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Clădirile din lemn țintesc tot mai sus:
Unde va fi următoarea „cea mai înaltă”

Earth Tower va masura 120 de metri, ceea ce inseamna ca, atunci cand va fi finalizata, va fi cea mai inalta
cladire din lemn cu structura hibrida. Structura hibrida inseamna ca au fost folosite si alte materiale pe
langa lemn la constructia sa. Cu o suprafata totala de peste 30.000 de metri patrati, blocul turn va fi
construit in Vancouver, Canada, si va avea in jur de 200 de apartamente, alaturi de magazine, restaurante
si spatii de birouri, noteaza Dezeen.
Materialul de constructie predominant va fi lemnul, sub forma de cross-laminated timber (CLT) sau
glulam, in timp ce anumite elemente, precum fundatia, vor fi realizate din beton. Asa cum vedem in
imaginile prezentate de biroul Perkins + Will, arhitectii care se ocupa de proiect, lemnul abunda si in
finisajele interioare.
Cladirea se va ridica de pe un podium in forma de U, care inconjoara o curte cu gradina. De asemenea, pe
fatada sudica a cladirii vor fi amenajate gradini comune, din trei in trei etaje.
Mai multe citiți AICI
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Gorjul, deși prezintă un mod de viață și o
cultură populară cu similitudini cu zonele
alăturate, constituie în același timp o unitate
de cultură de sine stătătoare, cu
particularități originale. Vă oferim mai jos
Ghidul de Arhitectură pentru încadrarea în
specificul local din mediul rural dedicat
zonei Gorj, elaborat de Grupul de lucru
RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din
România.
Gorjul prezintă un peisaj variat, cu munți,
dealuri subcarpatice și dealuri joase, și
altitutidini ce variază de la 2518 m în masivul
Parâng la 100 m în zonele din valea Jiului.
Satele sunt predominant moșnenești,
desfășurându-se în spinări și culmi de deal,
de-a lungul văilor principale și secundare ori pe versanții acestora. Structura așezărilor reflectă
ocupațiile și meșteșugurile practicate, gospodăriile sunt dublate de conace în zona de deal și de munte,
iar arhitectura locuinței și a construcțiilor gospodărești prezintă particularități distincte.
După cum remarcă autorii ghidului, desimea mai mare a așezărilor în partea subcarpatică decât în
partea carpatică sau colinară, sudică a județului, se leagă pe de o parte de cauze generale (bogățiile
și diversitatea resurselor naturale de sol și subsol care au asigurat toate produsele necesare traiului
și au permis dezvoltarea timpurie a unui însemnat schimb de produse), ca și prezența numeroaselor
depresiuni care au favorizat fixarea satelor (pe locuri adăpostite și totodată suficient de largi), care
au influențat structura și evoluția de ansamblu a vieții umane, dar și de cauze locale, proprii fiecărei
părți de teritoriu.
Consultați AICI integral Ghidul de Arhitectură pentru zona Gorj.
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Cel mai vestic județ al României, așezat la întretăierea unor mari drumuri comerciale, dar și contactul cu
alte populații colonizate, Timișul este marcat de anumite interferențe între cultura populară românească
și cea a nationalităților conlocuitoare, interferențe ce se manifestă și în arhitectură. Ghidul de
Arhitectură dedicat zonei Timiș, elaborat de Grupul de lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților
din România, cartografiază atent limbajul arhitectural al zonei, oferind un util instrument de lucru
pentru pentru încadrarea în specificul local rural.
Județul Timiș (și întreaga regiune a Banatului) prezintă un caracter relativ unitar al arhitecturii
populare, prin utilizarea acelorași materiale, tehnici și procedee și a acelorași tipologii arhitectonice. Cu
toate acestea, Nicolae Săcară a observat, în lucrarea sa Valori ale arhitecturii populare românești
(Editura Facla, Timișoara, 1987), „diferențieri de ordin zonal, dictate de anumite particularități
geografice, istorice și social-economice, care și-au pus amprenta și asupra fizionomiei construcțiilor
populare” și propune următoarea zonificare:
1. Câmpia de Vest a Banatului
2. Câmpia Înaltă a Banatului
3. Zona Lugoj
4. Zona Făget
5. Dealurile Lipovei
Colectiv de elaborare
Coordonator: drd. arh. Dan Idiceanu-Mathe
Consultant științific: prof.dr. Teodor Octavian Gheorghiu
Echipă: arh. Loredana Gaiță, drd.arh. Roxana Cârjan, arh. Alexandra-Maria Rigler, drd. arh. Vladimir
Obradovici, Grupul Rural al O.A.R.
Machetare și editare: arh. Loredana Gaiță
Corectură de text: dr. Ana Pascu
Consultați AICI integral Ghidul de Arhitectură pentru zona Timiș.
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SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A ȘCOLILOR DOCTORALE DE
URBANISM ȘI ARHITECTURĂ – EDIȚIA A IV-A
Dealu Frumos, 14-15 iunie 2019
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Evenimentul este organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București la
Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară din Dealu Frumos. Obiectivul conferinței este de a prezenta
rezultatele cercetării doctorale din cadrul Universității, facilitând dialogul doctoranzilor în vederea
formării unor echipe de cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare și îmbunătățind
calitatea tezelor prin schimbul de idei. Deși prezența unui public larg este încurajată, accesul la lucrările
conferinței este permis doar participanților înscriși, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare.
Comunicările din cadrul sesiunii de comunicări științifice ale Școlilor Doctorale ale UAUIM vor fi
susținute prin susținerea unor prezentări orale însoțite de un suport electronic (Power Point, Adobe
Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate. Lucrările
integrale din domeniul urbanismului sau care au legătură cu acest domeniu se vor publica în „Revista
Școlii Doctorale de Urbanism” (http://www.rsdu.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (și, în funcție de
opțiuni, și din cel al urbanismului) în alte publicații ale universității sau din afară, dacă vor fi admise de
referenții de specialitate și vor respecta instrucțiunile de redactare ale acestor publicații. Termenullimită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 31 august 2019.
Participarea este asigurată gratuit pentru toți cei înscriși (doctoranzi, indiferent dacă prezintă sau nu o
lucrare, cadrele didactice, alți invitați) în limita unui număr total de 20 de locuri, ce se vor ocupa în
ordinea primirii solicitărilor (data și ora înscrierii) și se poate se poate face exclusiv on-line până la datalimită de 31 mai 2019 completând formularul de înscriere disponibil aici.
La înscriere participanților fără lucrare li se va solicita completarea numelui și afilierii, iar celor care vor
prezenta lucrarea, precizarea titlului acesteia, a autorilor și un rezumat care nu trebuie să depășească
3000 de semne (inclusiv spațiile libere), scris în limba română, cu diacritice și care să prezinte contextul
teoretic, obiectivele cercetării, metodele de studiu și principalele rezultate. Doctoranzii străini pot scrie
rezumatul în altă limbă de circulație internațională. În viitor, rezumatele vor fi publicate pe pagina
Internet dedicată Școlilor Doctorale UAUIM. Nerespectarea condițiilor de redactare precizate va
conduce la respingerea automată a lucrărilor propuse și imposibilitatea prezentării acestora în cadrul
sesiunii. În cazul în care numărul solicitărilor de participare depășește limita celor 20 de locuri vor avea
prioritate participanții care prezintă lucrări, iar dacă numărul lucrărilor înregistrate depășește 20, se va
organiza o evaluare a acestora în vederea selecției celor mai bune lucrări.
Persoană de contact: conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor, e-mail:
alexandru_petrisor@yahoo.com
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Catedrala Sagrada Familia a intrat în legalitate dupa 137 de ani.
Istoria tumultoasă a capodoperei lui Gaudi

