire. Abia în '90,
ai mei au scos la iveală documentele. Nu tata, el era dus din '82". Constantin (Dinu) Ș erban
Cantacuzino e un bă rbat distins, care nu ın
̂ cearcă să epateze prin nimic. Poartă ın
̂ privire
calmul ș i condescendență genetică a stripei ș i pare un pic ın
̂ curcat că a ın
̂ tâ rziat, mai mult
decâ t promisese, la frizer.
"Când a apărut legea, în '96, ne-am mobilizat, am pus actele în ordine și am făcut cerere
de retrocedare. În '97, am început procesul, iar în '99 am avut primul câștig de cauză, la
tribunal", spune Cantacuzino, odată aș ezat la masă , sorbind dintr-un ceai fierbinte.
"Judecător era unul, Florea Vișan - extraordinar om. El era de partea proprietarilor. E dreptul
lui, domnule! Are omul toate documentele: semnate, parafate - ce să fac?! Îi dau", zicea, ș i
restituia. "A dat la toți care au avut documentele în regulă".

Pe timpul ă la, AVAS patrona "Carul cu bere", "Hanul Manuc" ș i "Gambrinus", "printr-un
manager general care aduna o grămadă de bani negri din toată afacerea", spune Dinu
Cantacuzino. Printre hâ rtiile ră mase de la Trocadero SA - administratora hanului, controlată
de AVAS -, proprietarul de drept a gă sit o fiș ă care, ın
̂ tre altele, fă cea referire la gestiunea
hotelului. "Nici măcar nu și-au mai ascuns fărădelegile. Hotelul figura cu 24 de camere, iar el
are 32. Probabil că banii le intrau direct în buzunar", povesteș te Cantacuzino.
Un testament dubios
"Ei bine, în '97, când să încheiem procesul, a apărut un testament, olograf, lăsat de sora
mea, unui colaborator. O poveste dubioasă... Ce a fost acolo, numai Dumnezeu știe", spune
Cantacuzino. I-au fost necesari ın
̂ că ș apte ani ca s-o scoată la capă t.
Din 2007, câ ș tigă tor definitiv ș i irevocabil, s-a apucat de treabă . "Am împrumutat la
bancă un milion și jumătate de euro și m-am pus pe treabă. Doar din pod am scos aproape 300
de metri cubi de gunoi și moloz. Cu totul, am evacut 5600 de metri cubi, adică peste 800 de
containere. Un jaf, o nenorocire. Totul era la pământ - instalații electrice, sanitare, canalizare.
O indolență fără margini, cum numai în cazul administratorilor de stat poți să vezi".
Hanul "penal"
Ș i, dacă aflat ın
̂ exploatarea statului, zeci de ani, hanul n-a interesat pe nimeni, odată
retrocedat, ș i-a recă pă tat, pe deplin, interesul istoric ș i arheologic ın
̂ ochii edililor. "A venit
unul de la primărie și mi-a făcut plângere penală că am schimbat o țeavă și am cârpit o parte
din tencuiala căzută", spune, fă ră să se enerveze, Dinu Cantacuzino.

