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Dorim s` v` anun]`m c` \n luna mai
2010 va avea loc Conferin]a Filialei
Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din
România având ca principal scop
alegerea forurilor de conducere ale
filialei.

Calendarul conferin]ei, condi]iile de
participare [i de depunere a candida-
turilor \mpreun` cu materialele supuse
dezbaterii [i aprob`rii conferin]ei vor
fi comunicate \n timp util, dup`
aprobarea Consiliului de Conducere 

Teritorial, cu respectarea termenelor
stabilite \n Regulamentul Filialei
Bucure[ti a O.A.R. 

V` reamintim c` la lucr`rile
conferin]ei sunt invita]i s` participe,
conform regulamentului, to]i membrii
filialei cu cotiza]ia achitat` la zi. 

De asemenea, dorim s` anun]`m c` \n
acest an Anuala de Arhitectur`
Bucure[ti va avea loc \n perioada 28
iunie – 9 iulie 2010. Calendarul
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gulamentul de participare vor fi
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Continu`m informarea membrilor OAR asupra [edin]elor de avizare
s`pt`mânale ale Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajare a
Teritoriului, \n noua sa formul`. Selec]ia urm`toare a folosit drept 
criterii calitatea proiectelor aduse \n discu]ie [i gradul lor de reprezen-
tativitate pentru ora[, caracterul lor problematic [i specificitatea local`.
{edin]ele Comisiei sunt consemnate de domnul Constantin Hostiuc.
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Alc`tuirea Comisiei: Sorin Gabrea (pre[edinte), Doina
Bubulete, Casandra Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dan
Marin, Dan {erban, Dorin {tefan. Din partea Servi-
ciului Re]ele a participat dl. Andrei Zaharescu. A fost
prezent la discu]ii dl. Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef
al Capitalei.  
Au fost dezb`tute urm`toarele documenta]ii: 

PUZ Calea Plevnei nr. 112-114, S.1/proiectant UAUIM
Bucure[ti

Proiectul prevede construirea unui nou spital militar pe
Calea Plevnei, pe segmentul care se \ntinde \ntre str`zile
{tefan Furtun` [i Virgiliu. Prezentarea este realizat` de
c`tre dl. Florin Machedon. Acesta arat` c` UAUIM
Bucure[ti a cå[tigat licen]a pentru realizarea proiectului
acestei lucr`ri. Terenul este deja proprietatea Armatei,
\ns` problemele principale care privesc realizarea acestei
propuneri ]in de crearea unei cl`diri care s` intre \n acord
cu monumentele din zon`. C`tre Dåmbovi]a, terenul se

\nvecineaz` cu un [ir de vile de foarte bun` calitate din
perioada modernist`, iar c`tre cele dou` str`zi exist` o
serie de cl`diri de locuit individuale ori institu]ii de stat cu
care noua propunere va trebui s` intre \n rela]ie (\n
apropiere se afl` Muzeul Miltar, dar [i {coala Uruguay,
\nspre care se va dechide curtea din spate a Spitalului).
Problema realiz`rii c`ilor de acces \n spital prezint` o anu-
mit` dificultate, \ntrucåt, pe de o parte, este vorba de
dou` str`zi mici [i relativ circulate, iar pe de alt` parte,
accesul direct din Calea {erban Vod` ar fi foarte dificil, cu
atåt mai mult cu cåt, \n viitorul nu foarte \ndep`rtat, este
preconizat` finalizarea lucr`rilor [i la obiectivul Dåmbovi]a
Center, fapt care va aduce \n zon` un important num`r
de oameni [i de autovehicule. Terenul are o suprafa]`
total` de 2,4 ha [i, pentru c` este \ncadrat \n zona CA2,
el poate primi ca indicatori 3 pentru CUT, 60% pentru
POT [i poate angaja \n`l]imi de pån` la 45 m. Se consi-
der` c` elementul principal al zonei, din punctul de
vedere al calit`]ii urbane, este alinierea, cu atåt mai mult
cu cåt se prevede \n viitor [i o nou` definire a bulevardu-
lui din acest punct de vedere. |n asemenea condi]ii, se 
presupune c` o retragere de 12 m de la strad` ar fi cu
totul suficient`, dar, chiar [i \n aceast` situa]ie, este
nevoie de expropriere. Pe latura dinspre Str. Virgiliu se
preconizeaz` o retragere de la construitul existent de
circa 6 m, aceasta [i \n ideea \n care va fi preluat` corni[a
bulevardului. |n`l]imea prev`zut` nu va dep`[i, pe cåt se
poate estima \n acest moment, 10 niveluri. Bogdan
Bogoescu dore[te ca proiectul s` exprime \n cel mai clar
limbaj posibil felul \n care va fi realizat` circula]ia, mai
ales c` zona este deja una solicitat`, pe de o parte, iar pe
de alt` parte, spitalul va oferi [i servicii de urgen]`, lucru
care complic` \nc` [i mai mult situa]ia. Dl. Machedon
precizeaz` c` au fost gåndite dou` accese pe str`zile
mici, cu bretea, iar vizitatorii vor avea acces \n spital din-
spre Calea Plevnei; \n plus, va exista [i o teras` pentru
elicopter. Constantin Enache dore[te s` [tie dac` exist`,
\n vederea realiz`rii rapide a proiectului, o bun` rela]ie de
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coerent al traseelor. |n ceea ce prive[te corpul dinspre
Vulc`nescu, acesta va atinge un maxim de P+4 [i se va
defini, tot acum, få[ia de teren necesar` de luat \n consi-
derare [i de studiat c`tre Calea Plevnei.

PUZ Str. Dåmbovnicului nr. 18-20. S.4/proiectant SC
DECO STUDIO (revenire, aviz de oportunitate)

|ntr-o zon` despre care s-a mai discutat \n Comisie pentru
diferite proiecte care ac]ionau inclusiv asupra propunerii
de fa]` (zona Timpuri Noi, intersec]ia cu Dåmbovi]a,
loca]ia Univ. Dimitrie Cantemir), se dore[te ob]inerea unui
aviz de principiu pentru sporirea CUT dintr-un anume
punct la 4, terenul (1.054 mp) fiind afectat unei cl`diri cu
destina]ie universitar`. Zona, \n ansamblul ei, este \nca-
drat` conform PUG \n M2, situa]ie care i-ar permite un
POT de 70% [i o \n`l]ime maxim` de P+14. Cl`direa
dorit` este, totu[i, mult mai mic`, ea atingånd doar un
P+5 [i 6R. Dan Marin explic` prezentatorului c` nu se
poate gåndi doar o solu]ie pe un anume segment, cel

pu]in din punct de vedere urbanistic. „Suntem, sau ar tre-
bui s` fim, extrem de preocupa]i de ceea ce se \ntåmpl`
\n rest, pe parcelele \nvecinate. Ce principiu ar trebui s`
urm`m? A[a cum arat`, zona este una cu totul haotic`,
dezordonat`. Ce tip de evolu]ie putem prognoza pentru
aceast` zon`?”
Bogdan Bogoescu este preocupat de distan]a dintre dou`
cl`diri \nvecinate, dintre care una pare foarte \nalt`. Se
r`spunde c` acea cl`dire este P+10 [i c` \ntre cl`diri
exist` o distan]` de 10 m. Dl. Bogoescu ar mai dori s`
[tie care sunt func]iunile care vor comp`rea al`turi de cea
principal`, dac` sunt publice; se r`spunde afirmativ.
Constantin Enache reaminte[te Comisiei c`, de mai multe
ori, s-a venit la prezentare cu tot felul de documenta]ii
punctuale, f`r` ca zona s` fie studiat` vreodat` \n ansam-
blul ei, cu toate implica]iile posibile. Este de p`rere c`
este nevoie ca zona s` fie, \n cele din urm`, cercetat`
integral, pentru c`, altfel, ea amenin]` s` scape cu totul
de sub control [i s` fie, ulterior, foarte greu sau imposibil
de remediat.
Sorin Gabrea (rezolu]ie): „Propun s` se revin` cu documen-
ta]ia [i cu extinderea perimetrului de analiz` pentru \ntregul
lot, ceea ce s-ar constitui m`car \ntr-o premis` pozitiv` de
rezolvare, cel pu]in a problemelor de circula]ie.”
Bogdan Bogoescu cere s` fie adus, odat` cu documenta-
]ia, parcelarul, iar Casasandra Ro[u solicit` s` fie prezen-
tat` Comisiei [i o desf`[urare a str`zii dinspre Splai. Vlad

cooperare cu spitalul existent. R`spunsul este c` Spitalul
cel vechi se va muta cu totul \n noua loca]ie [i va asigura
servicii sanitare de calitate superioar`, pentru c` va fi gåndit
de la \nceput astfel, iar to]i cei implica]i \n proiect \[i doresc
ca lucrurile s` se petreac` \ntr-un timp cåt mai scurt [i \n
condi]ii cåt mai bune. Constantin Enache se declar` de
acord cu realizarea proiectului \n aceste condi]ii, dar cere ca
planul de reglementare s` con]in` l`rgirea cåt mai hot`råt`
a Str. Vulc`nescu, pe partea stång`, \n m`sura \n care lucrul
este posibil. Dl. Machedon arat` c` aceast` recomandare
poate fi f`cut`, \ns`, \n realitate, vor fi atinse ni[te propri-
et`]i, ceea ce implic` riscul ca p`r]ile implicate s` intre \n
litigiu, fapt care ar duce la \ngreunarea [i la \ntårzierea
lucr`rilor. Bogdan Bogoescu observ` c` raportul dintre
str`zile Noica [i Vulc`nescu este unul foarte dezechilibrat [i
propune, ca atare, reconfigurarea intersec]iei [i a str`zii pe
partea de sud. Casandra Ro[u se intereseaz` de felul \n
care va intra \n rezonan]` „roata” de la Dåmbovi]a Center
cu Spitalul. Se r`spunde – „\n niciun fel”. 
Dan Marin dore[te s` [tie dac` nu exist` reguli de nor-
mare pentru spa]iile verzi \n ceea ce prive[te func]iunea
de spital. Bogdan Bogoescu precizeaz` c` aceste norme
sunt prev`zute doar \n ceea ce prive[te spitalul de tip
pavilionar, ceea ce nu e cazul aici; este, totu[i, \ngrijorat
de poluarea care, inevitabil, va afecta zona, din pricina cir-
cula]iei auto specifice zonei centrale. Sorin Gabrea:
„Partea de hotel din spitalul de azi s-a redus foarte mult,
\n ideea \n care hotelul las` loc tratamentului, mai ales
celui de tip ambulator, care creeaz` o circula]ie de o
anume intensitate, cu un flux superior. A[ propune ca
«echerul mare» rezultat s` fie acordat cu \n`l]imea speci-
fic` Str. Vulc`nescu [i s` fie stabilite [i retragerile de la
Str. Vulc`nescu [i de la Calea Plevnei.”
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Propunerea se avizeaz` favora-
bil, dar, \n acela[i timp, se va urm`ri corectarea intersec-
]iei Noica-Vulc`nescu-Plevnei, \n func]ie de un ax mai
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Cavarnali atrage aten]ia prezentatorului s` consulte, \nainte
de a reveni, toate documenta]iile existente, avizate. 

PUZ {os. R`zoare nr. 46-54, S.6/proiectant SC ENVI-
SO SRL (revenire)

S-au introdus recomand`rile Comisiei, survenite dup`
prezentarea proiectului. Aceastea vizau conceperea unei
artere interne de 7 m. De asemenea, trebuia sugerat` o
aliniere a str`zii. Cl`direa a fost conceput`, arhitectural, ca
o urm` de istorie a parcelarului. Dorin {tefan se intere-
seaz` dac` nu s-ar fi putut realiza un schimb de propriet`]i
care s` permit` crearea unui aliniament. Se r`spunde c`
s-a \ncercat aceast` variant`, dar nu se putea intra \n
teren decåt superficial. Casandra Ro[u observ` c` scara la
care a fost conceput` cl`direa e nepotrivit` cu intersec]ia,
\n sensul \n care nodul este foarte mare, iar volumele pre-
conizate sunt „tocate”. La råndul s`u, Bogdan Bogoescu
subliniaz` [i el faptul c` se creeaz`, local, o zon` cu multe
ambiguit`]i de scar` [i de pozi]ionare. Masa construc]iei
propuse rela]ioneaz` slab cu spa]iul public, care este unul
foarte larg. |n situa]ia \n care s-ar crea o corni[` \nalt`, ar
putea ap`rea o incint` care s` genereze activitate \n noul
spa]iu, pentru moment neutru. Constantin Enache este
de p`rere c` „organizarea zonei este deficitar`, iar formu-
la propus` este una de etap` intermediar`.”
Tiberiu Florescu consider` c` o solu]ie posibil` pentru mai
buna ordonare a zonei ar fi renun]area la strada de servi-
ciu, pentru c`, prin aceasta, s-ar delimita o singur` insul`.
Sorin Gabrea, \ns`, apreciaz` c` rela]ia pe dreapta ar
putea dezaglomera intersec]ia [i, ca atare, consider` c`
strada ar fi oportun`. Ar mai trebui, totodat`, rev`zut`
parcelarea [i \ncercat` introducerea unei ordini, a unei re-
guli pentru toat` zona studiat`. Se r`spunde, de c`tre
proiectant, c` s-a \ncercat o izolare a cl`dirii prin situarea ei
\ntr-un spa]iu verde. Constantin Enache este de acord,
date fiind cele spuse, s` r`mån` \n documenta]ie [i strada,
[i spa]iul verde, iar partiul rezultat s` fie ocupat de cl`direa
de P+6 [i, poate, de un accent sau dou` de \n`l]ime mai
acuzat`. Vlad Cavarnali, \ns`, atrage aten]ia asupra posi-
bilit`]ii de a se c`dea \ntr-o problem` juridic`, date fiind
\mbuc`t`]irile din zon`, precum [i incertitudinile referitoare
la statutul juridic al propriet`]ilor. 
Sorin Gabrea (rezolu]ie): Se va reveni. |n documenta]ie va
fi introdus` indica]ia str`zii pe direc]ia N-S, \ncercåndu-se
[i protejarea parcelarului actual; s` fie un edificabil de P+6
cu dou` accente N/S. Cele dou` propriet`]i existente vor
fi men]ionate, dar f`r` indicarea felului \n care s-a constru-
it. Bogdan Bogoescu cere ca limita PUZ s` fie restråns` la
perimetrul de studiu.

PUZ Aleea Mizil nr. 14-16-18, S.3/proiectant SC
URBAN AMBITION SRL (studiu de oportunitate)

|n sectorul 3, \n apropierea Str. Theodor Pallady, se
dore[te construirea unor locuin]e cu regimuri de \n`l]ime
diferite, de la P+3 la P+8, pe un teren de circa 2.000 mp,
aflat \ntre zonele L1C [i L3A. Se arat` c` \n zon` mai
exist` cl`diri destinate locuirii, care oscileaz` \ntre P+4 [i
P+10. De asemenea, exist` mai multe [coli, dar nu sunt
gr`dini]e [i cre[e, iar zona este una cu poten]ial de dez-
voltare, \ns` limitele de UTR nu sunt clar definite de
str`zi, ceea ce creeaz` probleme. Bogdan Bogoescu ar
dori s` [tie care este voca]ia zonei, dup` PUG. Se r`spun-
de c` ar fi de locuire P+2. 
Sorin Gabrea (rezolu]ie): Comisia accept` ca oportun`
inten]ia de a construi locuin]e \n zon`, dar condi]iile de
avizare vor fi discutate \n detaliu la prezentarea PUZ. 