Pe 19 martie 1882 era pusa piatra de temelie a catedralei Sagrada Familia din Barcelona. De-abia acum
insa, 137 de ani mai tarziu, capodopera neterminata a arhitectului catalan Antoni Gaudi a primit
autorizatia de constructie.
Gaudi insusi depusese o cerere de autorizatie in 1885 la primaria din satul Sant Martin, devenit ulterior
cartier al Barcelonei, dar raspunsul nu a venit pana astazi.
Edificiul ar urma sa apara aievea in fata vizitatorilor, asa cum poate fi vazut acum doar in machetele
expuse langa biserica, in 2026, an care va marca si centenarul disparitiei lui Gaudi.
Ultima faza a constructiei catedralei a inceput in 2015 (asadar, tot in ilegalitate), cand au fost demarate
lucrarile la cele sase turnuri ramase de construit. La momentul respectiv, catedrala era finalizata in
proportie de 70 la suta, potrivit arhitectului-sef al proiectului, Jordi Faulí i Oller.
Anul acesta a fost finalizata fatada Patimirii si a inceput sa se ridice cel mai inalt dintre turnuri, Turnul lui
Iisus Hristos, care, atunci cand va fi finalizat, va ridica Sagrada Familia la rangul de cea mai inalta biserica
din lume, titlu detinut in prezent de Ulm Munster, catedrala evanghelica-luterana din orasul dunarean
Ulm, din Germania.
Antoni Gaudi nu a fost primul arhitect al catedralei Sagrada Familia. Avea putin peste 20 de ani cand, in
1877, Josep Maria Bocabella, un catolic fervent si vanzator de carti religioase, l-a angajat pe arhitectul
Francisco de Paula del Villar sa deseneze planurile „Sfintei Familii".
Continuarea articolului o puteți citi AICI.
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În perioada 7-9 iunie 2019 a avut loc cea de-a V-a ediție a Forumului Zonal de Arhitectură și Urbanism
„Moldova Reper 2030”, organizată de Filiala Bacău – Neamț a Ordinului Arhitecților din România și
Uniunea Arhitecților din România Filiala Bacău – Neamț.
Tema acestei ediții a fost legată de Festivalul „Theaterstock” eveniment cultural de anvergură, desfășurat
la Bacău, timp de 16 zile, în luna august 2015. Manifestarea neconvențională a avut loc nu numai în
instituțiile publice de spectacol, dar a utilizat și întregul potențial urban, dând astfel naștere la
necesitatea dezbaterilor asupra valențelor spațiului public. Forumul a avut trei sesiuni, conferențiate de
arhitecți din România, Republica Moldova și Cernăuți, dar și de invitați din administrația publică și
oameni de cultură.
În numărul următor al Buletinului Informativ urmează o amplă relatare a evenimentului.
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Începând cu
următorul număr al
Buletinului Informativ, vom
relata în trei părți lucrările
acestui important
eveniment
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In cadrul Conferinței Europene
pentru Politici de Arhitectură, dl
Daniel SUCIU, viceprim-ministru ș i
ministrul Dezvoltă rii Regionale ș i
Administrației Publice, ș i dl Alexandru
GĂVOZDEA, preș edintele Ordinului
Arhitecților din Româ nia, organizatorii
evenimentului, au semnat o mult
aș teptată declarație comună .
In introducerea discursului să u, dl
ministru a precizat: „Întotdeauna am
considerat ceea ce faceți dumneavoastră
și munca dumneavoastră un etalon al
intelectualității și nu pot decât să mă
bucur foarte mult că am ocazia să vă fiu
gazdă la acest prestigios eveniment”.
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de Ana DONȚU
foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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În cadrul SHARE a avut loc și gala premiilor ROMANIAN BUILDING AWARDS, cel mai
mare eveniment de recunoaștere a excelenței în proiectarea și execuția spațiului construit
din România. Anul acesta, juriul a fost alcătuit dintr-o echipă națională și internațională
de excepție pentru selecția și jurizarea proiectelor. Cinci dintre cei 12 finaliști ai ediției
2019 au primit doua premii I și trei mențiuni.

JURIUL RBA 2019

ȘERBAN ȚIGĂNAȘ
Președintele Juriului RBA
2019 - ROMÂNIA

CINZIA FERRARA
Fondator Ferrara
Palladino Lightscape,
Italia

FERNANDO MENIS
Fondator și Șef arhitect
MENIS ARQUITECTOS
Spania

ANDREAS VARDAS
Fondator VARDAS
STUDIO - Cipru

BRUNO ANDREȘOIU
Redactor Șef IGLOO
România

Romanian Building Awards 2019 are ca misiune susținerea calității spațiului construit în
România. Prin Romanian Building Awards, organizatorii își doresc să consolideze o
tradiție din a celebra această componentă fundamentală a vieții noastre, spațiul construit.
Recunoașterea valorilor recente, ale prezentului și viitorului, odată cu premierea acestora
este mijlocul prin care își propun să-și îndeplinească misiunea.
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În acest an, juriul a decis să acorde două premii câștigătoare, din două arii complet diferite,
arhitectură peisagistică și clădiri industriale, care au corespuns cel mai bine criteriilor de
jurizare – inovare, sustenabilitate, creșterea calității vieții locuitorilor.
Premiile Naționale pentru Spațiu Construit – Romanian Building Awards și-au desemnat
câștigătorii. Joi, 18 aprilie 2019, la Radisson Blu Hotel București, a avut loc ultima etapă de
jurizare a proiectelor depuse în concurs. Juriul format din cinci experți independenți a
participat la sesiunile live de prezentare a proiectelor finaliste și a decis acordarea a două
premii câștigătoare și a trei mențiuni. Anul acesta, componența juriului a fost: Șerban
Țigănaș, Secretar General Uniunea Internațională a Arhitecților, Cinzia Ferrara, fondator
al firmei Ferrara Palladino Lightscape din Milano, Andreas Vardas, fondator VardaStudio
din Cipru, Fernando Menis, fondator și arhitect șef Menis Arquitector din Spania și Bruno
Andreșoiu, redactor șef Igloo România.