"M-am dus și eu la judecător și i-am spus că am "stricat" mai multe decât alea două, pe
care le-a văzut omul meu. Dar că, tot ce făcusem, era imperios necesar, ca să mențin clădirea în
picioare. Și apoi, ce-ar fi fost de păstrat, cu sfințenie, din ce mai reprezenta hanul? Ruina?!
Rețeta materialelor folosite în '70, la renovarea comunistă? Care mai era valoarea istorică a
hanului, trecut prin atâtea renovări și transformări bezmetice? Până la urmă, s-a dovedit că
am avut noroc de un judecător destupat la cap".
Aș ezat serios pe treabă , Constantin Ș erban Cantacuzino a schimbat, cu voie de la
primă rie, dar pe banii să i, aproape tot: ș ase km de conducte ın
̂ instalații sanitare, zeci de mii
de metri de conductori ın
̂ instalațiile electrice, sute de metri pă trați de pavaj ș i acoperiș , a
refă cut tocă ria, a schimbat fagul cu stejar acolo unde era cazul, a reamenajat, de la zero, toate
saloanele, restaurantele ș i anexele, a zidit, a vopsit, a tencuit. "Mai am să rezolv hotelul și
crama. Acum lucrez la camere. Nu-i ușor, pentru că vreau să păstrez stilul de boutique. De-a
lungul vremii, până în anii '50, hanul a avut tot felul de clienți: ofițeri - turci, ruși, francezi -,
negustori, medici, somități politice. Vă imaginați că, stând luni și ani prin București, oamenii șiau adus de acasă mobilier, ca să se instaleze cât mai comod. Sigur, după Trocadero, potopul. Nam mai găsit nimic din ce era vechi. Doar o parte a mobilierului masiv, făcut de Arta Mobilei și a
Tapițeriei, prin anii '60. Acum vreau să refac totul. Caut mobilă veche. Instalez obiecte sanitare
din piatră, cu baterii clasice. Am pus parchet de stejar peste tot".
Cu crama e o problemă serioasă . Odată cu ın
̂ ă lțarea stră zilor ın
̂ centrul istoric, cu peste
30 de cm, toată apa pluvială se adună ın
̂ curtea hanului, implicit ın
̂ subsol, afectâ nd zidurile
vechi, din că ră midă .

Acoperiș, cu bani europeni
Pariul lui Ș erban Cantacuzino este să pună toate lucrurile la punct. "Cu banii din
credite și cu ce am încasat până acum din spațiile reamenajate, am cheltuit cam două milioane
de euro. Ca să fiu sincer, nu mai am bani și nici credite nu mai fac. Încerc să refac acoperișul cu
bani europeni. M-au certat toți că, în loc să caut finanțare UE, am luat bani din bancă. Ce era să
fac?! Să mai aștept încă doi-trei ani, până se dărâma?!" Despre eventuale colaboră ri, Dinu
Cantacuzino s-a lă murit. "Am primit câteva oferte... nesimțite. De exemplu, șapte milioane pe
tot. O porcărie. Alții, că să le vând numai hotelul. Încă unii, că, dacă investesc ei în hotel și îl
administrează, să le dau și restaurantul și grădina. Fiecare vrea la de-a gata...". Intenționează
ca, pe mă sură ce ın
̂ casează , să rezolve hotelul. Cu crama ră mâ ne de vă zut.
Manuc pe gustul tuturor
"Vara e minunat în grădină. E liniște; zgomotul orașului nu răzbește. O să frigem miei și
berbeci la proțap. O să ne cânte o formație de lăutari adevărați. Deschidem și restaurantul...",
spune Cantacuzino. Pâ nă acum, pe fațada dinspre Dâ mboviță, sunt gata trei saloane:
Cafeneaua - "Manuc Cafe", Salonul "Manuc Levantin" ș i "Manuc Bistro". Totul arată
impecabil, de la mobilier la narghilea, iar oferta culinară e pusă ın
̂ "operă " de un premiant ın
̂
ale bucă tă riei orientale. Mai sunt ș i trei spații "externalizate" - ın
̂ că o cafenea spre Chiu'
Gâ rlii, un Plafar ș i o "pră vă lie" de mozaicuri pe latura dinspre Curtea Domnească . Pe interior,
sunt gata "Salonul Voievodal", la primul etaj, "Salonul Hanului", ın
̂ care, la 1812, s-a semnat
Tratatul de Pace ruso-turc, ın
̂ urma că ruia, Româ nia a pierdut Basarabia - nedenumit ın
̂ că ,
oficial -, ș i Restaurantul Manuc.