PUZ Bdul Iancu de Hunedoara nr. 34-36, S.1/proiec-
tant BIA, Arh. Antonela Ro[u (aviz de oportunitate)

|n imediata apropiere a Spitalului de copii Grigore Alexan-
drescu, se dore[te construirea unui imobil P+8, pe o
suprafa]` de 575 mp, destinat func]iunii de birouri. Ca
indicatori modifica]i, CUT se m`re[te cu 20%, ajungånd la
3,6. Punctul de perspectiv` privilegiat, care va avea
aceast` construc]ie drept cap de perspectiv`, porne[te de
pe Str. Londra. 
Casandra Ro[u este de p`rere c` edificiul propus este
foarte \nalt [i cere alinierea lui la corni[`, plus \nc` cel
mult un etaj. Constantin Enache: „Construc]iile din zon`
sunt, de cele mai multe ori, detestabile, \ns` \n`l]imea
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c` proiectul are [i acceptul Prim`riei Sectorului 1.
Propunerea con]ine inten]ia de realizare a unui club cu o
sal` de 3 terenuri, a altor 4 terenuri pe zgur` c`tre Parc [i
a unui hotel strict rezervat sportivilor. 
Se poate propune [i realizarea unui spa]iu destinat pub-
licului, pe zona din spatele celei destinate construirii. Una
dintre problemele importante ar fi c`, pe Hot`rårea de
Guvern, zona atribuit` este mai mare decåt zona regle-
mentat`. 
O prim` propunere prive[te respectarea limitei vechi,
arena de tenis urmånd s` fie construit` pe zona verde.
Sub sala de sport vor fi construite parc`ri pentru 60-70 de
automobile. Coeficien]ii din PUZ se p`streaz`. Dorin
{tefan dore[te s` [tie de ce nu se poate a[eza sala de
sport \n mijlocul parcelei. 
Bogdan Bogoescu crede c` planul poate fi reconfigurat [i
c` \ntreaga zon` are nevoie de geometrizare, de ordonare.
Constantin Enache: „O cl`dire \nalt` ar fi foarte potrivit`
aici, cum, de altfel, o arat` [i studiul lui Alexandru Sandu.
|ns` cred c` linia median` a Operei ar trebui \ncurajat`,
pentru c` zona ar trebui s` aib` o precizare [i \n acest
sens.”
Tiberiu Florescu: „Sunt de acord cu opinia d-lui Enache [i
cred c` zona trebuie cumva structurat`. A[ opta pentru
diminuarea s`lii, pe care a[ dori-o integrat` mai organic”.
Bogdan Bogoescu este de p`rere c` trebuie reorganizat
\ntreg parcul, nu doar o parte din el, prilej cu care este
neap`rat` nevoie s` fie judecat locul [i sensul cl`dirii
Operei Romåne. De asemenea, pia]a acesteia trebuie s`
fie reformulat`. 
Dan {erban sugereaz` deplasarea str`zii spre aliniament,
pentru a se face loc edificiului \nalt care va fi realizat \n viitor. 
Dorin {tefan apreciaz` c` este nevoie de un studiu de

propus` poate fi acceptat` oriunde pe bulevard. Din punct
de vedere arhitectural, cl`direa poate realiza leg`tura din-
tre cele dou` zone de \n`l]ime.” Dan Marin: „|n
desf`[urare pare c` noua cl`dire nu se \nscrie \n niciun
front, pentru c` este izolat`. P+8 ar fi \n regula locului,
\ns` trebuie conceput` o integrare a cl`dirii \n front.”
Doina Bubulete, \ns`, este de p`rere c` „\n proiect, un
anume lucru, ceva, este aleatoriu; perspectiva nu creeaz`
imaginea real` a locului [i, personal, nu cred c` putem
sus]ine desf`[urarea bulevardului cu o astfel de propu-
nere.” Tiberiu Florescu: „Propunerea \ncearc` s` dezvolte
o regul`. Pozi]ia ei este una privilegiat`, deci accentul de
\n`l]ime ar fi \n ordine.”
Bogdan Bogoescu apreciaz` c` proiectul se poate realiza
la front cu Str. C`derea Bastiliei, dar solicit` spa]ii comer-
ciale, publice, la parter. 
Dan {erban: „A[ propune, pentru bulevard, un regim de
aliniere mai avansat spre strad`, iar spre spital, unul mai
retras”. Constantin Enache mai atrage aten]ia asupra
nevoii de a crea un trotuar mai larg, care s` permit` o
retragere mai decis` a cl`dirii dinspre strad`. 
Sorin Gabrea (rezolu]ie): Inten]ia se avizeaz` favorabil. 

PUZ Str. W.A. Mozart nr. 26, S.2/proiectant EDIFICA
DESIGN SRL

Se dore[te construirea unei cl`diri D+P+2 \ntre blocuri,
ceea ce ar duce, implicit, la cre[terea POT de la 30 la 46
[i a CUT de la 1 la 1,85. Constantin Enache este de acord
cu avizarea inten]iei, \ns` Dorin {tefan apreciaz` c`, \n
aceast` zon`, ar putea fi \ncercat` p`strarea unei anume
tipologii de construire, ceea ce ar prilejui unor proiecte o
apreciere estetic`, nu doar etic`, a[a cum se \ntåmpl` de
cele mai multe ori. Dan Marin, \ns`, crede c`, oricum, vor
rezulta 4 fa]ade apropiate sau foarte apropiate de o
vecin`tate, ceea ce va fi, de departe, cea mai grea pro-
blem` a casei. Dan {erban se declar` [i el de acord cu
casa, care are o oarecare decen]` [i care poate fi, ca
atare, construit`. 
Sorin Gabrea (rezolu]ie): Se avizeaz` favorabil.

PUZ Str. {tirbei Vod` nr. 133, S.1/proiectant SC
ALPHA STUDIO (consultare)

|n zona de N-E a Parcului Operei, \n apropiere de Casa
Studen]ilor, se inten]ioneaz` refacerea fostei baze de
tenis Venus [i a clubului aferent. Vlad Cavarnali precizeaz`
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oportunitate care s` evalueze corect posibilit`]ile urbanis-
tice [i utilit`]ile necesare. 
Dan Marin: „|n planul de zone protejate, \n zona dezafec-
tat` este l`sat un teren \n alb. S` folosim terenul,
refunc]ionalizåndu-l ca tenis club. Nu cred c` este o
solu]ie bun` ca sala s` fie atåt de prezent` \n intersec]ie.
Personal, sunt de acord cu dl. Bogoescu, ca sala s` fie
construit` mult mai \n spate. Atrag aten]ia, \ns`, asupra
faptului c`, \n ultimii ani, realiz`rile constructive [i arhitec-
turale \n materie de sport sunt de o factur` foarte slab` [i
nu a[ dori s` se \ntåmple acest lucru [i \n acest punct
important al Capitalei.”
Casandra Ro[u dore[te s` fac` dou` observa]ii: cea din-
tåi, legat` de legisla]ie („Nu v`d cum o zon` \ncadrat` \n
V1 poate trece \n altceva, indiferent de motiv), iar cea 
de-a doua, de solu]ia de arhitectur` („Nu mi se pare c`
hotelul se \ncadreaz` foarte bine \n axa de intersec]ie cu
destina]ie cultural`. Sala de sport mi se pare evident c`
are nevoie s` fie mutat` mai \n spate, dar volumul ei s`
nu concureze \n niciun caz Opera”).
Bogdan Bogoescu: „Personal, mi-a[ fi dorit ca toat` zon`
s` devin` un intens pol cultural. Iar practicarea tenisului
pune cåteva probleme importante, printre care prezen]a
gardurilor \nalte destinate terenurilor specifice. Parcul tre-
buie rejudecat \n geometria lui, iar Pia]a Operei regåndit`
ca pia]` urban`, public`. Evident c`, la un moment dat, va
fi necesar` [i o nou` sal` de oper`. Fa]` de toate aces-
tea, legarea str`zii dorite acum va p`rea ciudat`.”
Sorin Gabrea propune Comisiei „s` considere terenul de
tenis ca o rezerv` foarte important` de teren.
Arhitectural, este bine de inversat sala cu hotelul, sala s`
fie \nscris` \n liniile de for]` date de cl`direa Operei, iar
construc]ia \nalt` s` fie plantat` pe col]. Pe de alt` parte,
ast`zi, s`lile de sport nu mai sunt monocrome, ele
cuprind [i alte func]ionalit`]i [i ofer` posibilit`]i multiple
de func]ionare. Tradi]ia locului indic` voca]ia cultural` ca
fiind foarte important` [i, prin urmare, cred c` ar trebui
aflate [i inten]iile Operei fa]` de aceast` propunere. A[
mai dori formularea unui pasaj pietonal \n zona Plevnei-
{tirbei-Vod`. Se va reveni cu o documentare mai com-
plet` [i cu o propunere mai bine fundamentat`.

PUZ Str. Liviu Rebreanu nr. 4, S.3/SC ARCHIDEEA
PROIECT (consultare)

La intersec]ia Bdului Liviu Rebreanu cu Bdul Camil
Ressu, \n parcul IOR, pe un loc acum considerat „maidan
cu gard”, pe o suprafa]` de 70.000 mp, se dore[te edifi-
carea unui complex construit de 49.000 mp, care s`
\mbine func]ia comercial` cu cea de loisir. 
Dan Marin dore[te s` fie precizate specifica]iile PUG pen-
tru acest teren. Se r`spunde c` ele indic`, mixt, zone de
tipurile M3, M3A, V1. 
Casandra Ro[u se declar` \n dezacord cu ideea de „redis-
tribuire a spa]iului verde”, pe care nu o \n]elege, a[a cum
nu \n]elege de ce anume trebuie s` existe un mall pe
spa]ii verzi. Opinia ei este c` trebuie s` se construiasc`
pe M3, iar zona de V1 s` råm`n` V1. 
Sorin Gabrea, \ns`, precizeaz` c`, pentru moment, se dis-
cut` doar un studiu de oportunitate, nu un PUZ [i este de
p`rere c` propunerea se poate studia, \n limitele legale
prev`zute. 
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16 DECEMBRIE 2009

Alc`tuirea Comisiei: Sorin Gabrea (pre[edinte),
Casandra Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad Cavarnali,
Dan Marin, Dan {erban, Dorin {tefan. Din partea
Serviciului Circula]ie a fost prezent` d-na Elena
Boghina, iar din partea Serviciului Re]ele, Andrei
Zaharescu. A participat la discu]ii [i dl. Gheorghe
P`tra[cu, arhitect-[ef al Capitalei.  
Au fost dezb`tute urm`toarele documenta]ii, \n
consultare (propuneri CPU): 

PUZ Penetra]ie Splaiul Independen]ei – Ciurel –
Autostrada Bucure[ti-Pite[ti

Prezentarea proiectului este f`cut` de Emilia T`n`soiu,
care prezint`, ini]ial, datele la zi ale proiectului [i propu-
nerile. Sunt prev`zute, ca strict necesare unei bune circu-
la]ii spre [i dinspre Capital`, 3 benzi pe sens, desp`r]ite
\ntre ele de o zon` median` verde [i, acolo unde este
posibil, prev`zute cu locale de 7 m, pentru colectarea
traficului din trama local`. Pentru profilul transversal au
fost solicita]i 75 m, dar acest lucru poate fi urmat cu
mare dificultate \n unele zone, pentru c` acolo se afl`
ni[te propriet`]i. Se \ncearc`, totu[i, acolo unde este
posibil, ca retragerea minim` pentru construc]ii s` nu fie
de mai pu]in de 10 m. De mare importan]`, mai conside-
r` d-na T`n`soiu, va fi modul \n care vor fi concepute 
travers`rile [i punctele de intersec]ie principale, trei la
num`r, unul la intersec]ia cu Drumul Expres, iar celelalte
dou` pån` la {oseaua de Centur`. Arterele spre Drumul
Expres sunt prev`zute cu poduri locale peste canalul de
aduc]iune Arge[. O alt` zon` foarte important` este cea
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a intr`rii \n Bucure[ti \n zona Sema Park, unde se dore[te
realizarea unor intr`ri de pe poduri, cu posibilitatea de
\ncadrare a circula]iei \n Splai. S-ar putea chiar \ncerca
solu]ia sensurilor unice pentru Splai. |n acest punct,
podul care va traversa Dåmbovi]a va fi unul hobanat. 
Prezentarea este continuat` de dl. Valeriu Manea, care
accentueaz` ponderea deosebit` a proiectului care, \n
ciuda aparen]ei de component` principal` de circula]ie,
va fi foarte important pentru ora[, pentru c`, la un calcul
mai detaliat, reiese c` terenul afectat va fi de circa 
250 ha, care se \ntind pe aproximativ 16 km, \nsuma]i pe
cele dou` direc]ii. Este de p`rere c`, [i \n virtutea acestui
aspect, o corelare a propunerii cu prevederile PUG ar fi
necesar` [i atrage aten]ia asupra faptului c` PUZ
cuprinde limita dintre Bucure[ti [i Chiajna, care va ridica
unele probleme de corelare a prevederilor pentru ambele
realit`]i urbane. Dl. Manea mai arat` c` tendin]a sectoru-
lui imobiliar este de a se construi \n continuare lot pe lot
\n Chiajna, uneori cu cl`diri dezvoltate pe \n`l]ime, dar
sunt l`sate deoparte serviciile, din lipsa c`ilor de acces,
fapt care va cauza probleme mari \n eventualitatea \n care
nu se ia o decizie urban` rapid`. Ca propunere de 
mobilare a celor dou` fronturi asimetrice s-a dorit omo-
genizarea noului ax, dar cu o tratare diferit` a celor dou`
realit`]i. Se propun func]iuni mixte (locuin]e, birouri, spa]ii
comerciale) pe \ntreg traseul, \ntrucåt un traseu de 8 km
nu poate fi afectat unei singure utiliz`ri. Pentru moment,
regimul de \n`l]ime de P+4 la bulevard, propriu locuin-
]elor colective, [i care poate sc`dea spre locuin]ele 
individuale la un P+2, pare cea mai oportun` solu]ie,
\ntrucåt ar asigura o siluet` omogen` a frontului. Fire[te,
\n punctele de intersec]ii, \n`l]imea acestor blocuri sau
cl`diri de birouri poate fi negociat` (P+5,6, chiar mai
mare), mai ales \n func]ie de nivelul de amplasare al
noului edificiu [i de gradul de aglomerare c`ruia \i face
fa]` (pentru intersec]ia Ciurel, de pild`, unde va fi traver-
sat` Dåmbovi]a, este posibil chiar un accent de P+15,
P+20, care s` marcheze intrarea \n ora[. Spre Chiajna,
totu[i, acest regim de \n`l]ime nu trebuie for]at [i el va fi
men]inut \ntre P+1 – P+4, ceea ce ce ar presupune un
POT mediu de 50-60%, \n timp ce CUT-urile vor varia
\ntre 1,8 [i 2 pentru zonele M3, \n func]ie de apropierea
la bulevard, respectiv 3-3,6 pentru zonele M2, cifrele cele
mai mari fiind rezervate parcelelor de peste 1.500 mp.
Per ansamblu, procentul ocupat de spa]iile verzi este de
30% din \ntreaga suprafa]`, iar cantitatea de teren care ar
trebui expropriat ar atinge nivelul de 40 ha, care includ [i
cele 40 de case care ar trebui demolate pentru ca propu-
nerea s`-[i p`streze coeren]a [i func]ionalitatea maxim`.