În cadrul concursului Romanian Building Awards au fost înscrise 60 de proiecte, cu o
valoarea de peste 500 de milioane de euro. Într-o primă etapă, Board-ul RBA, format din
membrii Consiliului Consultativ al Arhitecților din Europa Centrală și de Sud-Est (CCACEE), a selectat 12 proiecte din cele 60 depuse, fiecare birou de arhitectură finalist primind
cu o diplomă de excelență din partea organizatorilor.
În urma deliberării, juriul a acordat următoarele premii.
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Marele premiu RBA (Câștigător 1): Someș River
Birou de arhitectură: PRACTICA
Beneficiar: Primăria și consiliul local CLUJ-NAPOCA
Autori proiect: arch. Daroca Jaime , arch. Mayoral José, arch. Sierra José Ramón

Motivația juriului:
„Proiectul arată intenția de a deschide râul orașului, care este un laitmotiv care poate
schimba în mod evident calitatea vieții cetățenilor. Oferă o atitudine bună față de pietoni
și bicicliști prin eliberarea de mașini a celor mai bune spații de-a lungul malurilor râului.
Masterplanul este cea mai bună parte a proiectului, dar și tratamentul la scară umană și
abordarea delicată și detaliată a diferitelor locuri. Proiectul este un adevărat ‘place
maker’ ”.
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Marele Premiu RBA (Câștigător 2): Center of Electronic Industry
Birou de arhitectură: APLUSNOIMA
Beneficiar: ELECTRA
Autori proiect: arch. Alexandra Berdan, arch. Ancuța Costandache

Motivația juriului:
„Juriul a apreciat conceptul simplu și clar orientat spre a pune oamenii împreună. Un
plan flexibil, care indică posibilități de creștere organică, este dezvoltat în jurul unui
nucleu fix; designul urmează un fel de filosofie de team building. Rezultatul este
arhitectura bazată pe bun simț”.
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Mențiune juriu: International Center Brâncuși
Birou de arhitectură: DSBA
Beneficiar: Consiliul Județean Gorj
Autori proiect: arch. Dorin Ștefan

Motivația juriului:
„Este o poveste foarte ambițioasă a proiectului, care creează o mulțime de probleme care
trebuie rezolvate tehnologic. Rezultatul este un dialog interesant între vechea clădire a
muzeului și subteranul nou construit camuflat, ca un plin invizibil pentru noul semn
sculptural proiectat deasupra solului”.
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Mențiune juriu: Avalon
Birou de arhitectură: ADNBA
Beneficiar: Prime Kapital
Autori proiect: arch. Adrian Untaru, arch. Bogdan Brădățeanu, arch. Andrei Șerbescu,
arch. Ioana Tănăsie, arch. Esenghiul Abdul, arch. Andreea Ștefania

Motivația juriului:
„Soluția de dezvoltare a unui sat se bazează pe o axă centrală, amenajată cu atenție și
funcționând ca un spațiu comunitar. Am apreciat eleganța compoziției materialelor și a
culorilor. Există, de asemenea, cercetări profunde și mai multe iterații de proiectare,
realizate cu scopul de a da individualitate fiecărei unități”.
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Mențiune juriu: House in Corbeanca
Birou de arhitectură: Artline
Beneficiar: Claudia Iuruc
Autori proiect: arch. Radu Teacă

Motivația juriului:
„Proiectul absoarbe rigorile compoziției clasice, fiind în același timp inspirat de tradiție;
oferă de asemenea o calitate excelentă a detaliilor, precum designul și construcția.
Accentul se pune pe materiale și utilizarea lor într-o interpretare contemporană.”.

18

INFO 1
Mai jos menționăm și celelalte proiecte finaliste

Palatul Societăţii Politehnice
Designer: Georgeta Gabrea BIA
Constructor: In curs de licitare
Beneficiar: AGIR si RA-APPS-SAIFI

ISHO Timişoara

LOFT Green Apartments
Designer: SDH Architecture SRL &
Maxim Calujac
Constructor: SC PROVOLK SRL
Beneficiar: Ecovillas Company

Extinderea sediului
Universităţii Titu Maiorescu

Designer: OOPY Arhitectura
Designer: Andreescu&Gaivoronschi
Beneficiar: Take Project, Mulberry Constructor: SC Euroalfa Construct SRL
Beneficiar: Universitatea Titu Maiorescu
Development, Take Hotel –Ovidiu Șandor
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DSBU, campus şcolar

Dobrun Square Center

Designer: TECTO Arhitectura
Designer: LAUSTER & RADU
Constructor: PORR
ARHITECTI
Beneficiar: Asociația pentru înființarea și
sprijinirea Școlii Germane din București

Collection 10 Residences
Designer: NBC-arhitect
Constructor: Roco
Beneficiar: JQ development
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Anul acesta, au fost acordate și 3 mențiuni speciale din partea Board-ului RBA, unor
proiecte extrem de valoroase, dar care din diferite motive nu au putut ajunge în finală:

Board Honorable mention for Public Space –
Restoration and rehabilitation of Colony of Painters
Birou de arhitectură: 9 Opțiune
Autori proiect: arh. Stefan Paskucz, arh. Ildiko Mitru

Dat fiind faptul că autorii n-au fost prezenți la decernare, premiul le-a fost transmis prin
intermediul dlui arh. Mircea ȚIBULEAC care a fost în vizită la Baia Mare, cu ocazia Balului
Arhitecților, chiar în incinta clădirii Colonia Pictorilor proiectul căreia a fost menționat.
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Board Honorable mention for
Research and Development – EFdeNSignature
Birou de arhitectură: Asociația Solar Decatlon București
Autori proiect: arh. Adrian Chelariu, arh. Daniel Armenciu
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Board Honorable mention for
Interior Design – 14th LANE
Birou de arhitectură: Yellow Office
Autori proiect: arh. Vladimir Mîndru, arh. Ana Irina Lupu

Marii câștigători ai premiilor Romanian Building Awards au primit din partea
organizatorilor trofeul RBA, o diplomă însoțită de un certificat cu recenziile juriului, un
trofeu mural, placheta de onoare Romanian Building Awards 2019 și urmează să fie
promovate la nivel național și internațional.
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RECUPERAREA REPERELOR

de Ana DONȚU
foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
Ana DONȚU

Uniunea Arhitecților din România și
Ordinul Arhitecțior din România au
organizat în perioada 16-19 mai 2019, la
Baia Mare, Programul cultural
„Recuperarea Reperelor”.
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Excursia documentară la bisericile de lemn din Maramureș
Excursia documentară din 17 mai, la bisericile de lemn din Maramureș, a avut ca obiectiv principal
exemplul de bune practici în restaurarea specifică acestor bunuri ale patrimoniului cultural național.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ghidajul a fost asigurat de arh. Niels Auner, cunoscut restaurator al
bisericilor de lemn.