"Mă gândesc că în toate spațiile astea se pot organiza tot felul de evenimente: culturale,
artistice, seri de teatru și muzică, de șah, întâlniri, recepții; un târg în curte, să vină lumea să
vândă... Da' trebuie bani, că toate costă."
Constantin Ș erban Cantacuzino, priveș te fix, ın
̂ tr-un punct, cu mâ na lunecată jos,
lâ ngă cana de sticlă ın
̂ care ceaiul s-a ră cit. Poate vede istorii, trecute ori viitoare. Tu ın
̂ suți
simți adierea timpului ca o pală de vâ nt pe lâ ngă ureche...
Istoria hanului povestită de Constantin Șerban Cantacuzino
"Știți cum e - legenda sună întotdeauna mai bine decât istoria seacă. Manuc Bei,
armean de origine, a fost un personaj cu totul deosebit. Se spune că soarta Moldovei și a Țării
Românești a depins, cu adevărat, de el. Era cel mai bogat om al vremii și cel mai puternic
negustor din zonă. Cunoștea 12 limbi, mii de oameni, și încerca să lase impresia că "lucrează"
pentru el însuși. Inițiații spun că lucra pentru ruși.
Hanul, început la 1806, l-a terminat pe la 1808, când a venit din Moldova în Țara
Românească. În 1812, la masa lungă din Salonul Hanului, se semna pacea Ruso-Turcă, în urma
căreia România pierdea Basarabia.
Arhitectura în configurația sa inițială se cunoaște prea puțin. Descrierile începutului de
secol XIX spun că la subsol se aflau 15 pivnițe boltite, la parter existau 23 de prăvălii, două
saloane mari, 10 magazii, camere pentru servitori, bucătării și un tunel unde intrau la vreo 500
de persoane. La etaj erau 107 odăi, cele mai multe folosite pentru oaspeți. În curtea interioară
exista o cafenea și o mică grădină cu fântână arteziană. Între fațada dinspre Dâmbovița și râu
se construise un chei de piatră, lat de peste un metru. Mai târziu, după ce gârla a fost
canalizată, în vederea deschiderii Halei de Carne, lângă fațadă s-au mai adăugat câteva
prăvălii.

Pe 20 iunie 1817, Manuc moare, deloc întâmplător, într-un accident de călărie, el fiind
altfel, un excelent călăreț. Chinga calului de pe care a căzut, se spune că era crestată.
Așadar, Hanul rămâne copiilor săi, care, nefiind de aceeași anvergura cu cea a tatălui, se
retrag la moșia de la Hăncești, de frica represaliilor. Vând hanul unui grup de trei negustori,
între care un grec, Dimitrie Iconomidis. Se poate spune că n-au prins o perioadă prea bună incendiu, cutremur. Zidul dinspre gârlă era gata să cadă cu totul.
În consecință, pe la 1862 hanul intră în proprietatea altui negustor român, pe nume
Lambru Vasilescu, care investește o sumă importantă în renovarea clădirii și o redenumește
"Marele Hotel Dacia" - "Grand Hotel de la Dacie". Doar că Vasilescu rămâne cu o datorie
frumușică, fiind gata-gata să piardă Hanul. În consecință, în 1881, își măritat fata, Aurelia, cu
Alexandru Băicoianu, boier de viță și magistrat, care, odată cu hanul, preia și ipoteca lui
Vasilescu.
După război, hanul este naționalizat de comuniști și intră în circuitul unităților de
alimentație publică, scăpând ca prin minune de la demolare. În furia sa "novatoare",
Ceaușescu cere ca Hanul lui Manuc să fie demolat în scopul sistematizarii Pieței Unirii.

Numai că arhitectul șef, cunoscându-l, se vede treaba, destul de bine, îi spune că ar fi
păcat să dărâme o clădire în încăperile căreia se întâlneau, adesea, în ședințe, ilegaliștii
comuniști. Încântat de veste, Ceaușescu, nu numai că a renunțat la idee, ba chiar a cerut
renovarea substanțială a clădirii.
Din căsătoria Aureliei cu Alexandru, s-au născut doi copii - Cleopatra și încă un
Alexandru. Cleopatra Băicoianu este străbunica mea. Ea a avut-o pe Elena - care s-a măritat
Cantacuzino, intrând în familie - și alte două fiice, fără moștenitori. Elena (Ella) și Constantin
Cantacuzino au avut un fiu, Mihai Cantacuzino, mort în 1982.
Mihai Cantacuzino s-a căsătorit cu Cornelia Petrescu și au avut doi copii: Smaranda,
sora mea, care a murit în 1998 și subsemnatul, Constantin Șerban Cantacuzino. Așa a ajuns
Hanul lui Manuc până la noi, surorile bunicii mele neavând moștenitori".