Bogdan Bogoescu dore[te s` [tie care este m`rimea
prospectului dintre fronturi. Se r`spunde cu cifra de 
90 m. Dl. Bogoescu mai solicit` informa]ii \n leg`tur` cu 
procentul din suprafa]a de teren care se ofer` ora[ului,
pentru c` o asemenea investi]ie va presupune foarte
multe dot`ri [i utilit`]i publice, pentru care administra]ia
trebuie s` dispun` m`car de terenurile utile; este de
p`rere c` acest procent prev`zut trebuie s` fie inclus \n
indicatorii finali ai propunerii. Casandra Ro[u se intere-
seaz` de situa]ia pasajelor pietonale care vor trebui s`
\nso]easc` artera. Pentru moment, se r`spunde, aceast`
cerin]` nu a fost luat` \n calcul. Valeriu Manea adaug`
celor spuse anterior c` spa]iile verzi destinate plant`rii
m`soar` cåte 10 m pe fiecare parte a drumului, \n vreme
ce spa]iile publice sunt prev`zute a fi p`strate [i
exploatate pe marginea de loc. Arhitectul-[ef solicit` ca
aceste preciz`ri s` fie [i ele incluse explicit \n proiect,
pentru c` vor afecta forma final` a acestuia. Bogdan
Bogoescu insist` ca proiectul s` fie explicit mai ales \n
ceea ce prive[te spa]iile de intersec]ie, pentru c`, de 
obicei, acestea sunt asimilate spa]iilor publice, cånd, \n
realitate, ele sunt mai mult locuri reziduale. Sorin Gabrea
recapituleaz` cåteva cerin]e adresate proiectan]ilor,
anume ca spa]iul public s` fie prev`zut explicit, pentru a
se putea determina [i transmite foarte clar coeficientul
de teren cedat ora[ului, \n schimbul unui supliment de
CUT; insist` ca opera]iunea s` nu fie \ntåmpl`toare sau
l`sat` necontrolat`, iar pe plan[a final` zonele s` fie indi-
cate pe puncte, m`car ca posibile. |n plus, arat` c` „este
evident c` PUZ include dou` administra]ii diferite, ale
c`ror documenta]ii cuprind necorel`ri majore, iar f`r`
solu]ionarea acestora nu se poate merge mai departe. |n
acela[i timp, este necesar` corelarea propunerii cu sis-
temul P`cii, ca [i re-gåndirea platformelor Auchan [i
Metro. Vor mai fi necesare lucr`ri edilitare importante. De
asemenea, va fi luat` \n calcul, ca element foarte impor-
tant pentru dezvoltarea ora[ului, sta]ia de epurare a
apelor de la Ro[u, fa]` de care trebuie precizat` starea \n
care ea va evolua, de tran[ee deschis` sau de apeduct,
de[i, \n cazul \n care artera final` va intra \n ora[, acest
canal va trebui acoperit. Se cere, \n acela[i timp, mult`
aten]ie la corelarea tuturor celorlalte utilit`]i.”
Bogdan Bogoescu se arat` \ngrijorat de prevederea unui
maxim de \n`l]ime [i apreciaz` c`, la o ampriz` a drumu-
lui de 90 m, cele 2-4 etaje pot s` genereze, la modul
nefericit, un nou Barbu V`c`rescu. Dl. Bogoescu mai con-
sider` c` o \n`l]ime minim` de 6 nivele ar fi mai potrivit`
ca medie pentru acest nou bulevard urban cu mare
poten]ial de atractivitate. 
Dan Marin atrage aten]ia asupra regimului de construire,
afirmånd c` o continuitate este dezirabil` [i din punctul
de vedere al construirii, pentru c`, \n acest caz, locuirea
izolat` ar fi cel pu]in nefericit`, [i estetic, [i func]ional, [i
din punctul de vedere al securit`]ii locuitorilor. Valeriu
Manea r`spunde c`, referitor la aceast` problem`, au
fost prev`zute discontinuit`]i acolo unde vor exista
blocuri de 2-4 etaje, \n vreme ce, pentru blocurile mai
\nalte, regimul de construire va fi unul continuu. Vlad
Cavarnali se intereseaz` dac` zona industrial` existent`
va fi \ncurajat` sau nu, sugerånd c`, pe segmente, sunt
necesare abord`ri diferite ale propunerii. Bogdan
Bogoescu: „Nu cred c` trebuie ca bulevardul s` fie
extrem de omogen ca func]iuni. A[ propune, mai curånd,
s`-l \mp`r]im \n tronsoane, [i acestor segmente s` le
aplic`m, apoi, ni[te tipologii.”
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Vlad Cavarnali afirm` c` nu poate fi de acord cu oferta
posibil` a unor cl`diri de mare \n`l]ime \n zona Chiajna,
pentru c` lipse[te o infrastructur` adecvat`. 
Sorin Gabrea atrage aten]ia asupra pericolului ca „\n
acest caz s` se construiasc` a[a cum s-a f`cut la Izmir
sau la Atena, cu un cubaj foarte mare. Nu cred c` e sufi-
cient` prevederea comas`rii, mai ales dac` ea se va 
realiza f`r` un principiu ordonator clar. |n`l]imea minim`
ar putea asigura o construire ordonat`, fiindc` va fi nevo-
ie de o bun` disciplinare a parcursului. Nu mi-e foarte
clar, pentru moment, cum se va rezolva problema acelor
parcele din Ilfov care, ie[ind la [osea, vor putea s` aib` [i
adres` de Bucure[ti.”
Dl. Suciu atrage aten]ia asupra unei alte probleme impor-
tante pe care realizarea acestui proiect o va aduce cu
sine, anume cum va fi posibil` reglementarea trecerii de
la un regim de vitez` tipic pentru autostrad` la circula]ia
de ora[, care presupune o reducere a vitezei de la circa
130 km pe or` la 80 sau mai pu]in [i propune ca, pån` la
Bd. Uverturii, s` se p`streze un minim de 80 km pe or`.
Acela[i mai solicit` ca drumul s` con]in` subtravers`ri [i
atrage aten]ia [i asupra spa]iilor pentru bicicli[ti, care e
bine s` fie gåndite \nc` de pe acum. 
Marcela Paidiu se intereseaz` de aprob`rile care vor fi
necesare dinspre Apa Nova [i arat` c` acel canal existent
mai are lång` el un altul, dublu casetat, de la Ogrezeni,
care ar fi acceptat numai cu structur` de pod, \ntrucåt tre-
buie s` fac` fa]` [iroirii apelor. Indestructibilitatea
investi]iei vizate de aceast` cerere va atrage, \n opinia 
d-sale, o m`rire semnificativ` de cost a \ntregului proiect.
Este de p`rere c` acest canal nu poate fi \nchis, pentru
c` ar fi foarte mult \ngreunat`, dac` nu f`cut` imposibil`,
opera]iunea de cur`]are a lui. |n plus, mai sunt necesare
accese de control ale acestor canale. 
Cornel Panait prezint`, \n continuare, situa]ia canalelor [i
a apelor care intr` \n Bucure[ti prin aceste conducte [i
este de p`rere c` m`car canalul Arge[ ar trebui s`
r`mån` deschis pentru preluarea apelor pluviale; atrage
aten]ia c`, pe aceast` zon`, PUG e deficitar \n ceea ce
prive[te prevederile legate de canalele necesare. Este de
p`rere c` prevederea celor dou` locale solicitate ar per-
mite distribuirea racordurilor [i a re]elelor necesare
rezolv`rii acestor probleme. 
Sorin Gabrea \ntreab` dac` a fost propus canalul ca [i
colector pentru ape pluviale neepurate [i dac` aceast`
solu]ie este una temporar`, iar Andrei Zaharescu face
observa]ia ca apa pluvial` [i cea industrial` sunt lucruri
deosebite, care ar trebui solu]ionate diferit. 
Pre[edintele Comisiei procedeaz`, apoi, la o recapitulare

a principalelor chestiuni discutate: „Vor fi necesare com-
plet`ri \n documenta]ie, privind spa]iul [i echipamentele
publice, pentru care se vor acorda bonifica]ii; trebuie
men]ionate, \nc` de la \nceputul lucr`rilor, zonele \n care
mecanismul ar putea func]iona [i \n ce timpi; se vor sta-
bili tronsoane de traseu cu regimurile de construc]ie
diferen]iate, continue la N, iar la S, pe maluri, \n descre[-
tere progresiv` c`tre celelalte realit`]i urbane; trebuie
men]inute cåt de concret posibil minimurile [i maximurile
de \n`l]ime preconizate, pentru ca ansamblul construit s`
nu devin` necontrolabil; schema de circula]ie trebuie
acordat` cu prevederile planurilor PUZ de Sector 6; \n
m`sura \n care este posibil, s` se urm`reasc` introdu-
cerea, \n profilul transversal al noii artere, a pistelor 
pentru bicicli[ti, cel pu]in pe m`sur` ce ne apropiem de
ora[; s` fie avut` \n vedere traversarea arterei, acolo
unde este strict necesar, \nso]it` de rezolvarea traver-
s`rilor pentru pietoni; pe profilul transversal trebuie speci-
ficat` pozi]ionarea unor artere edilitare, astfel \ncåt s` fie
posibil` normarea construirii \n teritoriu; \n fine, trebuie 
rezolvat` utilizarea \n regim \nchis a tuturor utilit`]ilor”.
Dan Marin atrage aten]ia asupra faptului c` „\n zona bara-
jului se afl` [i acum tot felul de construc]ii amorfe, 
ciudate, a c`ror stare [i situare trebuie, \ntr-un fel, rezol-
vat`. Nu v`d, personal, \n acea arie, vreo inten]ie clar` de
dezvoltare, a[a \ncåt a[ propune o regularizare pentru
coeren]`, care s` includ` [i o unificare a prevederilor din
zon`.”
Sorin Gabrea: „Date fiind toate cele spuse, socotim c`
sunte]i la curent cu lucrurile care trebuie rezolvate [i cu
maniera de abordare, astfel \ncåt lucrurile s` fie parcurse
\n cel mai scurt timp posibil. V` rug`m s` reveni]i cåt mai
repede, pentru c` lucrurile sunt, \n aceast` zon` [i pentru
viitorul ora[ului, cu adev`rat importante.”

PUZ Intrare \n Autostrada A3 – discu]ii referitoare la
acordarea documenta]iilor existente cu PUZ Ilfov

Prezentarea este f`cut` de c`tre dl. Martincu. |n debutul
acesteia, d-sa arat` c` proiectul afecteaz`, de fapt, prin
consecin]ele sale, \ntreg arcul de N al Bucure[tiului, inclu-
siv autostrada de centur`. Proiectul se afl` deja \ntr-o
stare destul de avansat`, astfel \ncåt acum se fac deja
achizi]iile de teren necesare demar`rii cåt mai rapide a
lucr`rilor, pentru ca, cel tårziu \n 2015, tronsonul A1-A2
s` fie opera]ional. Se exprim` speran]a c`, \n anul 2010,
autostrada va ajunge la linia de centur`. Este propus`
l`rgirea autostr`zii la 4 benzi pe sens, dar [i o conexare
direct` a Aeroportului Otopeni cu centura [i autostrada,
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centura avånd [i rolul de a proteja Bucure[tiul de afluxul
masiv de vehicule. Volumul de trafic estimat este de
circa 40.000 de vehicule zilnic, ca medie, iar \n aceste
condi]ii, \n 2011, \n lipsa interven]iilor rapide, se va
ajunge la frecvente congestii urbane \n punctele de \ntål-
nire a traseelor, cel pu]in. Se mai precizeaz` c` Prim`riei
Generale i-a fost solicitat`, deja, [i o a doua penetra]ie de
trafic, c`reia s` i se stabileasc`, pentru moment, cel
pu]in punctul de acces. Bogdan Bogoescu ar dori s` [tie
dac` nu se poate concepe, \n acest sens, un traseu
rezervat, cu interdic]ie de construire, pentru a fi evitat`
orice manevr` financiar` [i speculativ` care, mai mult ca
sigur, s-ar declan[a „de la sine”. 
Se afirm` c`, dincolo de Bucure[ti, lucr`rile de amenajare
a autostr`zii ar fi demarat deja. Se pleac` din Str.
Petricani, se trece prin Valea {aulei, Gherghi]a, Voluntari
(\n aceast` zon` exist` foarte multe probleme de
desc`rcare). |n paralel, se lucreaz` [i la extinderea Str.
Fabrica de Glucoz`. Fa]` de problemele iscate de atin-
gerea cu ora[ul Voluntari, se apreciaz` c` este foarte
important s` se \ncerce rezervarea unor trasee impor-
tante pentru ambele dezvolt`ri, Vlad Cavarnali apreciind
c` tronsoanele posibile date de intersectarea autostr`zii
cu Voluntariul ar fi cele dou` centuri, CF Bucure[ti-
Constan]a, CF Urziceni, intersec]ia cu DJ2. Dorin {tefan
]ine s` precizeze c`, totu[i, intersec]ia cu CF nu e
neap`rat un nod de distribu]ie, pentru c`, \n aceast`
zon`, cei care intr` \n Bucure[ti se opresc, apoi, pur [i
simplu, \n sensul giratoriu, ceea ce nu e neap`rat o
rezolvare urbanistic` bun`. Vlad Cavarnali mai atrage
aten]ia asupra faptului c`, pån` la Mogo[oaia, Centura va
r`måne tot de dou` benzi pe sens. 
Bogdan Bogoescu se arat` sceptic fa]` de posibilitatea ca
\n Voluntari s` se lucreze mai repede decåt \n Bucure[ti
[i propune ca accesul s` se fac` dinspre exterior pe
autostrad`, apoi prin Voluntari, dar s` aib` posibilitatea s`
se descarce, intrånd \n Bucure[ti, pe artere radiale, care
s` permit` descongestionarea Centrului. Vlad Cavarnali
atrage aten]ia asupra [ansei pe care o d` proiectului fap-
tul c`, \n Voluntari, pe traseul dorit, \nc` nu sunt realizate
construc]ii (exist` doar documenta]iile care propun con-
struc]ii), astfel \ncåt ar mai exista posibilitatea de a fi 
gåndite [i introduse unele artere locale, ce vor trebui exe-
cutate de Consiliul Local. Sorin Gabrea ar dori s` [tie \n
ce limite proiectul, deja f`cut, mai poate fi modificat,
r`spunsul fiind c`, teoretic, interven]ia este posibil`, \ns`
va fi una dificil`. Bogdan Bogoescu ar dori s` [tie \n ce
fel poate fi traversat Voluntariul, care are statut de ora[,
de o autostrad` care presupune t`ierea \n dou` a
localit`]ii. Vlad Cavarnali aminte[te Comisiei c`, de fapt,
subiectul discu]iei este \ncercarea de disipare a traficului
pe leg`turile importante \nspre [i dinspre Bucure[ti, ast-
fel \ncåt ora[ul s` nu se aglomereze [i sugereaz` c` ar
putea exista o posibil` desc`rcare la intersec]ia cu Str.
Popasului; un alt punct important de posibil` desc`rcare a
traficului ar fi cel de la \ntålnirea cu {tef`ne[ti, ca [i cel
oferit de DJ100 la intersec]ia cu Balote[ti. Vlad Cavarnali
este de p`rere c`, fa]` de toate problemele enun]ate, pot
fi studiate 4 propuneri: rela]ia E-V a autostr`zii cu Bucu-
re[tiul, rela]ia cu {oseaua de Centur`, rela]ia cu teritoriul
[i trama stradal` din Voluntari, rela]ia cu {tef`ne[ti [i A2
printr-un drum jude]ean. Dorin {tefan; „Pån` \n 2010,
Autostrada se opre[te \n Centur`. Cånd va avansa ea cu
totul c`tre Bucure[ti?”. Se r`spunde c` \n 2013. Dorin
{tefan concluzioneaz`, ca atare, c`, pentru moment,