Biserica de lemn din Șurdești
Biserica de lemn din Șurdești, greco-catolică, cu hramul Sfinților Arhangheli, a fost construită în 1766
de meșterul Ion Macarie. Biserica se distinge prin dimensiunile impresionante ale turnului ridicat
peste intrare. Înălțimea totală este aproximată la 54 m, ceea ce o așează printre cele mai înalte
construcții sacrale de lemn din Europa și din lume. Link video: https://we.tl/t-ZBcTHenJfJ
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Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Plopiș
Inclusă în patrimoniul UNESCO în anul 1999, biserica de lemn din Plopiș este relativ modestă ca
dimensiuni (17 m lungime, 7 m lățime și 47 de m înălțime), dar se remarcă prin proporțiile armonioase
și echilibrate. Biserica se află în satul Plopiș din comuna Șișești – fostul Fisculaș din perioada austroungară – și a fost ridicată între anii 1796-1798, având hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Construcția bisericii s-a realizat din bârne de lemn asamblate în coadă de rândunică (stilul blockbau).
Actualmente se află în reconstrucție. Link video: https://we.tl/t-1HUn4nv3KK
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Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Budești Josani
Biserica de lemn din Budești Josani este o biserică de lemn maramureșeană în cheotori, datată 1643,
care este considerată o construcție "magnifică" pentru epoca sa și mult timp după aceea. Are un plan
dreptunghiular, cu absida poligonală, decroșată. Picturi murale populare sunt datate din anul 1762.
Biserica a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial al UNESCO în decembrie 1999. Cele trei încăperi
ale bisericii au un acoperiș unic din șindrilă, cu pante repezi, având streașină dublă de jur împrejur,
acestea având un rol deosebit de important în protejarea pereților împotriva umidității. Deasupra
pronaosului se înalță zvelt turnul clopotniță, având în partea superioară, sub coiful ascuțit un foișor cu
câte trei arcade pe fiecare latură. Fleșa elansată a turnului este încadrată de patru mici turnulețe,
element singular în arhitectura Maramureșului istoric. Link video: https://we.tl/t-P1cRhDnhs4
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Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Desești
Biserica de lemn Sf. Paraschiva din Desești a fost inclusă în decembrie 1999 pe lista Patrimoniului
Mondial UNESCO împreună cu alte șapte biserici din județul Maramureș. Biserica din Desești
reprezintă “unul din monumentele caracteristice Maramureșului secolului al XVIII-lea”.[2]. De-a
lungul anilor 1996, 1997 și 1998 s-au derulat ample lucrări de restaurare, care au vizat atât arhitectura
cât și pictura parietală. Având în vedere că ansamblul parietal și iconostasul au fost realizate în anul
1780, biserica a fost probabil construită cu câțiva ani înainte de decorarea ei. Pictura din interiorul
bisericii din Desești s-a păstrat în condiții bune, acoperind toți pereții celor trei încăperi. Tocmai de
aceea importanța acestui ansamblu parietal este deosebită, fiind un exemplu reprezentativ de pictură
postbizantină de secol XVIII specifică Maramureșului. Link video: https://we.tl/t-jpBvib7Mvu
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Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet
Un alt punct din traseul documentar a fost Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței,
format dintr-un muzeu situat în fosta închisoare politică din Sighetu Marmației și un Centru
internațional de studii asupra comunismului cu sediul în București. Memorialul are ca scop
reconstituirea și păstrarea memoriei unor popoare, în particular a celui român, cărora timp de
jumătate de secol li s-a indus în conștiință o istorie falsă. Fundația Academia Civică a preluat ruina
fostei închisori în 1994, în vederea transformării ei în Memorial. Lucrările de reabilitare ale clădirii
au durat până în anul 2000. Fiecare celulă a devenit o sală de muzeu, în care, urmând acum o ordine
cronologică, au fost amplasate obiecte, fotografii, documente, creându-se ambianța și documentația
unei săli de muzeu. Link video: https://we.tl/t-lUcOpkYAH0
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HANUL LU' COBÂLĂ
„Hanul lu' Cobâlă” este Pensiunearestaurant unde arhitecții au făcut un
popas între vizitele la bisericile din
lemn. Mai multe poze din excursie
descărcați AICI.
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COLONIA PICTORILOR & CONCERT DE JAZZ
Ziua de 17 mai s-a încheiat cu o vizită la Colonia Pictorilor unde a avut loc Concertul de Jazz „Dark
Blue”, susținut de Alex Harding și Lucian Ban. „Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia
Mare”deține la ora actuală un număr de 28 rezidențe pentru artiști situate în 4 pavilioane diferite.
După modul în care sunt utilizate, studiourile de creație pot fi: individuale (folosite de un singur artist
plastic/vizual) și colective (puse la dispoziția mai multor artiști plastici/vizuali). Acest spațiu cultural
reprezintă și subliniază comunitatea, care se identifică și participă pentru definirea lui. Altfel spus,
Colonia Pictorilor devine un dispozitiv puternic prin care breasla artistică băimăreană produce și
scoate la vedere identitatea proprie. Acest spațiu astfel gândit și creat este pe de o parte o oglindă a
breslei artistice, un loc de ospitalitate, o interfață, permițând turiștilor să cunoască acest specific local
cu caracter internațional. Mai multe poze aici: https://we.tl/t-m21eoqmfmy
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Link video: https://we.tl/t-ApmDektGtr
Link foto: https://we.tl/t-FrXMsjywjM
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COLOCVIU INTERDISCIPLINAR
În data de 18 mai, orele 10.00-14.00, Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Baia Mare, Uniunea Arhitecților
din România și Ordinul Arhitecților din România, a organizat, la Baia Mare, Complexul Expozițional
Colonia Pictorilor, un colocviu interdisciplinar.
Laura GHINEA, Școala liberă de pictură, Baia Mare
între centru și periferie:
„Prima etapă a fenomenului artistic băimărean, fondarea
Coloniei de Pictură de la Baia Mare este legată de numele
prestigiosului pictor armean Simon Hollósy (1857-1917),
originar din Sighetu Marmației, întemeietor al Școlii libere de
artădin capitala Bavariei”.
Link video: https://we.tl/t-Le43JhqHQm

arh. Stefan PASKUCZ, Prezentarea proiectului de
reabilitare al Coloniei Pictorilor:
„După opt ani de muncă pot spune că este un proiect pe o
durată foarte lungă, nu atât implimentarea lui, cât lupta de a
face această Colonie, pentru că am început să studiem situl
coloniei cu studenți de la arhitectură și am tot încercat să
revitalizăm acest obiectiv care era oarecum confiscat: 20 de
artiști aveau ateliere aici și era o incintă închisă”.
Link video: https://we.tl/t-yLLBegAFfX