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

DECONSTRUCȚIA IDENTITARĂ A EUROPEI

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Î

nafara unor izvoare minore, colaterale, chestiunea care astăzi

face ravagii în Europa, atât în est cât și în vest, a pornit în principal din
centrul Germaniei și se poate numi scurt „Școala de la Frankfurt” (am
Main). Aceasta a fost creată de o adunătură de așa-ziși sociologi,
majoritatea de origine evreiască, la începutul perioadei interbelice. Fără
a fi prea pătrunzătoare filosofic, fără a-și asuma, cu minimă decență
academică, mileniile de cuceriri etice ale pre-creștinismului și mai ales
ale Creștinismului, respectivii au aruncat pe piața ideilor „novatoare” un
amestec de marxism și freudism (crescute, ambele, pe același substrat
mocirlos de ateism anti-mozaic) – amestec ce și-a dovedit potențialul exploziv în toate etapele luptei
ideologice de după cel de-al doilea război mondial !!
Refugiați în SUA încă în anii *930, pseudo-savanții sociologi au continuat, sub umbrela „democrației
universitare” naiv-americane, lupta lor încrâncenată cu valorile creștine, umaniste, pacifiste... Ba chiar au
preluat asemenea noțiuni și le-au inversat sensul și rostul, deschizând calea unor teribile răsturnări de legi
ale sociologiei, antropologiei, conviețuirii și comuniunii între oameni normali, între neamuri și categorii
sociale naturale !!
După zeci de ani de îndoctrinări ale studenților ce au audiat cursurile majorității universităților
americane, și care au ajuns conducători în toate domeniile societății occidentale, au devenit posibile
modificări de anvergură ale filosofiei vieții sociale, economice și politice a țărilor celor mai avansate – pe
care toate celelalte le luau drept etalon...
Așa s-a ajuns ca, în loc să se dea lovituri decisive comunismului și terorismului mondial, mai ales
prin forța ideilor ce construiesc o societate sănătoasă și durabilă, cei mai mari dușmani ai occidentului să
poată arăta, disprețuitor și credibil, spre derapajele de nedescris din chiar principalele instituții ce au făurit
„Lumea I-a” !!
Pentru că aceste instituții au ajuns să promoveze, cu patalama oficială, anti-creștinismul, mișcări
violent anti-biserică și anti-familia tradițională, au ajuns să predice auto-învinuirea propriilor națiuni, state
și grupuri sociale !!
Aceste deosebit de grave distorsiuni, obținute prin zeci de ani de propagandă subtilă și manipulare
prin toate canalele de informații existente sau nou-apărute, explică acele deconstrucții ideologice, de tipul:

„flower-power”-

deturnarea tineretului de la problemele reale ale vieții sale și ale scenei

internaționale către viața individualistă, sex și „distracție maximă” ! Erau anii 60, când părea că cele mai
importante chestiuni sunt clasamentele de muzică ușoară, drogurile și eliminarea „constrângerilor”
religioase... De unde s-a ajuns la a face „tabula rasa” (exact concepția unui război ce distruge orice urmă !)
din tradiția etnică și religioasă a popoarelor, până la a credita toate emanațiile sulfuroase ale unor
analfabeți, dar care au avut mereu acces la microfoane... Până la a se oferi, în zilele noastre, premii Nobel de
toată mirarea: unui președinte american „de culoare”, înainte să facă nimic !! (ca să vedem apoi că prestigiul
acestui premiu „pentru pace” a cauționat războaie pornite în perioada mandatelor acestui președinte...)
SAU premiul „pentru literatură” unui cântăreț din perioada „flower-power”, pentru textele sale de o
mediocritate incredibilă !! Dovadă că până și în comitetul Nobel s-a instalat manipularea ideologică, dând la
o parte Valoarea, Binele și Adevărul...
„noua stângă”, „noua eliberare”, „noua revoluție” – când toate încercările comunităților de
oameni normali, care au cunoscut războiul și dificultățile economice, de a se solidariza în jurul ideilor de
comunitate, într-ajutorare civică, non-segregare, au fost deturnate spre mișcările feministe, amor liber,
ecologism și „bună înțelegere” cu conducătorii comuniști...
De unde s-a ajuns la sinistra „corectitudine politică”, care implică o permanentă auto-cenzurare a
cetățeanului normal, o favorizare decisivă a minorității contra intereselor naturale ale majorității, un atac
concertat asupra preceptelor vieții creștine din întrega lume, nu numai din țările tradițional-creștine!!
„minimalismul” – o nouă ideologie agresivă, care, pentru a ocoli dificultățile statului birocratizat și
manipulat de interese financiare covârșitoare, proclamă ca interesantă și folositoare sărăcia de mijloace și
„epurarea” în orice artefact și orice acțiune cu patalama de contemporaneitate, adecvare și progresism...
Nu trebuie amintit decât valul minimalist din artele plastice (unde s-a și aliat cu sărăcia de idei și de
expresie), din arhitectură și urbanism (unde s-a ajuns, din nou, la eliminarea Spiritului Locului și ridicare
unor cartiere anti-umane, ca pentru oameni-roboți...), spre a ne îngloda în minimalism etic și religios, de
fapt scopul final – ca să se obțină renunțarea la tradiții, normalitate și luptă pentru comunitate !!
Iată că toate acestea, spre satisfacția dușmanilor asiați ai civilizației creștine, se întorc în Europa pe
toate căile posibile, nu pentru a construi o lume mai bună și mai liniștită, ci pentru a deconstrui
IDENTITATEA ȘI NORMALITATEA comunităților umane !! Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți – acestea sunt de
fapt singurele valori, aflate deasupra oricăror interese de grup social, care pot asigura coerența și
viabilitatea grupurilor, neamurilor europene !!
Ce se mai poate face, când „minunata lume nouă” a format deja zeci de milioane de analfabețifuncțional, pe ambele maluri ale Atlanticului ?? Iată, din nou, exemplul absolut miraculos al Poloniei, cu cea
mai curajoasă și credincioasă clasă politică din Europa actuală: BIBLIA a fost proclamată Lege supremă în
Polonia, iar Iisus Hristos a fost proclamat Regele Poloniei !!
Aceasta este într-adevăr cea mai mare veste de după 1990 în Europa !
arh. Dorin Boilă.

AGERPRESS

Modificări în legislaţia privind urbanismul

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

V

icepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a

anunţat că în următoarele săptămâni vor fi făcute modificări în privinţa legislaţiei legate de urbanism şi
planificarea teritoriului. "În ceea ce priveşte administraţia locală, cred că într-o săptămână sau două o să
vedeţi câteva modificări în ceea ce priveşte Legea 350 şi 50, care sunt legate de urbanism şi planificarea
teritoriului, unde modificăm unele elemente care ţin de angajarea specialiştilor în urbanism, de exemplu,
sau a arhitecţilor".
"Una dintre modificări este legată de posibilitatea ca mai multe localităţi (...) rurale, de exemplu, sau
un oraş mai mic, o zonă, să poată să partajeze un asemenea post, să plătească mai bine un post de arhitect
(...), pentru că înainte legea nu-ţi permitea", a declarat Dîncu, la conferinţa "Oraşul meu în Europa noastră",
organizată la Bucureşti, întrebat care este strategia pe care Guvernul o are în vedere pentru a li se permite
autorităţilor locale să angajeze specialişti în domeniul urbanismului. Vicepremierul Dîncu a mai spus că
este o problemă lipsa specialiştilor în acest domeniu, la nivelul autorităţilor locale. "Este una dintre
problemele cu care ne confruntăm. În mai multe rânduri, am discutat cu domnul ministru al Fondurilor
Europene, cu domnul Ghinea, şi cu domnul ministru al Muncii, Dragoş Pîslaru, pentru a construi nişte
programe integrate în ceea ce priveşte formarea în aceste domenii, parteneriate cu universităţile, cu
Academia. (...) După ce m-am întâlnit cu câţiva primari (...), m-am întâlnit cu mai mulţi rectori (...) şi i-am
întrebat să vedem câte mastere, de exemplu, avem în dezvoltare urbană şi în planificare şi să vedem ce
capacităţi au facultăţile de urbanism şi cele (...) de arhitectură şi construcţii. Am observat că în acest
moment nu stăm foarte bine în acest domeniu", a spus Dîncu. Acesta a precizat că se lucrează şi la un nou
Cod al urbanismului. "Lucrăm la un nou Cod al urbanismului. (...) Împreună cu societatea civilă, am
declanşat acest proiect, în care să adunăm toată legislaţia în această direcţie", a precizat Dîncu.
Totodată, vicepremierul Dîncu a vorbit despre necesitatea dezvoltării parteneriatelor între
autorităţile locale şi ONG-uri. "Cred că parteneriatul pe care autorităţile locale îl pot face cu ONG-urile este
un lucru care va schimba România în viitor şi eu cred în asemenea iniţiative, dar nu se pot transmite de sus
în jos, mai degrabă de jos în sus", a spus Dîncu.
Acesta a precizat că, dacă administraţia locală va face parteneriate cu ONG-urile, atunci şi Guvernul
se va putea implica mai mult. "Eu cred că acolo unde administraţia locală va găsi cu cale să facă parteneriate
cu ONG-urile, cu cei veniţi cu idei creative, cu idei inovative, atunci şi Guvernul va putea face mai mult
pentru asta. (...) Vin unele organizaţii cu nişte idei fantastice, vin la Guvern (...) să primească un fel de
acreditare. (...) Nu pot să-l sun pe primarul dintr-o localitate să-i spun: 'Te rog frumos să faci un proiect cu
ONG-ul ăsta'. (...). La noi e trafic de interese, cred, sau de influenţă", a mai afirmat Dîncu.