Bucure[tiul r`måne s` fie alimentat doar de Centura actu-
al` [i de drumurile jude]ene. Sorin Gabrea ar dori s` se
precizeze mai exact dac` autostrada se va transforma \n
strad` \n Voluntari, pentru c`, \n Bucure[ti, ea trebuie s`
fie conectat` la structura major` stradal` a ora[ului, iar
realizarea acestei conexiuni depinde mult de felul \n care
este gåndit parcursul autostr`zii prin Voluntari. Fa]` de
aceast` \ntrebare, Dorin {tefan apreciaz` c`, dac` \n cel
mult 20 de ani, ora[ul va cre[te pe aceast` arter`, atunci
Autostrada va trebui \nglobat` \n el, ca atare ar fi mult
mai folositoare gåndirea, \nc` de pe acum, a arterei ca
bulevard urban, ca strad` \n ora[. Dl. Trifu atrage aten]ia
asupra faptului c`, pentru moment, dou` drumuri
na]ionale se desprind din acela[i loc, intersec]ia Fundeni-
Gherghi]ei, iar nodul nu e deloc modernizat, [i nici nu se
[tie exact cånd va fi. Dl. Dedu precizeaz` c` inelul medi-
an al Capitalei ar trebui s` permit` ca toate str`zile s` fie
corelate \ntre ele. |n acest caz, D-na Ghica va fi corelat`
cu Bd. Chi[in`u. 
Sorin Gabrea: „|n lipsa informa]iilor, propun s` configu-
r`m proiectul pentru a favoriza dezvolt`rile, s` p`str`m [i
Gara Pipera, s` fluentiz`m [i rela]ia cu Gherghi]ei, dar,
pentru aceasta, ne este necesar un studiu de trafic
serios. Structura str`zilor din Bucure[ti trebuie gåndit` \n
func]ie de situa]ia actual` a ora[ului, astfel \ncåt acesta
s` poat` primi [i desc`rca fluxul exterior f`r` consecin]e
majore. Pentru moment, ne este necesar` adunarea mai
multor informa]ii, care s` ne poat` permite s` r`spundem
la o serie de \ntreb`ri. Cum vom face lacul? Cum vom
lega aeroportul de ora[ [i de str`zi? Cum vom rezolva
problema tramvaiului pe Str. Petricani? Ne este absolut
necesar un studiu mai amplu [i un PUZ mai extins, bazat
pe valori de trafic studiate, \n urma c`ruia s` putem lua
decizii. A[ propune ca PUZ s` se realizeze \n CPU, iar
Search s` analizeze traficul [i circula]ia, ca s` putem lua o
hot`råre, pentru c`, dac` nu exist` un aviz din partea
ora[ului, nu exist` o colaborare real` cu ora[ul [i pot
ap`rea consecin]e foarte importante. Proiectul nu poate fi
monocolor, prin urmare cooperarea este necesar`, ca s`
putem observa toate modific`rile [i rezolva, pe cåt posi-
bil, toate problemele. Va trebui discutat [i cu CNADR,
care trebuie s` fie con[tient` de condi]iile urbane pe care
le creeaz` sau pe care le modific` \n ora[. V` propun, ca
atare, s` ne \narm`m cu un studiu de trafic foarte bun, s`
nominaliz`m PUZ pentru ora[ [i s` revenim cu o schem`
func]ional`, pentru ob]inerea unui aviz de principiu”. 



e
v

e
n

im
e

n
te

in
te

rn
e

12 ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL #26

C` un beneficiar ignorant este interesat s`-[i valorifice un
teren scump este posibil, dar greu de în]eles e c` aceast`
distrugere se face cu sprijinul unui urbanist – Raluca Epifan,
autoarea P.U.Z-ului, [i a arhitectului Andrei Molnar, cel care
a întocmit proiectul de autorizare.
Desigur, a edifica este dorin]a legitim` a oric`rui arhitect, a
servi clientul este o datorie profesional`, dar depinde pân`
unde.
În codul deontologic, la exercitarea profesiei, nu e con-
semnat` o asemenea situa]ie, c`ci nu s-a presupus c` un 
arhitect contribuie, cu bun` [tiin]`, la distrugerea sau 
mutilarea unei construc]ii existente, obiect cu valoare de
patrimoniu cultural, pentru a a[eza în locul ei opera proprie.
De neîn]eles este îns` Direc]ia de Cultur` [i Culte a
Bucure[tiului, care are drept misiune protec]ia patrimoniu-
lui [i care, având la dispozi]ie un studiu istoric în care 
criteriile necesare pentru declararea acestui imobil monu-
ment istoric sunt îndeplinite, decide demolarea f`r` a mai
consulta comisia de speciali[ti.
Ce caut` astfel de func]ionari într-o asemenea institu]ie
public`?
A[ vrea s` fac urm`toarele preciz`ri, pentru aceia care, prin
voin]` sau din ignoran]`, au nesocotit valoarea cl`dirii pe
care au condamnat-o la dispari]ie:
• Casa men]ionat` este singurul exemplar din opera
Henrietei Delavrancea Gibory care reia stilul vilelor de la
Balcic 1930-1940, moment de apogeu în cariera arhitectei,

în mediul or`[enesc bucure[tean. Valoarea de raritate,
unicitate este mare, de[i pe parcursul timpului au ap`rut
unele modific`ri, care nu-i altereaz` expresia arhitectural`.
De altfel, o restaurare profesionist` putea aduce f`r` mare
efort construc]ia la forma ini]ial`, iar consolidarea ei nu con-
stituia o problem` deosebit` pentru un inginer competent.
• Prezen]a ei în vecin`tatea cartierului U.C.B. – oper` a arhi-
tectului Octav Doicescu – era important` [i demonstrativ`,
ilustrånd dou` moduri diferite de realizare a unei sinteze a
arhitecturii tradi]ionale cu modernitatea; din acest punct de
vedere, prezen]a ei urbanistic` era interesant`.
• Aceast` lucrare a arhitectei H. Delavrancea Gibory era
propus` a face parte din muzeul viu de arhitectur` a
Bucure[tiului – proiect cultural în curs de desf`[urare prin
U.A.R. – [i demolarea ei constituie o distrugere barbar` a
unui exemplar valoros din patrimoniul cultural al ora[ului.
În final, doresc s` fac un apel, în special c`tre arhitec]ii
tineri, pentru a nu mai fi p`rta[i la asemenea fapte, pentru
a avea respect fa]` de operele predecesorilor lor.
A ucide un om e o crim`.
A ucide crea]ia lui este, de asemenea, o crim` care îi [terge
memoria [i îi afecteaz` mo[tenirea cultural` pe care a
l`sat-o genera]iilor viitoare, uneori incapabile s` o
pre]uiasc` [i s` o p`streze.

Arh. Mili]a Sion
Bucure[ti – ianuarie 2010

DEONTOLOGIE PROFESIONAL~
În lunile august [i septembrie ale anului trecut, la Muzeul Na]ional de Art`, a
avut loc o expozi]ie dedicat` Henrietei DELAVRANCEA – GIBORY, personalitate
de seam` a arhitecturii române[ti. În acela[i timp - ironia sor]ii - a fost decis` de
c`tre Direc]ia pentru Cultur`, Culte [i Patrimoniu a Bucure[tiului demolarea
unei lucr`ri importante a arhitectei - casa PRAGER, situat` în Bd. Aviatorilor
nr. 92, prin avizul de eliberare a amplasamentului [i de construire a unui bloc de
parter [i patru niveluri. Prim`ria sectorului 1, cu elan [i mare grab`, a acordat
autoriza]ia de construc]ie a acestui imobil.

Imagine de epoc` (foto: Willy Pragher - 1941, Staatsarchiv Freiburg) 
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decizie din Timi[oara, preocupa]i de dezvoltarea ora[ului.
Dup` un proces lung de comunicare [i dezbatere, sus]inut
de analize profesioniste, direc]iile de dezvoltare au fost
anun]ate: business-ul (centru de afaceri) [i educa]ia (centru
universitar), urmând ca \n jurul acestor teme s` fie grupate
o serie de proiecte concrete pentru punctele forte ale
ora[ului [i pentru \mbun`t`]irea spa]iului public. Arhitec]ii
de la Eurodite [i Roeleveld-Sikkes au elaborat de aseme-
nea un mic manual despre importan]a planific`rii strategice
la noi \n ]ar`, cu pa[ii necesari, idei [i beneficii. Este un aju-
tor oferit autorit`]ilor pentru a demara un program na]ional
de dezvoltare urban` responsabil` [i coerent`.

www.eurodite.eu, www.roeleveld-sikkes.eu

STRATEGII URBANE
PENTRU TIMI{OARA
La sfâr[itul anului trecut, Timi[oara
a f`cut un pas important c`tre elabo-
rarea unui masterplan la nivel euro-
pean: firma olandez` de consultan]`
urban` Eurodite [i biroul de arhitec-
tur` Roeleveld-Sikkes, implica]i \n
proiect prin intermediul unui
parteneriat \ncheiat \ntre Ministerele
Dezvolt`rii [i Locuirii din Olanda [i
România, au prezentat concluziile
unei cercet`ri complexe dedicate
ora[ului, având drept scop o strate-
gie urban` pe termen lung. 
Cu o experien]` semnificativ` \n elaborarea unor direc]ii de
dezvoltare pentru diverse centre urbane, arhitec]ii de la
Eurodite (Joep de Roo [i Meta van Drunen) au \nceput cu
o analiz` de ansamblu, \n urma c`reia au fost trasate
punctele forte, sl`biciunile, oportunit`]ile [i posibilele peri-
cole. Pentru fiecare tem`, au creat mai multe modele de
dezvoltare [i un concept, iar printre temele abordate s-au
num`rat cre[terea urban`, infrastructura, locuirea, munca,
ecologia urban`, recreerea [i calitatea spa]iului. |n paralel,
au fost organizate o serie de workshop-uri care au avut ca
subiect identitatea ora[ului. Astfel, a fost creat` o structur`
organiza]ional` la care au participat principalii factori de

Posibilit`]i de dezvoltare regional` pentru Timi[oara

Plan urban preliminar \n procesul de creare a unui document de planificare strategic` pentru Timi[oara [i zona \nconjur`toare
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PREMIILE 
ANUALEI DE ARHITECTUR~
NORD VEST 2009

P
remiile Anualei de Arhitectur`
Nord Vest 2009 au fost decer-
nate la Baia Mare, \n data de 22

ianuarie 2010. 
Avånd \n vedere faptul c` \n 2009 nu
au fost finalizate foarte multe con-
struc]ii noi, organizatorii au decis ca
expozi]ia-concurs aaNV09 s` cuprind`
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proiecte, fie ele mai vechi sau mai
recente, care, din diverse motive, nu
s-au mai materializat [i nu mai au
[ansa de a se materializa. Prin 
urmare, expozi]ia s-a desf`[urat sub
titlul „Proiecte pierdute \n timp” [i a 
constituit, pentru membrii filialei, o
oportunitate de a-[i prezenta \n public
lucr`ri care, altfel, ar fi r`mas 
necunoscute. 
Au existat cinci sec]iuni de concurs,
premiile fiind acordate de c`tre un
juriu format din arh. Bruno Andre[oiu,
arh. {tefan Ghenciulescu, arh. Adrian
Iona[iu, arh. {erban }ig`na[ [i arh.
Arpad Zachi. 
La categoria „Arhitectur` sub 1.000

mp”, cå[tig`tori au fost arh. Ildiko
Mitru [i {tefan Paskutz, de la biroul 9
Op]iune, pentru un proiect de
pavilion expozi]ional. Acelora[i
arhitec]i le-a revenit [i premiul
sec]iunii „Arhitectur` peste 1.000
mp”, pentru proiectul nerealizat al
unui muzeu privat. Premiul pentru cel
mai bun proiect al categoriei
„Amenaj`ri exterioare”, o reconfigu-
rare a Parcului Central din Baia Mare,
a fost cå[tigat de arh. Petre Ro[ca [i
Alexandru Baban, de la biroul
Architel. Juriul a decis s` nu acorde
premii la categoriile „Amenaj`ri
interioare” [i „Restaurare”, din cauza
lipsei concuren]ei. 
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Organizat de c`tre Ordinul Arhitec]ilor din Romånia, con-
cursul de solu]ii a avut un caracter public [i s-a adresat
arhitec]ilor cu drept de semn`tur`, membri ai OAR sau ai
unei organiza]ii profesionale similare din ]`rile Uniunii
Europene, cu atestat \n domeniul proiect`rii lucr`rilor de
restaurare [i consolidare a structurilor istorice. Obiectivul
proiectului „Hanul Gabroveni” este de a oferi un exemplu
de bun` practic` [i excelen]` profesional` pentru reabi-
litarea centrului istoric al Bucure[tiului [i, mai ales, de a
restitui publicului accesul la un centru cultural cu
func]iuni mixte. Proiectul vine \n \ntåmpinarea nevoii de a
asigura spa]ii de calitate superioar` pentru activit`]i cul-
turale, dar [i de a revitaliza unele func]iuni tradi]ionale
pentru aceast` zon` istoric`: micul comer], atelierele arti-
zanale sau me[te[ug`re[ti, socializarea comunitar`,
petrecerea timpului liber. |n competi]ie au fost \nscrise 42
de propuneri.

|n urma juriz`rii, primele trei birouri clasate au fost:

Premiul I: Metaconcept Design • Autor principal: arh. Adina
Ioni]` • Coautori: arh. Flaviu B`rb`caru (Asco Construc]ii),
ing. {tefan Lichwar • Expert monumente: arh. Mihai Opreanu

Premiul II: Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i • Autor principal:
arh. Adrian Soare • Coautori: arh. Eliza Yokina, arh. Sebastian
Lupea, arh. Camelia Oancea, arh. Rodica Dina, arh. Ruxandra
Sacalis • Speciali[ti/exper]i monumente: arh. Irina Popescu-
Criveanu, arh. Aurel Botez, ing. {erban-Marius Median

Premiul III: Atelier FKM • Autor principal: arh. Kozma Zsolt
Coautori: arh. Bogdan Fodor, ing. Virag Jacint, ing. Florin
Popa • Speciali[ti monumente: arh. Tövissi Zsolt, ing. Makay
Dorottya-Lilly

Juriul a fost format din arh. Doina Bubulete, Irina Cosm`nescu,
Nicolae Lascu, Jean-Guy Lecat, {tefan M`nciulescu, Marius Marcu-
Lapadat [i prof. dr. Corina Popa (istoric de art`) – membri titulari [i
arh. Drago[ Perju [i Ileana Zbârnea – membri suplean]i. Universitatea
de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” a g`zduit expozi]ia
proiectelor participante la concurs,  în perioada 22 decembrie 2009 –
10 ianuarie 2010, urmånd s` organizeze [i festivitatea de premiere. 