Lucian BAN și Alex HARDING, Muzică și arhitectură.
Spațialitate și sunet:
„Pentru noi e o bucurie și o surpriză să vedem ce se află aici în
Colonia Pictorilor și ne bucurăm că am avut șansa să cântăm în
acest spațiu. Știam câte ceva despre Colonie, dar când am ajuns
aici am fost amândoi surprinși, nu ne așteptam să vedem asta”.
Link video: https://we.tl/t-qntzboVrO9

Dr. arh. Ionel VITOC, Revista „Orașul”:
„În afară de faptul că noi creăm spațiul în care trăim, mai creăm
și caractere până la urmă. Acum 13 ani, Fundația Culturală
Carpatica, pe lângă expoziții, conferințe și prezentări de cărți, a
inițiat tipărirea unei publicații proprii care e revista Orașul”.
Link video: https://we.tl/t-MEAi3D0dZr
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arh. Dragoș CIOLACU, Prezentarea creației Nicolae
(Gipsi) Porumbescu:
„Prezentarea mea va fi însoțită de niște imagini a Școlii de
Arhitectură de la Iași, operă a lui Nicolae Porumbescu. Sunt
imagini făcute de un tânăr arhitect nu cu un aparat soficsticat
de fotografiat, ci cu o cameră obscură făcută la o imprimantă
3D. Nu e întâmplător acest lucru, fiindcă Gipsi Porumbescu era
un maestru al manualității”.
Link video: https://we.tl/t-xeQ8xYTj3C
Paul RASSE, Muzeul reinventat în inima mutațiilor
urbane:
„În această prezentare voi vorbi despre cum muzeele
reorganizează orașul și îi schimbă imaginea, de asemenea
felul în care conceptul de clădire a fost profund modificat de
funcțiile comunicării și ale mediatizării”.
Link video: https://we.tl/t-KQozvhRSqv
Vincent LAMBERT, Street art-ul, între underground și
procesul de legitimare:
„Asupra acestui subiect al artei în oraș, am lucrat deja o vreme
concentrându-mă pe tema street-art-ului și a Uniunii Europene.
Am obținut mai multe imagini cu operele artiștilor street-art care
ilustrează problemele Uniunii Europene”.
Link video: https://we.tl/t-vkkB6LOAcQ
Nicolas PELISSIER, Arta înafara pereților, de la media la
rețelele digitale:
„Sunt specialist în mass-media și jurnalism și aș vrea să vă arăt cum
în ziua de azi arta trece dincolo de pereții bisericilor și instituțiilor,
iar mass-media, revistele, presa, internetul au multe dificultăți în a
scrie, în manieră fidelă și justă, despre expozițiile care se petrec din ce
în ce mai des în afara pereților”.
Link video:
Celine CABON, Dinamica artistică a unor locuri,
providență și influență:
„În această prezentare voi vorbi despre spațiile religioase și
despre cum, în Nisa, se îmbină spațiile de creație și cele mai
tradiționale cum ar fi bisericile”.
Link video: https://we.tl/t-ppMhB1KSFl
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BALUL ARHITECȚILOR
În seara aceleiași zile s-a desfășurat Balul Arhitecților la Restaurantul Hotelului MARA
Ileana TUREANU, președintele Uniunii
Arhitecților din România:
„Suntem la Baia Mare pentru bisericile de lemn,
dar nu numai. Suntem aici pentru că anul
acesta proiectul din Baia Mare «Colonia
Pictorilor», cred eu că a fost proiectul anului în
arhitectură. A fost proiectul Bienalei, de care
trebuie să fim cu toții mândri, conștienți, să-l
cunoaștem și să-l promovăm pe plan național și
internațional”.

Iurie POVAR, Președintele Uniunii
Arhitecților din Republica Moldova:
„Vreau să vă mulțumesc din partea Uniunii
Arhitecților din Republica Moldova și din
partea întregii echipe prezente astăzi alături de
dumneavoastră, pentru acea grijă permanentă
pe care o aveți față de noi. De fiecare dată când
ne întâlnim ne simțim tot mai bine și mai
entuziasmați, prindem forțe noi pentru
proiectele noastre”.

Irina Margareta
POPOVICI:
„Vreau să mulțumesc
doamnei Tureanu nu pentru
ce am făcut sau pentru ce a
fost, dar pentru că ați
schimbat ceva în viața mea,
chiar dacă este la sfârșitul ei”.

Oksana FLORESCU:
„Am sperat din tot sufletul să
fie o participare cât mai mare
și se pare că așa s-a și
întâmplat. Ne bucurăm că
aici, în capăt de țară, a venit
atâta lume. Aș vrea să
mulțumesc și echipei care ma ajutat tot timpul în
organizarea acestui
eveniment”.

Ionuț FILIP:
„Suntem foarte onorați să
avem așa oaspeți printre noi.
Cu siguranță v-ați simțit bine
în excursia de ieri și ați fost
marcați de ce ați văzut la
Colonie”.

37

INFO 2

link video: https://we.tl/t-Zu7DAgNxzO
link foto: https://we.tl/t-pKvOw3t79E
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de Ana DONȚU
foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC

40

INFO 3

O delegație a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj a participat, în perioada 23-25 mai
2019, la Sibiu, la Conferința Națională a ANBPR BiblioPUBLICA, cu tema „Bibliotecile
publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”. Conferința ANBPR de la Sibiu s-a
înscris în seria manifestărilor dedicate Anului Cărții.
În cadrul programului Conferinței, joi 23 mai 2019 - a avut loc vernisajul expoziției „Julius
Doppelreiter – arhitectul gorjean de origine austriacă care a înnobilat Gorjul”, prezentată
de Olimpia BRATU, manageră a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj și Mircea
ȚIBULEAC, arhitect, președinte al Sucursalei Sibiu a UAR.
Expoziția face parte dintr-un proiect inițiat și realizat de Filiala Gorj a Uniunii Arhitecților
din România prin Programul 2018 Anul Patrimoniului Construit European –
Multiculturalia și de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj prin Programul Anul
European al Patrimoniului Cultural – Patrimoniul cultural național la răscruce de veacuri,
așa cum se arată în albumul creat cu această ocazie de cele două instituții, expoziția și
albumul căpătând valențe itinerante prin prezentările din Târgu Jiu, București și Sibiu,
urmând să poposească și în Germania.
Expoziția a fost deschisă până în data de 27 mai 2019, în sala de la parterul Bibliotecii Astra
din Sibiu.
link foto: https://we.tl/t-ZP21YhyrV7
link video: https://we.tl/t-SkXdnecj6X
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Mircea ȚIBULEAC: „Vreau să vă spun cum am ajuns să
fac parte, împreună cu Biblioteca din Gorj, la acest
eveniment. Colegii mei din Târgu-Jiu au descoperit acest
arhitect extraordinar, despre care nu știa aproape nimeni
și, împreună cu domana Bratu, au făcut această expoziție.
M-au invitat în 18 decembrie, am văzut expoziția și mi-am
dat seama că este ceva unic, în primul rând pentru că e
prima Bibliotecă care a colaborat cu breasla noastră
pentru un eveniment, ceea ce exte extraordinar. Noi
colaborăm cu Biblioteca din Sibiu din 2011, aici am și făcut
reconstituirea Sucursalei UAR. De atunci, datorită
domnului director Silviu BORȘ am organizat aici foarte
multe evenimente. Atunci, în decembrie, am hotărât ca
expoziția aceasta să ajungă la Sibiu”.