ȘTIRI AGERPRES COMENTATE
O inițiativă excelentă a unui mic consiliu județean, care însă are o viziune strategică asupra
dezvoltării locale ! Un sprijin pentru cadrele de specialitate, inclusiv proiectanți, care va dovedi că 1 leu
investit în cercetare-proiectare se întoarce însutit ca beneficii durabile pentru investitor și comunitate !
Câte consilii locale au facut asta în ultimele 2 decenii ??
Consiliul local Sfântu Gheorghe oferă 25 de burse pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
Consiliul local Sfântu Gheorghe va acorda anul viitor (2017) 25 de burse pentru studenţi,
masteranzi şi doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu, care vor fi finanţate din bugetul local cu suma de
100.000 de lei, a declarat consilierul local Zsigmond Jozsef.
Potrivit acestuia, bursele se vor acorda pentru o perioadă de patru luni, studenţii urmând să
primească 300 de lei, masteranzii 500 de lei, iar doctoranzii câte 1.000 de lei pe lună. Aplicanţii trebuie să
aibă domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, să frecventeze cursuri universitare la zi oriunde în lume,
într-o unitate de învăţământ recunoscută oficial de ţara respectivă, să nu fi împlinit 35 ani la data depunerii
dosarului şi să se afle în fază de pregătire a tezei de licenţă, disertaţie sau doctorat. O altă condiţie este ca
lucrările să fie axate pe subiecte legate de municipiul Sfântu Gheorghe sau judeţul Covasna ori să poată fi
transpuse în practică în zonă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Primăria Sfântu Gheorghe
este 30 ianuarie 2017.
Programul de burse a fost lansat în 2014, la iniţiativa lui Zsigmond Jozsef, iar, potrivit acestuia,
bugetul alocat nu a fost epuizat în niciun an, numărul solicitărilor neacoperind suma alocată. Zsigmon
Jozsef a declarat că lucrările realizate de bursieri au vizat diverse domenii de activitate, au fost utile şi
interesante, iar una dintre ale a şi fost pusă în aplicare, fiind vorba despre un proiect de reabilitare a unei
străzi din municipiu aflat în curs de execuţie.
Bursele pentru studenţi vin în completarea programului de burse de excelenţă pentru elevii din
ultimul an de liceu, instituit în urmă cu aproape şapte ani de CL Sfântu Gheorghe la propunerea fostului
consilier local Mădălin Guruianu.

În prag de sărbători,
UAR Filiala Județului Sibiu
vă dorește multă sănătate,
împlinire și fericire,
iar Crăciunul să vă surprindă
cu o atmosferă de poveste
și să vă aducă multă pace
în su lete.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