Premiul I: Metaconcept Design • Autor principal: arh. Adina
Ioni]` • Coautori: arh. Flaviu B`rb`caru (Asco Construc]ii),
ing. {tefan Lichwar • Expert monumente: arh. Mihai Opreanu

a. Construc]ia nou`
ARCUB este accesat dinspre Str. Lipscani printr-un vast spa]iu vi-
trat pe mare \n`l]ime, vizibil de la intersec]ia cu bulevardul. Acest
spa]iu, ce comport` un mezanin, distribuie birourile administra]iei
printr-o scar` monumental`. Foaierul este desp`r]it de pasaj de o
larg` vitrin` [i beneficiaz` de o u[` dubl`, care asigur` o leg`tur`
facil` cu restaurantul.
Sala polivalent` are o capacitate total` de pån` la 250 de specta-
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CONCURS PENTRU
HANUL GABROVENI

tori, mezaninul g`zduind cabinele de sunet [i lumin`. Sala este
dotat` cu toate accesoriile necesare unei utiliz`ri multifunc]ionale
[i, \n cazuri excep]ionale, se poate crea un mare spa]iu eveni-
men]ial ce ar reuni s`lile din aripa de est a pasajului \n parter [i
subsol, sala polivalent`, foaierul principal [i holul pe dou` nivele.
Etajul unu este ocupat \n \ntregime de birourile administra]iei
ARCUB, din care o parte se afl` \n noul etaj al pasajului, cu vedere
spre curte, iar sala de [edin]e a fost plasat` \n corpul nord al
Hanului, al`turi de s`lile de seminar [i conferin]e. Etajul doi este
\mp`r]it \ntre trei garsoniere cu vedere [i terase accesibile la sud
[i un mare spa]iu de recreere [i de luat masa la nord, cu o teras`
spre Lipscani.
CIMECUL este accesat din strada Gabroveni, printr-un hol de
l`rgimea maxim` a parcelei, ce se deschide la est spre s`lile cen-
trului de informare patrimoniu care au privilegiul s` se afle sub
bol]ile Hanului, [i spre sala de expozi]ie pe dou` nivele, cu vedere
spre pasaj. Arhivele [i fototeca [i-au g`sit locul la subsolul

La sfâr[itul lunii decembrie 2009 au fost desemna]i cå[tig`torii
concursului de solu]ii pentru restaurarea, extinderea [i remodelarea
func]ional` a Hanului Gabroveni.

Premiul I: Metaconcept Design
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Hanului, unde pot, totu[i, beneficia de lumina natural`, prin gurile
ini]iale de ventilare, ale c`ror desen [i boltire vor fi ref`cute con-
form releveelor.

b. Cl`direa monument istoric
Principalul spa]iu al Hanului Gabroveni este pasajul-curte, par]ial
acoperit. Dinspre strada Lipscani, poate fi accesat restaurantul. O
scar` elicoidal` conduce la subsol, unde se g`se[te restaurantul
tip tavern`, specific cartierului, care beneficiaz` de decorul arcelor
[i bol]ilor ce vor fi p`strate sau restaurate. Leg`tura cu ARCUB se
poate face la parter, prin simpla traversare a pasajului, pentru o
utilizare cotidian`. |n cazul rezerv`rii restaurantului pentru eveni-
mente patronate de ARCUB, un acces direct, interior, se poate
face prin nodul vertical la sala din subsol. Aripa de vest a cur]ii a
fost p`strat` ca \n trecut, sub forma unui [ir de magazine. Aripa
de est, ref`cut`, g`zduie[te la parter spa]iile de expozi]ie CIMEC
[i un foaier ARCUB, ce pot comunica pentru a crea un spa]iu pen-
tru ac]iuni comune. Zona de sud, la strada Gabroveni, prime[te la
est Centrul de Informare Patrimoniu, al CIMEC, iar la vest, Centrul
de Informare Turistic` [i Cultural`, cu un acces dinspre pasaj. La
etaj se ajunge prin nodul de circula]ie vertical`. Holul spa]ios dis-
tribuie s`lile de seminar [i reuniuni. Galeria de art` de la etajul
aripei de vest a pasajului ocup` un spa]iu adaptat func]iei. O scar`
de evacuare une[te cele trei nivele, cu ie[ire \n curte. Partea de
sud [i de est a etajului este ocupat` de birourile CIMEC [i
ARCUB.

Premiul II: Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i • Autor principal:
arh. Adrian Soare • Coautori: arh. Eliza Yokina, arh. Sebastian
Lupea, arh. Camelia Oancea, arh. Rodica Dina, arh. Ruxandra
Sacalis • Speciali[ti/exper]i monumente: arh. Irina Popescu-
Criveanu, arh. Aurel Botez, ing. {erban-Marius Median

a. Construc]ia nou`
Conceptul solu]iei se bazeaz` pe „reconstruc]ia” volumetric` a

cl`dirilor existente anterior pe teren, realizat` \n stil contemporan,
neutru, din zid plin, perforat cu goluri ritmate. Peste aceste 
volume „recuperate” se suprapune un volum complex, contem-
poran, tehnologic, dar, \n acela[i timp, un artefact fragil. Acest
volum metalic prelunge[te individual fiecare dintre cele 4 corpuri
vechi, creionând o siluet` urbanistic` ce \ncearc` s` se integreze
cât mai bine în contextul construit. Cl`dirile noi preiau [i inter-
preteaz` în cheie contemporan` tipologii de spa]ii sau elemente
arhitecturale de la cl`dirile învecinate Hanului. Spa]iile se orga-
nizeaz` în jurul unei cur]i interioare la care se accede printr-un
gang, prilej de a crea efecte de lumin` prin practicarea unor
extrageri complexe din masa construit` a cl`dirii, interpretându-se
astfel un alt termen din vocabularul arhitectural al Hanului: lumi-
natorul. Luminatoarele str`bat etajele 2 [i 1 ale cl`dirii, conducând
lumina, atât de la est, cât [i de la vest, în interiorul gangului.
Curtea interioar` este prezent` pregnant la nivelul S`lii de specta-
cole, devenind o prelungire exterioar` atât a foaierului s`lii, cât [i
a sc`rii monumentale ce face leg`tura cu parterul. Urmând prin-
cipiul respect`rii parcelarului existent, cl`dirile noi de pe cele dou`
parcele libere, de[i func]ioneaz` împreun` la interior, î[i p`streaz`
identitatea la exterior.

b. Cl`direa monument istoric
Restaurarea hanului/pasajului comercial urm`re[te crearea unei
noi unit`]i pentru ansamblul ruinat; aceast` unitate înglobeaz`
p`r]ile conservate ale cl`dirilor. Subsolurile [i corpurile de nord,
sud [i vest vor fi consolidate [i tratate diferen]iat. Nivelul parteru-
lui este construit din zid. Este p`strat ritmul golurilor, cunoscut din
releveele anterioare pr`bu[irii acestui corp. Nu s-a optat pentru o
reconstruc]ie fidel` a parterului, preferându-se o imagine neutr`,
comun` p`r]ilor noi înglobate ansamblului propus. Interven]ia 
contemporan` îmbog`]e[te atmosfera cur]ii interioare prin intro-
ducerea registrului etajului într-o alc`tuire simpl`, din metal, 
sugerând etajele hanurilor de secol XVIII-XIX, închise cu geamlâc.
Utilizarea închiderilor metalice pentru golurile de la parter ale cur]ii

Premiul I: Metaconcept Design Premiul I: Metaconcept Design
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interioare reface unitatea vizual` a spa]iului cur]ii. S-a dorit ca
fa]ada Lipscani a Hanului s` devin` o istorie a acestuia, expus`
public, în care s` se poat` citi numeroasele faze de execu]ie ce se
suprapun frenetic. Prin p`strarea aspectului de „ruin`”, fa]ada
devine un exerci]iu de memorie adresat unei societ`]i care a per-
mis degradarea pân` aproape de colaps a unui monument istoric
ce adun` în zidurile sale m`rturii ale unei vie]i de câteva sute de
ani în inima Bucure[tilor. Fa]ada Gabroveni este restaurat` în
imaginea conservat` pân` în momentul actual, a etapei
Constantin Hagi Tudorache, cu p`strarea interven]iilor din prima
jum`tate a secolului XX la nivelul parterului.

Premiul III: Atelier FKM • Autor principal: arh. Kozma Zsolt •
Coautori: arh. Bogdan Fodor, ing. Virag Jacint, ing. Florin
Popa • Speciali[ti monumente: arh. Tövissi Zsolt, ing. Makay
Dorottya-Lilly

a. Construc]ia nou`
Construc]ia nou` se define[te prin \ncercarea de a acapara com-
plet [i uniform spa]iul \n care se dezvolt`. Spa]iul interior [i 
exterior se \ntrep`trund prin perfora]iile din planurile verticale [i
orizontale, care delimiteaz` perspective [i introduc unghiuri de
vedere inedite. Suita de cur]i interioare, luminatoare [i ferestre de
mari dimensiuni aduc lumina [i aerul proasp`t \n marea majoritate
a spa]iilor interioare. Simplitatea formelor, austeritatea materi-
alelor, p`trunderea suprafe]elor exterioare \n interior poten]eaz`
rela]iile spa]iale. Fa]adele c`tre fronturi exprim` cele trei registre
ale cl`dirii printr-o dispozi]ie ritmat` a golurilor. Extinderea
deasupra corpului parter ref`cut al cl`dirii monument urm`re[te
fidel conturul acestuia, dar este compus \n regula cl`dirii noi,
folosindu-se de limbajul acesteia. Perfora]iile verticale, fie c` sunt
cur]i de lumin`, luminatoare sau goluri interioare, organizeaz`
spa]iile adiacente lor [i aduc lumin` \n ipostaze inedite, realizånd

Premiul II: Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i •

Premiul II: Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i • Premiul II: Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i •
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leg`tura \ntre vechi [i nou. O anvelop` din beton aparent acoper`
toat` cl`direa [i p`trunde [i \n spa]iile interioare. Texturile exte-
rioare [i interioare sunt fine, austere, accentuând senza]ia de
spa]iu continuu. Regimul de construire unitar pe toat` parcela
este o caracteristic` a majorit`]ii ]esuturilor urbane europene.
Zona Lipscani nu face excep]ie. Sc`derea regimului de în`l]ime
spre interiorul lotului este nejustificat`, iar retragerea unui etaj la
frontul cl`dirii este specific unui alt mod de construire, \n care
spa]ialitatea str`zilor sau bulevardelor sunt determinate [i de con-
tinuitatea corni[ei. Imaginea eterogen` a str`zilor Lipscani [i
Gabroveni este datorat` diferen]elor de \n`l]ime ale cl`dirilor
al`turate [i exhib`rii par]iale a calcanelor, în special în registrele
superioare. 

b. Cl`direa monument istoric.
Se propune refacerea [i restaurarea identic`, exclusiv pentru 
elementele care sunt p`strate \n sit. Elementele esen]iale pier-
dute, care pot fi documentate, vor fi \nlocuite de unele moderne,
diferite stilistic [i ca tehnologie de punere \n oper`. Astfel, 
refacerea parterului pr`bu[it se va face cu materiale moderne, a
c`ror materialitate [i conformare (dispunerea golurilor, \n`l]imea
la corni[`) sugereaz` prezen]a istoric` a acestuia. Refacerea per-
tinent` a desenaturii originale a fa]adei dinspre strada Lipscani
este, probabil, imposibil`. Desenul golurilor se va completa cu
materiale noi, \n m`sura \n care se vor g`si suficiente urme in situ
pentru a permite acest lucru. Urmånd aceea[i logic`, dispari]ia
complet` a elementelor de tåmpl`rie justific` folosirea unor 
tehnici [i materiale contemporane. S-a optat pentru folosirea vitra-
jelor mari cu tåmpl`rii de o]el. Proiectul propune remodelarea
urbanistic` a volumului cl`dirii istorice prin extinderea corpului
nou [i peste parterul estic ref`cut. Aceast` extindere genereaz` o 
conformare unitar`, care accentueaz` ideea de pasaj.

Premiul III: Atelier FKM 

Premiul III: Atelier FKM Premiul III: Atelier FKM 
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}inånd cont de faptul c` resursele com-
bustibile ale planetei ar mai ajunge doar 
pentru trei-patru genera]ii, [i aceasta cu
efecte dezastruoase asupra climei, mo-
mentul de fa]` este unul \n care trebuie
luate deciziile [i m`surile necesare pentru
trecerea la utilizarea resurselor regenera-
bile. |n plus, \n contextul \n care Uniunea
European` a impus ca pån` \n anul 2020
nivelul emisiilor de CO2 [i consumul de
energie s` scad` cu 20%, iar totalul energiei
consumate s` provin` \n propor]ie de 20%
din surse regenerabile, aceste m`suri devin
nu doar necesare, ci [i obligatorii.
Ne-am propus ca \mpreun` cu VELUX, una
dintre companiile care \ncurajeaz` din plin
inova]ia, s` aducem \n aten]ia publicului
aceast` problematic`, promovånd gåndirea
ecologic` \n proiectare. Pe parcursul a mai
multe articole, vom prezenta exemple con-
crete de construc]ii sustenabile, solu]ii 
complexe pentru un habitat ecologic [i
m`suri rapide care pot fi luate pentru a efi-
cientiza locuirea.