Silviu BORȘ, directorul Bibliotecii
Județene Astra: „Sunt impresionat de felul în
care au decurs lucrurile în această zi. Apreciez
foarte mult prietenia și parteneriatul cu
Uniunea Arhitecților din România. Este una
dintre primele colaborări pe care le-am făcut de
când am preluat mandatul de director. O felicit
pe colega noastră Olimpia Bratu de la TârguJiu, activitatea căreia o apreciez foarte mult”.

Olimpia BRATU: „Prin aducerea la lumină a
creației arhitectului Julius Doppelreiter – arhitectul
care a înnobilat Târgu-Jiul, realizând mare parte
din clădirile listate ca monumente de arhitectură din
acest oraș – școala națională de arhitectură este mai
bogată, mai variată și mai puternică. Noi ne-am
alăturat proiectului pentru că suntem beneficiarii a
două dintre operele pe care Doppelreiter le-a lăsat în
Târgu-Jiu”.
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EXPERIMENT
expoziție de acuarelă și tehnică mixtă

de Ana DONȚU
foto&video:
Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA
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Miercuri 22 mai, ora 17.30, a avut loc vernisajul expoziției de acuarelă și tehnică mixtă „EXPERIMENT”
a artistului MIRCEA CORCODEL. Expoziția arhitectului și acuarelistului Mircea Corcodel,
vicepreședintele IWS România, cuprinde, pe lângă minunatele acuarele, și o colecție de lucrări
executate în tehnică mixtă, ce a fost expusă în premieră la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. J. L.
Calderon nr. 48.

conf.dr.arh. Cosma DUNEL: „Arhitectul Mircea
Corcodel, deși se află într-un moment de maturitate
creativă, nu încetează să ne uimească prin fervoarea
impresionantă a acțiunilor sale. Adună și așterne pe
hârtie imagine după imagine, stări, obiecte, peisaje,
culori. Găsești în atelierul său, ca într-un film
halucinant mormane de manifestări ale talentului său
debordant”.

Camelia PAVLENCO, profesoară, a recitat un
poem despre pictură.
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Doina GHIȚESCU – actriță: „Omul și artistul Mircea
Corcodel este asemenea unui personaj excepțional în
împrejurări excepționale. Oriunde are o galerie de
artă, oriunde expune, strălucește. Lucrările domniei
sale vorbesc, au un dialog cu privitorul, lucrările
domniei sale vorbesc au muzica lor”.

lect.dr.arh. Dan Mihail VUCICOVICI: „Mircea
Corcodel lucrează dezinvolt, fără niciun fel de intenție.
În sensul acesta mă gândesc la Oscar Wilde care
spunea că, în artă, bunele intenții n-au nicio valoare.
Orice artă proastă este rezultatul bunelor intenții.
Mircea Corcodel nu a avut o altă intenție decât să se
exprime, arta lui e ca o punte de la suflet la suflet”.