VELUX se num`r` printre companiile care
au dezvoltat [i realizat deja o serie de
proiecte-pilot sustenabile. Putem aminti
locuin]ele model prefabricate care se
instaleaz` pe terasele unor blocuri exis-
tente: SOLTAG, un prototip pentru zona de
Nord a Europei, [i de ATIKA, un prototip
pentru zona mediteraneean`, ambele cu
zero emisii de carbon. Acestea demon-
streaz` versatilitatea sistemelor companiei
[i ofer` solu]ii verificabile \n timp real pen-
tru cele dou` probleme contradictorii ale
arhitecturii: limitarea pierderilor termice pe
timp de iarn` [i protec]ia \mpotriva \nsoririi
excesive pe timp de var`, obiective atinse
prin amplasarea, orientarea [i utilizarea
corect` a ferestrelor de mansard` [i a
celorlalte elemente de arhitectur` ale
anvelopantei. Mai mult, compania s-a de-
dicat pe termen lung proiectului „Model
Home 2020“, ce are ca obiectiv construi-
rea [i testarea unor „case active” ce pro-
moveaz` conceptul de sustenabilitate,
punând pe acela[i plan consumul redus de

ECO-HABITAT

SOLU}II 
PENTRU ARHITECTURI SUSTENABILE

Text: CATRINEL NEGRU
Foto: ADAM MORK

A construi sustenabil pre-
supune conceperea unei cl`diri
astfel \ncåt orientarea,
conformarea geometric`,
materialele [i tehnologiile
utilizate s` aib` ca rezultat un
impact cåt mai redus asupra
mediului, \n toate fazele
existen]ei construc]iei – de la
produc]ia materialelor,
transportul [i punerea lor \n
oper` pån` la exploatarea [i
post-utilizarea cl`dirii – toate
acestea \n paralel cu ob]inerea
unor condi]ii de confort
optime, care s` garanteze c`
sistemele alese vor fi
men]inute o perioad` lung` 
de timp. 1

2
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energie [i confortul locuirii. Pån` \n anul
2010 vor fi finalizate [ase proiecte experi-
mentale utilizånd tehnologiile VELUX, \n
cinci ]`ri din Europa; ele vor fi deschise vizi-
tatorilor pentru 6-12 luni [i, ulterior, 
våndute unor familii, continuåndu-se \nre-
gistrarea comportamentului \n timp al
cl`dirii, \n condi]ii de exploatare real`.
O alt` direc]ie de dezvoltare a cl`dirilor sus-
tenabile const` \n utilizarea tehnologiilor de
ultim` or` pentru instala]ii, cum ar fi panourile
solare, \n cazul locuin]elor, sau sistemele
inteligente de control al \nsoririi [i ventila]iei,
\n cazul cl`dirilor publice. Solu]iile concrete
sunt includerea suprafe]elor din panouri
solare \n planul \nvelitorii, modulate astfel
\ncåt s` corespund` dimensiunilor ferestrelor
de mansard` adiacente, [i utilizarea sis-
temelor integrate de control al ventila]iei [i
\nsoririi, prin ac]ionarea unei unice tele-
comenzi, sau prin setarea diferitelor scenarii
de ridicare/coboråre a rulourilor [i deschidere/
\nchidere a ferestrelor, \n func]ie de momentul
zilei. Prin integrarea acestor sisteme \n arhi-
tectur` \nc` din momentul concep]iei se 
asigur` func]ionarea optim` a cl`dirii [i circu-
la]ia corect` a curen]ilor de aer, pentru a crea
un mediu interior s`n`tos, f`r` a necesita
aten]ia permanent` a utilizatorilor.
Inova]iile tehnice [i gåndirea \n spirit ecologic a
cl`dirii determin` ca ventilarea natural` [i
radia]ia solar` s` fie utilizate cu maximum de
eficien]` pentru ob]inerea confortului, redu-
cånd la minimum nevoia de \nc`lzire radiant`,
cea de r`cire a aerului [i cea de utilizare a
luminii electrice, \n paralel cu dezvoltarea unor
imagini de arhitectur` avangardiste [i, \n
acela[i timp, aplicabile la scar` larg`.
Toate aceste m`suri, la scara locuirii indivi-
duale sau la scar` public`, trebuie s` devin` \n
scurt timp practici curente \n råndul arhi-
tec]ilor, iar o bun` informare \n aceast` direc]ie
este evident necesar`. Ne propunem ca
exemplele ce vor fi prezentate \n urm`toarele
numere ale revistei s` constituie repere de
baz` \n acest sens, oferind tuturor celor intere-
sa]i solu]ii eficiente [i de ultim` or`.

1,2. Green Lighthouse, Copenhaga 
3,4. Soltag, Copenhaga
5. Atika, Bilbao 
6,7. Home for Life, Aarhus

6

7
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|n timpul unei vizite la Paris, l-am putut
întâlni pe Dominique Perrault aproape
peste tot: prin lucr`rile sale, dintre care
celebra Bibliotec` Na]ional` a Fran]ei, pe
malul stâng al Senei, prin interven]iile sale
în expozi]iile de arhitectur` despre Turnul
european la Pavillon de l’Arsenal, despre
Marele Pari(s) [i despre locuirea ecologic`
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
în libr`rii, prin c`r]ile care îi sunt con-
sacrate, la Centre Pompidou, unde ecourile
expozi]iei care i-au fost dedicate în 2008
persist` înc`… Renumele s`u interna]ional
a început odat` cu câ[tigarea concursului
de arhitectur` pentru Biblioteca „François
Mitterrand”, care, odat` realizat`, i-a adus
marele premiu Mies van der Rohe în 1997.
Au urmat apoi, în 1992, Velodromul [i
Piscina olimpic` din Berlin; în 1996,
extinderea Cur]ii de Justi]ie a Comunit`-
]ilor Europene la Luxemburg; în 2002,
Masterplanul pentru Donau City, noul
cartier din Viena cu turnurile gemene,
Centrul olimpic de tenis [i reamenajarea
parcului Manzanares la Madrid; în 2003,
noua scen` a Teatrului Marinski din 
Sankt-Petersburg [i, în 2004, campusul
Universit`]ii pentru Femei Ewha din Seul.
Alte proiecte de anvergur` sunt în curs de
realizare precum hotelul de 3 [i 4 stele din
Milano (Italia) sau Palatul sporturilor din
Leon (Spania). Agen]ia DPA, Dominique
Perrault-Architecture, a câ[tigat în iulie
2008 concursul interna]ional  pentru
Termele din San Pellegrino din regiunea
Bergamo în Italia, iar Bulgaria i-a încredin-
]at noul s`u Centru de Afaceri din Sofia.

Lucian Constantinescu: V` mul]umesc mai
întâi pentru disponibilitate… Voi începe cu o
întrebare despre Biblioteca Na]ional` a Fran]ei,
unde am petrecut ore [i zile întregi, pe care am

tr`it-o ca pe un loc magic, ca pe o muzic`
maiestuoas` [i  înv`luitoare… 
Modul în care Biblioteca a evoluat a fost previ-
zibil pentru dumneavoastr`?
Dominique Perrault: La început, acum
dou`zeci  de ani – în aceast` toamn` vor fi
exact dou`zeci de ani de când concursul de
arhitectur` a avut loc – nu era nimic în jurul 
bibliotecii, era o cl`dire complet izolat`. |n
prezent, exist` un cartier întreg în jurul ei [i
chiar o pasarel` care leag` esplanada Bibliotecii
de o mare gr`din`. 
Ast`zi este evident c` arhitectura poate lucra cu
vidul, c` s-a putut construi un vid, care con]ine
esplanada public`, un loc virtual delimitat de
patru turnuri pe col]. 

Aceast` esplanad`, ca loc public, constituie
liantul între arhitectur` [i cartier; densitatea con-
struc]iilor din jur, mijloacele de transport în
comun, linia de metrou etc. fac ca Biblioteca [i,
mai ales, esplanada s` devin` marea pia]` cen-
tral` a cartierului, utilizat` [i apreciat` de toat`
lumea. E un lucru real,  în vreme ce cu dou`zeci
de ani în urm`…

L.C.  Mi-a pl`cut lemnul cald al esplanadei, care,
în compara]ie cu atâtea lucruri de beton, î]i face
bine… 
D. P. Exact, e un loc pentru plimbare, în care
po]i s` întârzii, po]i s` visezi, s` dormi, s`
prive[ti… E un loc pentru pietoni, pentru
hoinari, nu pentru ma[ini.

CONVORBIRE CU 
DOMINIQUE PERRAULT

Esplanada  Bibliotecii Na]ionale a Fran]ei, Paris. Foto: ©Dominique Perrault/Adagp

Hotel de 3 [i 4 stele, Milano. 
Foto: ©Dominique Perrault/Adagp
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L. C. Am v`zut Biblioteca [i ca pe o mare insta-
la]ie, ca [i cum arhitectura s-ar juca cu instala]ia
[i instala]ia s-ar juca cu arhitectura…
D. P. Da, în arta contemporan`, instala]ia
creeaz` rela]ii, în cazul nostru între cartier [i
ora[… Ideea este c` astfel de cl`diri publice, cu
valoare simbolic`, nu trebuie s` fie izolate de
ora[. 

L.C.  A]i propune ast`zi acela[i proiect pentru
Bibliotec`, [i m` gândesc \n primul rând la
imperativele ecologice?
D. P. Gr`dina Bibliotecii, care este îngropat`,
care se g`se[te în sol, este perfect ecologic`.
În schimb, cele patru turnuri nu sunt întru totul
ecologice [i ne gândim la modul în care am

putea folosi dinamic aceasta dubl` fa]ad`.
Biblioteca are o fa]ad` dubl`, o piele dubl`, una
din sticl` [i o alta de lemn, constituit` din
obloane. Între cele dou` fa]ade se creeaz` un
spa]iu care poate fi folosit mai bine.

L.C.  Gândindu-m` la marile dumneavoastr`
proiecte din Seul, Moscova, Viena, Sofia, care
este pentru dumneavoastr` raportul între
arhitectur` [i peisaj?
D. P. Ast`zi, peisajul nu mai este în]eles ca
alt`dat`, adic`, marea, muntele, florile, copacii,
natura etc. A[ putea spune chiar c` ast`zi
ora[ul este un peisaj; putem vorbi de un peisaj
natural, dar [i de un peisaj artificial, urban… Se
pune problema pentru arhitect s` stabileasc` un
raport între ceea ce exist` [i ceea ce urmeaz`
s` fie creat, exist` o dialectic` a peisajului [i în
cel urban arhitectura adaug` la arhitectur`…

L.C.  Referitor la turnuri, spunea]i c` trebuie
construite turnuri acolo unde ele exist` deja. Ce
înseamn` mai exact asta?
D. P. Este un fapt interesant cu turnurile, cu
ele po]i transforma ora[ul. Un ansamblu de
turnuri vorbe[te, creeaz` o rela]ie nou` cu
ora[ul… Peisajul urban cu turnuri este unul nou.

L.C. Am v`zut expozi]ia despre Locuirea eco-
logic` la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Ast`zi a devenit o chestiune inevitabil`…
D. P. Da, ne confrunt`m ast`zi cu o situa]ie
nou`; nu mai suntem pe vremea când se
descopereau ]inuturi noi, \n prezent nu mai
este nimic de descoperit. Este o situa]ie foarte
interesant` din punct de vedere cultural, pen-
tru c` acest fapt transform` viziunea noastr`
despre lume, care este o lume închis`, limi-
tat`. Trebuie s` lucr`m [i s` respect`m
aceast` lume limitat` – în sensul de cunoscut`
– [i cred c` avem de-a face aici cu o dimensi-
une filozofic`. Dezvoltarea durabil` nu este o
chestiune economic`, nu este nici o chestiune
tehnic`, este o chestiune cultural`. Planeta
este cunoscut`, are limite, în vreme ce secole
întregi limita p`rea îndep`rtat`. Ast`zi suntem
la limit` [i, prin urmare, problemele sunt foarte
diferite. Acum se pune problema cum va
putea omul s` continue s` tr`iasc` pe p`mânt,
cum va reu[i s` gestioneze resursele planetei
în a[a fel încât omenirea s` poat` evolua, s`
poat` cre[te, produce etc. în condi]ii care s`
fie echitabile [i democratice.

L.C.  Lucra]i mai degrab` pe calculator sau cu
creionul în mân` ?
D. P. Oh, e foarte variabil [i de fapt e un pic din
toate în acela[i timp, fiindc` pot foarte bine s`
lucrez cu creionul, cu computerul, cu machetele.
Pot s` încep s` lucrez cu primele imagini, cu
desene, [ti]i, de fapt nu este o regul` anume.

L.C.  Cum lucra]i un proiect cu echipa?
D. P. Începem în mod foarte liber. De exemplu,
la început este o idee, o ipotez`, f`r` a [ti îns`
dac` ea va fi definitiv`. |ncepem s` ne îndoim,
s` discut`m, s` critic`m aceast` ipotez` [i apoi
se poate ca ea sa fie interesant` doar în pro-
por]ie de dou`zeci la sut` [i se poate s` o
schimb`m în propor]ie de optzeci la sut`, se
poate s` fim nevoi]i s` degaj`m, s` elabor`m o
nou` ipotez` [i, încetul cu încetul, în aceast`
dialectic` a diferitelor ipoteze, încep s` apar`
unele elemente care permit construirea unui act
fondator, care permit definirea caracterului,
geografiei proiectului, [i încetul cu încetul, rela-
tiv repede uneori, proiectul apare…

L.C.  Exist` democra]ie în echipa dumneavoas-
tr` sau [eful hot`r`[te?
D. P. {ti]i, crea]ia nu este un act democratic.
Crea]ia este ceva care la un moment dat î]i cere
s` fii singur. Trebuie s` î]i asumi riscul [i s` ai
curajul îndoielii. 

L.C.  R`mânând la aceast` frumoas` idee, v`
mul]umesc pentru întreaga convorbire.

www.perraultarchitecte.com
DC Towers, Viena. Foto: ©Dominique Perrault/Adagp

Hotel de 3 [i 4 stele, Milano, Italia. Detaliu acces. Foto: ©Dominique Perrault/Adagp

Hotel de 3 [i 4 stele, Milano. 
Foto: ©Dominique Perrault/Adagp



I
ldefons Cerda Suñer a tr`it între anii
1815-1876, a fost inginer civil [i este
cunoscut ast`zi pentru proiectarea

planului de extindere a Barcelonei, la
jum`tatea secolului 19, mai precis a
cartierul Eixample. Cedând presiunii pu-
blice, în 1854, guvernul catalan a aprobat
distrugerea zidurilor ce delimitau incinta
ora[ului. Intuind nevoia de extindere a
urbei în afara spa]iului existent, conges-
tionat [i predispus la boli, Cerda a ini]iat
realizarea unui proiect de extindere a
Barcelonei, cu un concept integrat, mo-
dern, adaptat cerin]elor [i tendin]elor
tehnologice, precum [i condi]iilor locale. 
Principiile care au stat la baza realiz`rii
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este una variat` [i de bun` calitate.
Numero[i arhitec]i din epoca modern` au
marcat acest teritoriu, având o contribu]ie
important` la imaginea actual`.
Semnificative au fost interven]iile lui
Gaudi, dintre care men]ion`m Casa Mila,
Casa Batlló [i Sagrada Familia, precum [i
cele ale arhitec]ilor Josep Puig i
Cadafalch, Josep Domenech i Estapa,
Josep Vilaseca i Casanovas, ori Enric
Sagnier I Villavecchia, care este respon-
sabil de existen]a a peste 500 de cl`diri la
nivelul întregului ora[. Dintre arhitec]ii

proiectului au fost, în primul rând, de
ordin sanitar: iluminare natural` [i
ventila]ie pentru cât mai multe spa]ii,
asigurarea a cât mai multor zone verzi,
punerea la punct a unui sistem eficient
de canalizare [i de eliminare a de[eurilor.
Accesul la servicii, informa]ii [i energie a
fost, de asemenea, o prioritate. 
Desenele [i machetele sale erau cu mult
înaintea timpului în care tr`ia: structura
stradal` presupunea re]ele optimizate
care s` permit` circula]ia în siguran]` a
pietonilor, extinderea liniilor de cale ferat`
urban` pentru tramvaiele trase de cai [i
trenuri, erau prev`zute sisteme de
racordare la gaz [i canalizare de mare
capacitate pentru prevenirea inunda]iilor.
Planul a fost aprobat pentru implementa-
re în 1859.
Eixample este rezultatul unui ra]ionament
practic [i extrem de complex pentru mo-
mentul la care a luat na[tere.
Implementat în urm` cu 15 decenii, pro-
iectul a evoluat gradual, generând un
]esut complex, bogat în nuan]e. 
Specifice Eixample-ului r`mân structura
stradal` rectangular`, str`b`tut` de
bulevarde largi [i cvartalele compacte cu
col]uri te[ite [i cur]i interioare.
Arhitectura dezvoltat` în aceast` zon`

CERDA {I BARCELONA DE MÂINE
REALITATE 

VERSUS 
DESIGN

Parte din seria evenimentelor dedicate
Anului Cerda, expozi]ia Cerda i la
Barcelona del futur, g`zduit` de Centrul
de Cultur` Contemporan` al Barcelonei
(CCCB), este un omagiu  adus celui care a
proiectat cartierul Eixample, la mijlocul
secolului 19, Ildefons Cerda.
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transformate într-o nou` form` de spa]iu
public [i redate uzului curent. 
Urm`torul spa]iu din expozi]ie este
destinat datelor statistice. Acestea ofer`
informa]ii de baz` cu privire la cartierul
actual, în termeni de densitate, diversita-
te func]ional`, re]ea stradal`, mobilitate,
activitate economic`, o analiz` în detaliu a
conceptului de „complexitate urban`”.  
În timp ce proiecta planul pentru noul
Eixample, Cerda analiza [i compara alte
ora[e noi, bazate pe acela[i tip de
structur` prestabilit`. Penultima sec]iune
este o reflec]ie asupra acestui tip de
]esut urban, cu referire la 30 de exemple

existente [i analiza acestora.
Ultima zon` din spa]iul expozi]ional este
destinat` studiilor privind structuri
metropolitane, sunt prezentate sugestii
pentru corelarea infrastructurilor [i a
celorlalte atribute care contribuie la în]e-
legerea problemelor [i pot conduce spre
o posibil` schimbare [i îmbun`t`]ire. O
examinare a acestui proiect [i a spiritului
în care a fost conceput, poate servi ca
suport pentru introducerea unor noi c`i
de proiectare, adaptate noilor tendin]e în
raport cu resursele economice necesare
[i cerin]ele de mediu./ Loredana
Stasisin

w w w . c c c b . o r g

Structura cartierului este detaliat` în
urm`toarea sec]iune, unde este
eviden]iat` trama stradal` cu sistemele
de bulevarde, un tipar reluat la infinit,
aplicat pe forma terenului, care, în ciuda
trecerii timpului, a p`strat rigoarea
geometric`, responsabil` de imaginea
actual` variat` [i atât de complex`.
În a patra sec]iune sunt prezentate
particularit`]ile cl`dirilor, elementele de
unitate. Baza morfologic` a cartierului
este modulul p`trat, cu latura de 113 m,
de tip cvartal, retezat la col]uri [i cu
gr`dini interioare. Aceast` sec]iune
ilustreaz` modurile diferite în care aceste
cvartale au fost personalizate [i felul în
care ele au evoluat.
Urm`toarea sec]iune prezint` numeroa-
sele interpret`ri atribuite planului ini]ial. O
serie de planuri [i h`r]i menite a sus]ine
ori a demonta conceptul ini]ial, toate fiind
contribu]ii semnificative la modul în care
cartierul a evoluat de-a lungul timpului. 
Proiectul social de reabilitare [i îmbun`-
t`]ire a calit`]ii vie]ii, implementat în
1986, este detaliat în cea de a [asea
zon`. Proiectul urm`rea protejarea
cl`dirilor [i recuperarea spa]iilor publice.
Sunt prezentate 40 de cur]i interioare,

structurat` în nou` zone distincte [i
complementare. 
„P`durea de idei”, primul spa]iu, este o
prezentare cronologic`, pe decenii, a
celor mai relevante evenimente petrecute
între 1859-2009, structurate în patru
teme majore: urbanizare [i construc]ii,
publica]ii [i expozi]ii, evenimente istorice,
nout`]i tehnologice. 
Cea de-a doua sec]iune prezint` Eixample
ca un mozaic, referindu-se la suprapu-
nerea tramei regulate pe un sistem
topografic [i hidrografic neregulat, cu
multe particularit`]i, elemente care nu au
fost ignorate, ci dimpotriv`, valorificate. 

contemporani, men]ion`m nume ca Juli
Capella, Carlos Ferrater, Jaume [i Eugeni
Bach, Jon Montero Madariaga sau
Alfredo Arribas, care au realizat proiecte
de referin]` pentru contextul în cauz`.
Expozi]ia deschis` în cadrul Centrului de
Cultur` Contemporan` al Barcelonei face
parte din seria evenimentelor dedicate
Anului Cerda, ce are drept scop prezen-
tarea cartierului Eixample [i subliniaz`
bog`]ia urbanistic` a proiectului Cerda,
prin analizarea cartierului actual în per-
spectiva unei dezvolt`ri viitoare în cadrul
Barcelonei.
Evenimentul ia pulsul cartierului de ast`zi,
un teritoriu care g`zduie[te peste 
300 000 de locuitori, la care se adaug`
peste 260 000 de lucr`tori sau persoane
aflate în tranzit. Cerda i la Barcelona del
futur introduce vizitatorii în intimitatea
Eixample-ului, dezv`luind cur]i interioare
uitate sau poate niciodat` cunoscute,
cele mai dense zone de locuin]e, precum
[i cele mai intense arii din punctul de
vedere al activit`]ii economice, per
ansamblu, o examinare detaliat` a
realit`]ii contemporane.
Mai mult de 200 de documente, planuri,
machete, instala]ii, date statistice,
material audio-vizual [i manifest`ri
artistice contribuie la o mai bun`
în]elegere a func]ion`rii cartierului
barcelonez [i la descoperirea unor
modele similare din întreaga lume. 
Aceast` examinare a punerii în aplicare a
Planului Cerda urm`re[te nu doar s` clari-
fice multiplele aspecte din prezent [i s`
le interpreteze, ci s` [i prevad` o imagine
a ora[ului de mâine. Experien]a Eixample
poate fi privit` ca un model pentru previ-
ziuni cu privire la dezvolt`ri urbane la
nivel teritorial, ridic` întreb`ri cu privire la
aceast` problem` [i sper` s` ofere [i
câteva r`spunsuri. 
Ca punere în scen`, expozi]ia a fost

A DE MÂINE



În Barcelona, ideile lui Cerda au trecut
testul timpului. Proiectul de extindere,
care în fapt a fost un plan pentru un ora[
în totalitate nou, a f`cut posibil` dezvol-
tarea spa]iului urban barcelonez într-o
manier` exemplar`, un succes care a
început s` fie recunoscut abia din 1992,
cu ocazia Jocurilor Olimpice de var`.
Primele probleme privind valabilitatea
proiectului [i posibilitatea reinvent`rii sale
au început a fi ridicate înc` din anii ’70, în
contextul unor modific`ri semnificative de
ordin politic, demografic [i economic.
Pentru a limita specula imobiliar`, care a
cuprins centrele ora[elor spaniole în
ultimele decenii, legea terenurilor, din
1976, a definit dou` tipuri de instrumente
de dezvoltare: Planuri speciale pentru
protejare [i Planuri pentru reformare
intern`. Prima categorie se refer` la
zonele de patrimoniu de mare interes,
incluzând [i mecanisme specifice de
clasare [i restaurare. Cea de-a doua
categorie se refer` la ]esutul urban, cu
trimitere la p`strarea structurii de baz`,
luarea de m`suri pentru desconges-
tionarea zonelor aglomerate, dotarea
corespunz`toare a spa]iilor publice,
reabilitarea zonelor insalubre, rezolvarea
problemelor de circula]ie, ameliorarea
imaginii din punct de vedere estetic. 
Prin Planul General Metropolitan al
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MO{TENIREA CERDA
Intimitate, aer curat,
lumin` natural` pen-
tru fiecare locuin]`,
standarde egale de
locuire [i acces la
servicii pentru fiecare
cartier, precum [i
gestionarea fluxurilor
ca o component`
esen]ial` a planific`rii
regionale. Acestea au
fost doar o parte
dintre obiectivele
urm`rite de Ildefons
Cerda pentru extinde-
rea Barcelonei, o
abordare func]iona-
list` a unui ora[
complet, integrat,
care, dup` 150 de ani,
constituie unul dintre
cele mai importante
repere urbanistice din
lume. 

organiza]iilor culturale [i promotori ai
ora[ului.
Se poate constata c` reglement`rile de
prezervare au fost generalizate pe sectoa-
rele construite în secolul XIX [i începutul
secolul XX [i aplicate local în cazul
zonelor construite în perioadele prece-
dente. Aceast` politic` a fost completat`
de programele de dezvoltare, menite a
crea noi centre urbane [i a îmbun`t`]i
traficul prin realizarea de circuite peri-
ferice rapide. 
Treptat, inser]iile contemporane în siturile
vechi au început s` fie acceptate, ele
fiind privite ca un factor de animare în
zonele mai degradate [i o form` de dia-
log între trecut [i prezent, deschizându-se
astfel calea spre o reinterpretare a
siturilor istorice. 

Barcelonei, aprobat în 1976, au fost
reglementate POT-ul [i CUT-ul, pentru
fiecare zon` în parte, cu particularit`]i de
la caz la caz, pentru fiecare parcel`. 
Sub îndrumarea lui Joan Busquet, au fost
realizate numeroase studii detaliate cu
privire la cartierul Eixample, în 1986, fiind
aprobat` o ordonan]` pentru reabilitarea
cl`dirilor [i ameliorarea spa]iilor publice.
Aceast` ordonan]` stabile[te care sunt
imobilele ce trebuie protejate (în special
cele construite înainte de 1932), imobilele
care pot fi în`l]ate pentru a beneficia de
un anumit CUT utilizat în zon` [i unde pot
fi inserate noi construc]ii. A fost creat` o
comisie care s` aprobe demol`rile [i noile
proiecte din acest sector, comisia fiind
alc`tuit` din membri ai Ordinului
Arhitec]ilor, ai {colii de Architectur`, ai



creeaz` un front unitar, compact [i
complex. La nivel teritorial, frontul se
încadreaz` într-un ]esut riguros, geome-
tric [i abstract, în care acela[i tipar este
reluat la infinit. 
Ceea ce se p`streaz` [i ceea ce se
reinventeaz` în acest ]esut constituie
elementele care fac din Eixample un
cartier unic, un model de urbanism
contemporan, ce î[i datoreaz` existen]a
unei gândiri vizionare de acum 150 de
ani, apar]inând lui Ildefons Cerda, 
inginer civil. / Loredana Stasisin
Foto: Rafael Vargas.Dat fiind un astfel de context, hotelul

proiectat de arhitectul Juli Capella nu
putea fi decât o lucrare de foarte bun`
calitate. Inserat` între dou` cl`diri
existente, una de factur` eclectic`, iar
cealalt`, mai recent`, realizat` în stil
modern, construc]ia se dezvolt` pe [apte
niveluri supraterane [i patru etaje în
subsol. Hotelul se aliniaz` la în`l]imea [i
fronturile existente prin intermediul unei
fa]ade aproape opace, realizat` din dale
de piatr` alb`, cu mici deschiz`turi ce
permit iluminarea natural` a camerelor.
Parterul g`zduie[te recep]ia hotelului, un
restaurant [i dou` magazine. Cele 86 de
camere sunt distribuite în cele [ase
niveluri supraterane, ultimul etaj fiind des-

tinat spa]iilor pentru piscin` [i solarium.
La primul nivel din subsol se afl` spa]iile
de depozitare [i un club de noapte, în
timp ce urm`toarele trei sunt dedicate
parcajului pentru 98 de ma[ini.
Interioarele poart` amprenta designerilor
Sandra Tarruella [i Isabel López.
Amenajate în stil contemporan, camerele
prezint` b`i par]ial deschise, iluminate
natural prin intermediul luminii reflectate
de pe fa]ad`. 
F`r` a încerca s` preia din elementele
arhitecturii cu care se învecineaz`,
cl`direa se integreaz` în context,
p`strându-[i amprenta timpului s`u, a[a
cum, la rândul lor, o fac [i celelalte
imobile, mai vechi. Împreun`, local, ele
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OMM HOTEL
Hotelul OMM este amplasat într-o zon` privilegiat` din cartierul barcelo-
nez Eixample, având ca repere învecinate La Pedrera [i Casa  Batlló,
lucr`ri de referin]` ale arhitectului Antonio Gaudi, [i Passeig de Gracia,
un bulevard renumit pentru prezen]a a numeroase m`rci de lux din
lumea modei. 