Ioana CONDURĂȚEANU - : „Acuarele, grafică pe
pânză și bijuterii, toate sub semnătura Corcodel
Mircea. Un EXPERIMENT în care talentul, inspirația și
energia pietrelor semiprețioase sunt orchestrate cu
măiestrie de un artist desăvârșit”.
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Mircea CORCODEL: „EXPERIMENT..... a avut loc
vernisajul expoziției mele de la sediul UAR București!
Și, așa cum îmi doream, au venit oameni dragi mie care
și-au rupt din timpul lor înconjurându-mă cu, căldura
lor sufletească! Vreau să le mulțumesc foarte mult atât
celor care m-au ajutat să se întâmple acest eveniment,
cât și celor care au participat.
M-am bucurat de prezența domnului conf.dr.arh.
Dunel Cosma și a domnului lect.dr.arh. Dan Mihail
Vucicovici, doi profesori dragi mie, care m-au onorat
venind la aceste eveniment și le mulțumesc din suflet
pentru cuvintele frumoase spuse la vernisaj.
Doamna profesoară Camelia Pavlenco și doamna
Doina Ghițescu - actriță, ne-au încântat cu poezii
frumoase dedicate picturii și le mulțumesc de
asemenea pentru prezența artistică deosebită!
Nu în ultimul rând, vreau să-I mulțumesc doamnei
IOANA CONDURĂȚEANU, care m-a ajutat foarte mult
cu logistica evenimentului, cu posibilitatea de a creea,
în premieră pentru mine desigur, câteva bijuterii din
pietre semiprețioase care, alături de două lucrări ale
mele, au fost oferite la tombola făcută ad-hoc.
Am fost încântat să văd oameni care au fost fericiți la
eveniment și au plecat cu un zâmbet pe chip!
Vă îmbrățișez cu drag pe toți, atât pe cei care au venit,
cât și pe cei care au fost cu gândul la eveniment, dar nu
au reușit să vină!”.
link video: https://we.tl/t-cubhkHuqXo
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MIRCEA CORCODEL –n. 07.09.1957 BUCUREȘTI
Membru Fondator al ORDINULUI ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA
Membru al UNIUNII ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA din 1990
Absolvent al Institutului de Arhitectură
„ION MINCU” – București promoția 1986
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NOUTĂȚI DIN PRESĂ
de la arh. Dorin BOILĂ
SLOW-BALIZATION – un concept fertil care cucerește lumea.
Pe 22 mai 2019, CEO Conference - Shaping the Future - avâ nd ca temă "Slowbalization - How to redesign
the organization of the future", a reunit peste 170 de lideri ai celor mai mari companii din Româ nia, ın
̂
Bucureș ti, la Stejarii Country Club, ın
̂ tr-un eveniment marca Doingbusiness.ro.
In cadrul acestuia, lideri autentici, reprezentanți ai unor brand-uri puternice, executivi din companii
care lucrează ın
̂ principale domenii ale economiei din Româ nia - de la finanțe, bă nci, asigură ri, industria
automobilelor, energie, IT, pharma ș i pâ nă la sectorul de construcții sau medicină dentară , ș i-au expus
viziunile ș i au că utat soluții pentru o economie care, la nivel global, ın
̂ urmă torii 50 de ani, va
experimenta mult mai multe schimbă ri decâ t a cunoscut lumea ın
̂ ultimii 5.000 de ani.
"Cu acest ritm de schimbare fă ră precedent au fost de acord toți liderii prezenți la CEO Conference", a
declarat Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro & Kompass Româ nia. "Pornind de la termenul inventat de
futurologul Adjiedj Bakas, autorul că rții 'The New Renaissance', am organizat, ın
̂ premieră ın
̂ Româ nia,
o conferință dedicată fenomenului de slowbalization - contextul economic ı̂n care globalizarea
stagnează , apare noul naționalism, iar regionalismul ș i patriotismul sunt invocate din ce ın
̂ ce mai mult.
In plus, am discutat, validat ș i plecat de la ideea că datorită transformă rii digitale, inteligenței artificiale
ș i robotiză rii, devine din ce ın
̂ ce mai ieftin să produci local", a mai spus Dumitru Ion.
"Cred că toată lumea este conș tientă că tră im ın
̂ tr-o lume volatilă , iar acesta este un fenomen global.
Mesajul că tre excutivi este de a ră mâ ne flexibili. Aceș tia sunt invitați să gestioneze aș teptă rile
acționarilor ș i afacerile foarte strâ ns ın
̂ termeni de costuri ș i să protejeze capitalul uman. Fă ră oameni
buni, toate afacerile suferă ", a declarat Dominic Bruyneseels, CEO FIRST BANK.
Vorbind ı̂n exclusivitate pentru Doingbusiness.ro, ı̂n mesajul transmis participanț ilor la CEO
Conference, futurologul Adjiedj Bakas a explicat cum deschiderea granițelor ca urmare a globaliză rii a
transformat țările din Estul ș i Sudul Europei ın
̂ state furnizoare de aș a numiți "youngsters". "Italia,
Portugalia, Româ nia ı̂și exportă tinerii promițători ı̂n Germania sau Scandinavia. Imbă trâ nirea
populației este deja o problemă ın
̂ aceste state, unde devine o chestiune ș i mai severă . Este important
pentru țări precum Româ nia să ın
̂ cerce să inverseze procesul de emigrare. Imigrația dinspre alte
popoare nu este o soluție", crede Bakas, care afirmă , ın
̂ contextul fenomenului de slowbalization, că "nu
poți construi un viitor pe baza copiilor altor națiuni".
"Industria asigură rilor fă ră o conectare la nivel global nu poate exista", a declarat Virgil Ș oncutean, CEO
Allianz-Ț iriac Asigură ri. "Cu 4-5 ani ın
̂ urmă , interacțiunile noastre cu acționarii ın
̂ exercițiile de
planificare pe care le facem ın
̂ fiecare an presupuneau 2 scenarii de business. In ultimii 2 ani, discuțiile
presupun 5-6 scenarii de business, iar 3-4 luni mai tâ rziu ș i acestea necesită ajustă ri. Incertitudinea ș i
impredictibilitatea devin parte din noua normalitate ș i trebuie să funcționă m ca business ın
̂ această
nouă normalitate", a adă ugat Virgil Ș oncutean. "Cuvâ ntul cheie pentru business este acum reziliența capacitatea de a face față ș ocurilor externe ș i de a ră mâ ne ın
̂ picioare", a concluzionat CEO-ul AllianzȚ iriac.
„Chiar acum suntem ın
̂ proces pentru a porni o nouă strategie de țară pentru Româ nia pentru perioada
2020-2024 ș i aproape toată lumea identifică drept provocă ri importante pentru dezvoltarea Româ niei
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trei elemente", a declarat Mihnea Cră ciun, Deputy Director al Bă ncii Europene pentru Reconstrucție ș i
Dezvoltare.
"Primul este infrastructura, fă ră de care Româ nia va ră mâ ne ın
̂ middle income trap ın
̂ care se află acum,
al doilea este forța de muncă - migrația ș i dificultă țile de a gă si forță de muncă calificată ın
̂ direcțiile ın
̂
care pare că mergem - iar a treia chestiune este digitalizarea", a mai adă ugat Mihnea Cră ciun.
Alexandru Reff, Country Managing Partner Deloitte Româ nia ș i Moldova, a ım
̂ pă rtă ș it audienței
rezultatele celui mai recent studiu, Deloitte Global Human Capital Trends 2019, privind tendințele ș i
transformă rile din piața muncii pe care le tră im sub imperiul mai multor forțe ale schimbă rii. Una
dintre aceste forțe este tehnologia care a adus ın
̂ viața cotidiană noi resurse de tipul inteligenței
artificiale ș i pe care aceasta le transpune ın
̂ realită țile zilnice. "Vedem ın
̂ acelaș i timp transformă ri
demografice semnificative - speranța de viață este mai lungă , carierele sunt regâ ndite, populația tâ nă ră
are aș teptă ri ș i abordă ri diferite ș i este, numeric, mai puțin prezentă pe piața muncii decâ t am avea cu
adevă rat nevoie. De asemenea, observă m cum clienții ș i angajații au dobâ ndit o putere mult mai mare,
iar companiile ș i leadershipul acestora trebuie să se adapteze la o schimbare fundamentală de
paradigmă a modului ın
̂ care interacționează cu aceste două categorii de stakeholderi. Munca ın
̂ sine ș i
forță de muncă se redefinesc", a explicat Alexandru Reff.
"In Româ nia eu nu simt acest fenomen de slowbalization, cel puțin nu ın
̂ industria farmaceutica", a
declarat Iulian Trandafir - CEO Farmexpert. "Asistă m totuș i ın
̂ ultimii ani la o competiție ın
̂ tre
companiile foarte mari care au intrat ın
̂ Româ nia ș i companiile româ neș ti care se dezvoltă ın
̂ continuare
ș i se dezvoltă foarte bine - le felicit pentru asta. Companiile mari au o putere financiară considerabilă ș i
ın
̂ spatele ei vin experiența, cunoș tințele ș i procedurile pe care le au - extrem de eficace. Eficiența lor ın
̂
aceste timpuri globale de slowbalizare poate fi afectată ın
̂ să de lentoarea deciziilor. Dacă ne uită m ın
̂
partea cealaltă , la companiile locale, este evident că dau dovadă de o inteligență rapidă , niș te decizii
extrem de rapide ș i au foarte multă flexibilitate", a diferențiat Iulian Trandafir.
"In industria automotive tră im una dintre cele mai dinamice schimbă ri. Dacă privim din punctul de
vedere al clienților - cererea se ın
̂ dreaptă ın
̂ tr-o direcție foarte diferită , ın
̂ funcție ș i de nevoi, spre un
viitor condus dinspre motoarele cu combustie, spre aș a numita 'electrificare' - modele hybride ș i
electrice. In zona corporate vedem o miș care impresionantă spre ceea ce ın
̂ seamnă mobilitate. Deș i
industria noastră este destul de tradițională , ajunge să fie condusă ın
̂ mod semnificativ de că tre ceea ce
ın
̂ seamnă IT. Această tendință aduce multe schimbă ri ș i una dintre cele mai importante este viteza pe
care o ın
̂ registră m ın
̂ privința acestor schimbă ri", a declarat Wolfgang Schulz - CEO BMW Group
Româ nia.
"Din punctul de vedere al fenomenului de slowbalization ın
̂ piața energiei, vă d două principale
motoare: primul este cel politic, al doilea cel tehnic. La nivel global, din punct de vedere politic vedem ın
̂
ultimii ani că toate statele devin din ce ın
̂ ce mai interesate de independența energetică . Al doilea motor
este mai degrabă tehnic, ș i mă refer la energia regenerabilă , care devine din ce ın
̂ ce mai economică ,
eficientă . Acum, energia regenerabilă este pregă tită să fie dezvoltată ș i fă ră subvenții", a declarat Ondrej
Safar, CEO CEZ Group Româ nia, prezent la eveniment.
„Incercă m acum să definim viitorul energiei ș i identifică m foarte mulți factori disruptivi ın
̂ ecosistemul
nostru. Toate acțiunile din ultima vreme sunt ın
̂ dreptate spre dezvoltarea de soluții inteligente pentru
clienții rezidențiali, business sau municipalită ți. Este foarte important să ın
̂ cepem să educă m piața
despre ceea ce ın
̂ seamnă energie eficientă ș i folosirea inteligentă a energiei. Slowbalization este din
punctul nostru de vedere o inovare transformațională ce ın
̂ seamnă ș i ideea de a ne reaș eza procesele,
modul de lucru, capitalul uman ș i zona de parteneriate", a declarat Andreea Ioniță, Deputy General
Manager and Strategy, Markets and Digitalization Director - E.ON Româ nia.
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"Din perspectiva Microsoft, nu simțim slowbalizarea", a argumentat Violeta Luca - General Manager
Microsoft Româ nia. "Microsoft a trecut printr-un proces amplu de transformare digitală , de schimbare
de paradigmă a modului ın
̂ care facem business. Avem peste 1,15 miliarde de utilizatori ș i pe zona de
creș tere nu simțim slowbalizarea. Ce simțim ın
̂ să , avâ nd foarte mulți utilizatori din zona de business,
este că s-au schimbat priorită țile ș i aș teptă rile clienților ș i este nevoie de o foarte bună agilitate a
companiilor, pentru a fi ın
̂ mă sură să capteze creș terea, sau să se reinventeze", a mai spus Violeta Luca.
"Consideră m un succes deplin plasarea, ın
̂ premieră , a subiectului de slowbalization pe agenda publică
a liderilor celor mai mari companii din Româ nia, cu ocazia CEO Conference - Shaping the Future. Toți cei
care am participat la eveniment am beneficiat de insight-uri din partea celor mai puternici lideri de
companii, fie că s-au aflat la prezidiu, fie că au contribuit, din audiență, la calitatea evenimentului, ceea
ce ne motivează să continuă m această serie de evenimente care include o selecție unică de lideri
autentici, capabili ș i dornici să descifreze câ nd ș i cum se transformă economia națională . Am fă cut acest
lucru ș i ı̂n contextul globaliză rii, dar ș i al slowbaliză rii", a concluzionat Dumitru Ion, CEO
Doingbusiness.ro & Kompass Româ nia.

Ungaria demonstrează că și Europa Centrală poate deveni
exportator net de alimente pe tot parcursul anului !
Pe o fasie nefolosita din lunca Dunarii, Ungaria se pregateste sa ridice un oras-sera alimentat exclusiv cu
energie verde. Proiectul Hegyeshalom-Bezenye in valoare de 1 miliard de euro va duce la crearea a mii
de locuri de munca si de locuinte. Potrivit ministrului ungur al agriculturii, Istvá n Nagy, noua dezvoltare
va semnaliza o "schimbare de epoca pentru agricultura". Viitorul oras va fi situat la granita dintre
Ungaria, Austria si Slovacia si se va intinde pe o suprafata de 330 de hectare, echivalentul a 500 de
terenuri de fotbal. Orasul va gazdui un complex de sere in care vor fi cultivate legume pe tot parcursul
anului si in care vor lucra pana la 5.000 de oameni, relateaza Bloomberg.
Guvernul de la Budapesta colaboreaza la acest proiect cu dezvoltatorul german FAKT si cu furnizorul de
energie EON. Acesta din urma va fi responsabil de alimentarea cu energie a orasului, care va consta in
principal in energie solara si biogaz. Orasul va folosi si centrale geotermale si va fi neutru din punctul de
vedere al emisiilor de carbon, ceea ce inseamna ca emisiile de dioxid de carbon produse in timpul
procesului de constructie si pe parcusul "vietii" sale vor fi anulate sau chiar eliminate complet. Orasul va
include si o zona rezidentiala in care vor fi construite in jur de 1.000 de locuinte pentru muncitori,
alaturi de o gradinita, o scoala elementara, magazine si hoteluri.
"Cu acest proiect vrem sa stabilim un standard in Europa pentru integrarea sustenabila a muncii si a
locuirii", a spus CEO-ul FAKT, Hubert Schulte-Kemper. Initiativa are loc in contextul presiunilor in
crestere in vederea combaterii schimbarilor climatice. Intr-un raport al Consiliului
Interguvernamental privind Schimbarile Climatice al ONU se arata că omenirea mai are la dispoziție
doar 12 ani pentru a preveni cresterea temperaturii globale peste 1,5 grade Celsius, riscand in caz
contrar declansarea unui fenomene meteorologice si sociale extreme.
Sustenabilitatea se afla la baza mai multor proiecte urbane noi din intreaga lume. De exemplu, biroul de
arhitectura UNStudio a proiectat un nou cartier in Amsterdam, care va avea o economie circulara,
gestionandu-si singur deseurile si producand energie din surse regenerabile, in timp ce arhitectii de la
OMA transforma un parc de vagoane de marfa dezafectat din Milano intr-un spatiu verde, potrivit
Dezeen. Si in India este construit de la zero, in Bangalore, cunoscut ca "Silicon Valley" de India, un nou
oras, unde cladirile vor fi acoperite cu vopsea alba cu efect de racorire.
De pe site-ul

„SpațiulConstruit.ro”
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