Arhitect: Juli Capella / Colaborator: Miquel Garcia / Design interior: Sandra Tarruella, Isabel López

Management de proiect: Juli Capella, Joan Bozzo

Structur`: Obiol, Moya y Asociados

Instala]ii: JG & Asociados
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EVENIMENTE 2010

Patru serii de proiecte expuse \n cadrul
celei de-a patra edi]ii a Bienalei Inter-
na]ionale de Arhitectur` de la Rotterdam
vor fi incluse \ntr-o expozi]ie itinerant`,
sub titlul „Projects for the Open City”.
Inaugurat` la Paris, pe 11 ianuarie,
expozi]ia va fi „fragmentat`”, pentru a se
potrivi specificului ora[elor care o vor
g`zdui \n cursul lunilor viitoare.
Dup` Paris, prima oprire va fi \n Istanbul,
capital` cultural` a Europei \n 2010, cu
„Refuge in Istanbul”, \nso]it` de o
expozi]ie de fotografie de arhitectur`, cu
lucr`ri ale olandezului Bas Princen. Dup`
Istanbul, „Refuge” va poposi \n Amman,
Beirut [i Cairo. O a doua expozi]ie,
„Squat” va fi prezentat` \n Brazilia, la São
Paulo, ea f`cånd parte dintr-un studiu
asupra favelei Paraisópolis, realizat timp
de doi ani. De altfel, o serie dintre
proiectele prezentate vor fi construite, \n
acest scop urmånd s` fie deschis, \n
prim`var`, un centru de cercetare, care va
asigura implementarea lor. Nu \n ultimul
rånd, capitala indonezian` Jakarta va
g`zdui „Reciprocity”, \n cadrul s`rb`toririi
a 40 de ani de la \nfiin]area Centrului
Cultural Olandez Erasmus Huis. {i aici,
expozi]ia face parte dintr-un studiu amplu
asupra dezvolt`rii ora[ului [i precede o

serie de simpozioane [i dezbateri pentru
stabilirea condi]iilor de implementare.
Prin aceste expozi]ii, oganizatorii BIAR \[i
propun s` contribuie la dezvoltarea cen-
trelor urbane, punånd accentul pe calitate,
sustenabilitate [i via]a comunit`]ilor. 

www.iabr.com

|ncuraja]i de succesul record al edi]iei
2009 a Salonului Interna]ional de Mobil`
de la Milano, organizatorii au adoptat, pen-
tru anul acesta, deviza „The Event Is
Back”. Cea de-a 49-a edi]ie va avea loc
\ntre 14 [i 19 aprilie, iar expozi]ia principal`
va fi \nso]it` de o serie de evenimente-
satelit. Astfel, Milano va g`zdui [i cea 
de-a 18-a edi]ie a Eurocucina/International
Kitchen Furniture Exhibition, care va fi
\nso]it` de FTK, expozi]ie dedicat` celor
mai noi tehnologii din domeniul echipa-
mentelor pentru buc`t`rie. De asemenea,

vizitatorii sunt a[tepta]i la cea de-a treia
edi]ie a International Bathroom Furniture
Exhibition [i la International Furnishing
Accessories Exhibition, aflat` la cea de-a
23-a edi]ie. Nu va fi uitat nici evenimentul
SaloneSatellite, dedicat experimentului [i
inova]iei, cu lucr`ri semnate de tineri
designeri promi]`tori. Expozi]ia bienal`
SaloneUfficio, dedicat` mobilierului de
birou, nu va avea loc anul acesta, urmånd
s` fie reluat` \n 2011.

www.cosmit.it

I SALONI, 2010

2010 vine cu noi edi]ii ale celor mai importante festivaluri interna]ionale
de arhitectur`. De la Londra la Vene]ia, unde se desf`[oar` din nou cele-
bra Bienal` de Arhitectur`, v` prezent`m pe scurt evenimentele centrale
ale acestui an, \n speran]a c` ele vor ocupa un loc \n agenda
dumneavoastr`. 

EXPOZI}IE ITINERANT~ BIAR
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|n luna iunie a acestui an, se va deschide
cea de-a doua edi]ie a Trienalei de
Arhitectur` de la Lisabona. Inaugurat \n
2007, evenimentul s-a bucurat de o bun`
primire din partea comunit`]ii
interna]ionale a profesioni[tilor \n domeni-
ul arhitecturii [i urbanismului. Prima edi]ie
a avut ca tem` „vidurile urbane”, concen-
tråndu-se asupra valorific`rii spa]iilor negli-
jate [i a cre`rii [i reconfigur`rii de locuri
publice, \n cadrul ei fiind prezentate
proiecte de reconstruc]ie sau de extindere
a unor cl`diri existente. Proiectele discu-

tate \n cadrul edi]iei 2007 au avut o abor-
dare interdisciplinar`, bazat` pe leg`tura
dintre multe activit`]i contemporane. Mai
multe informa]ii referitoare la edi]ia de
anul acesta vor fi disponibile \n curånd pe
pagina oficial` de web a organizatorilor. 

www.trienaldelisboa.com

TRIENALA DE ARHITECTUR~ DE LA LISABONA

Festivalul de Arhitectur` de la Londra se
va desf`[ura \ntre 19 iunie [i 4 iulie, tema
sa principal` fiind Jocurile Olimpice din
2010 [i modul \n care arhitec]ii [i comuni-
tatea local` pot contribui la dezvoltarea
„Welcoming City”, structur` care \i va
acomoda atåt pe participan]ii la jocuri, cåt
[i pe numero[ii spectatori din \ntreaga
lume. Londonezii vor fi, prin urmare, 
invita]i s` participe activ la festival,
implicåndu-se \n dezbateri, dar [i \n
realizarea de proiecte. De asemenea, ei
vor avea ocazia s`-[i redescopere ora[ul,
prin intermediul unor tururi ghidate [i
plimb`ri cu bicicleta pe trasee prestabilite.
Acestea vor avea loc \n cadrul ac]iunii
„Love Your Street” care \[i propune s`
demonstreze c`, gra]ie unor interven]ii
locale minime, low-budget, poate fi revi-
talizat` rela]ia dintre oameni [i spa]iul pe
care \l locuiesc [i, implicit, coeziunea
social` a unei zone restrånse, cum este

strada. Organizatorii festivalului \[i vor
\ndrepta aten]ia [i asupra recondi]ion`rii
unor zone urbane, cea mai important` din-
tre acestea fiind Bankside Urban Forest,

un vast spa]iu „verde” care poate fi valori-
ficat prin amenajarea de noi spa]ii publice.

www.lfa2010.org

LONDON FESTIVAL OF ARCHITECTURE 2010

Cea de-a 12-a edi]ie a Bienalei de
Arhitectur` de la Vene]ia se va desf`[ura
\ntre 29 august [i 21 noiembrie. Arhitecta
japonez` Kazuyo Sejima, aleas` curator
principal al evenimentului, a anun]at deja
tema expozi]iei care se va desf`[ura \ntre
29 august [i 21 noiembrie - „|ntålniri \n
arhitectur`”. Inten]ia din spatele acestui
titlu este de a stabili o cale de comunicare
\ntre oameni [i arhitectur` [i, totodat`, de
a-i ajuta pe oameni s` se \n]eleag` mai
bine pe ei \n[i[i. Astfel, Bienala de anul
acesta va \ncerca s` ofere un r`spuns
\ntreb`rii referitoare la capacitatea arhitec-
turii de a clarifica noile valori [i stiluri de
via]` care au \nceput s` se manifeste \n
secolul 21. Proiectele expuse vor explora

posibilit`]ile oferite de arhitectur` [i modul
\n care aceasta poate s` exprime noi per-
spective asupra vie]ii [i s` anticipeze
tendin]e sociale. Expozi]ia va fi amenajat`
astfel \ncåt s` constituie o serie de spa]ii,
\n loc de o simpl` \n[iruire de obiecte.
Fiecare participant va dispune de un spa]iu
[i va fi propriul s`u curator, realizåndu-[i
prezentarea astfel \ncåt ea s` ]in` cont de
experien]a vizitatorului, atåt din punct de
vedere fizic, cåt [i conceptual. |n afar` de
arhitec]i, vor expune arti[ti [i ingineri, \n
virtutea faptului c` arhitectura nu este
doar produsul speciali[tilor \n domeniu, ci
al \ntregii societ`]i. 

www.labiennale.org

BIENALA DE ARHITECTUR~, VENE}IA, 2010
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X PROJECTS BY ARBEITSGRUPPE 4
Centrul de Arhitectur` din Viena va g`zdui \ntre 4
martie [i 31 mai expozi]ia „x projects by arbeits-
gruppe 4”, dedicat` grupului arbeitsgruppe 4, 
format \n 1952 de c`tre arhitec]ii Wilhelm
Holzbauer, Friedrich Kurrent [i Johannes Spalt.

Este pentru prima dat` cånd operele
grupului vor fi prezentate publicului larg.
Prin urmare, din expunere vor face parte
atåt cl`diri construite, cåt [i lucr`ri r`mase
\n stadiul de proiect. De[i arbeitsgruppe 4
nu se bucur` de o faim` deosebit` la nivel
interna]ional, el a dobåndit un statut
aproape mitic \n cadrul istoriei arhitecturii
contemporane din Austria, atåt datorit`
proiectelor inovatoare, cåt [i personalit`]ii
celor trei fondatori. Cei interesa]i de arhi-
tectur` sunt familiariza]i cu proiectele lor,
\ns` contextul acestora detaliile specifice
sunt \nc` necunoscute. Expozi]ia de la
Centrul de Arhitectur` din Viena reprezint`

o prim` \ncercare de sintetizare a materi-
alelor documentare disponibile [i de
reprezentare a activit`]ii arbeitsgruppe 4,
\ntr-o retrospectiv` cuprinz`toare a acelor
proiecte ale grupului care mai sunt rele-
vante \n ziua de azi.  
Datorit` personalit`]ilor deosebite ale
celor trei arhitec]i [i domeniilor variate de
care ei s-au ar`tat interesa]i, expozi]ia
arbeitsgruppe 4 trece de limitele unei 
simple monografii. Stilul avangardist al
proiectelor prezentate \[i p`streaz`
caracterul subliminal, chiar [i \n ziua de
ast`zi. 
www.azw.at

ARCHITECTURE FOR HUMANITY |N HAITI
|n urma cutremurelor din Haiti care,
\ncepånd din 12 ianuarie, au f`cut aproxi-
mativ 50.000 de victime, l`sånd alte 3 
milioane de oameni f`r` ad`post, funda]ia
Architecture for Humanity a lansat un apel
pentru dona]ii, \n vederea realiz`rii unui
amplu proiect de reconstruc]ie. 
Ac]iunea se va concentra asupra ridic`rii
de locuin]e, atåt temporare, cåt [i perma-
nente, [i pe regenerarea structurilor
comunitare. Architecture for Humanity va
colabora cu organiza]ii locale, punåndu-le
la dispozi]ie serviciilor unor profesioni[ti
din domeniile arhitecturii [i designului,
pentru construc]ia de structuri rezistente

\n eventualitatea producerii de noi
cutremure. Deocamdat`, prioritatea este
interven]ia [i recuperarea spa]iului, dar, \n
curånd, problema principal` va fi cea a
reconstruc]iei, iar abordarea avut` \n
vedere este una de tip sustenabil. Progra-
mul se va desf`[ura \n [apte etape,
\ncepånd cu \nfiin]area de centre regionale
pentru asistarea lucr`rilor [i cu distribuirea
unui manual pentru realizarea de structuri
rezistente \n caz de seism. |n continuare,
vor fi angaja]i arhitec]i, pentru proiectarea
de spitale [i [coli [i, \n acela[i timp, vor fi
recruta]i voluntari care vor participa la
traininguri avånd ca subiect necesitatea de

a folosi tehnici de construc]ie [i materiale
sustenabile. Urm`toarea etap` prevede
finalizarea lucr`rilor la cl`direa „Youth
Sports Facility and Disaster Recovery
Center”, \ncepute \n 2009. Astfel, vor fi
create condi]iile necesare pentru recon-
struc]ia locuin]elor, cåt [i a structurilor
comunitare, cum ar fi [colile, la råndul lor,
foarte afectate de recentul dezastru. 
Dona]iile sunt a[teptate prin po[t`, la
adresa Architecture for Humanity, 848
Folsom Street, Suite 201, San Francisco,
CA 94107

www.architectureforhumanity.org

Renumitul birou condus de Rem Koolhaas
a cå[tigat concursul pentru proiectarea
unui nou campus \n cadrul universit`]ii
Chu Hai din Hong Kong, \nfiin]at` \n 1947.
Proiectul OMA, desf`[urat pe o suprafa]`
de 28.000 mp, cuprinde noile sedii a trei
facult`]i – de arte, de [tiin]` [i tehnologie
[i de afaceri, precum [i dou` centre de
cercetare. 
Pentru c` Universitatea Chu Hai a \ncura-
jat, \nc` de la \nceputurile sale, o abordare
interdisciplinar`, arhitec]ii i-au oferit o
serie de spa]ii comune foarte generoase,
unde studen]ii din cadrul diferitelor depar-
tamente se pot \ntålni [i discuta. Proiectul
presupune construirea a dou` structuri ori-
zontale paralele, conectate de o „punte”
care g`zduie[te biblioteca, bufetul, sala de
gimnastic` [i s`lile de conferin]e. Cele
dou` structuri „\n oglind`”, avånd, fiecare,

cåte opt etaje, dispun de spa]ii flexibile,
care pot fi folosite ca s`li de curs, labora-
toare sau birouri. Fa]adele „aerate” 
asigur` unitatea vizual` a campusului, dar
[i transparen]a ansamblului, permi]ånd
trec`torilor s` z`reasc` o parte din activi-
tatea desf`[urat` \n interior. 
„Puntea” de leg`tur` dintre cele dou`
structuri este completat` de un sistem de
sc`ri, platforme [i rampe care asigur` cir-
cula]ia \ntre diversele facilit`]i. Forma lor
urmeaz` panta dealului pe care este con-
struit campusul, asigurånd o armonioas`
integrare \n peisaj pentru noua structur`.
Designul realizat de OMA permite [i inte-
grarea unor structuri ridicate de armata 
britanic` \n timpul celui de-al Doilea R`zboi
Mondial, ele urmånd s` fie transformate \n
c`mine studen]e[ti.
www.oma.eu

OMA IN HONG KONG
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SIMPTOME DE
TRANZI}IE
(SYMPTOMS OF
TRANSITION) BILINGV

Autor: Ana Maria
Zahariade
Ed. Arhitext, 2009

Volumul cuprinde o colec]ie de studii [i
eseuri semnate de prof. dr. arh. Ana Maria
Zahariade, referitoare la cåteva aspecte
specifice arhitecturii contemporane romå-
ne[ti, o arhitectur` „de tranzi]ie”, \n
c`utarea identit`]ii [i a valorii. Textele au
fost scrise \ntre anii 1992 [i 2009 [i ilus-
treaz` punctul de vedere al unui arhitect
care, de-a lungul anilor, a reu[it s` p`streze
o atitudine critic` fa]` de schimb`rile petre-
cute \n mediul s`u de activitate. Descris de
autoarea \ns`[i ca fiind o „cronic` fragmen-
tat`”, volumul \ncearc` s` \n]eleag`, sau
chiar s` diagnosticheze, problemele epocii
\ncepute \n ‘90, pornind de la cauzele lor [i
\ncercånd s` le identifice efectele. Refuzånd
s` adopte o pozi]ie radical`, autoarea pre-
fer` o abordare argumentativ`, pentru o mai
bun` \n]elegere a situa]iei actuale. Printre
temele abordate se num`r` problema
locuirii, inclusiv cea a locuirii sociale [i a 
blocurilor comuniste, dar [i chestiunea
regener`rii ora[elor, care nu poate avea loc
f`r` o reconsiderare a pozi]iei arhitectului.
De asemenea, autoarea \ncearc` s` deter-
mine direc]ii posibile \n care s-ar putea
\ndrepta arhitectura romåneasc` contempo-
ran`. Este o cronic` fragmentat`, care
descrie o parte a unei culturi fragmentate, \n
c`utarea unui sistem de referin]`.

ETNOGRAFII URBANE.
COTIDIANUL V~ZUT 
DE APROAPE

Coordonator: Vintil`
Mih`ilescu
Ed. Polirom, Colec]ia
Collegium, 2009

„Derivat`” din antropologie, etnografia este
[tiin]a care studiaz` evolu]ia structurilor
materiale [i spirituale ce definesc o anumit`
comunitate. Astfel, dup` antropologia urba-
n`, a „sc`rii de bloc”, a fost inevitabil`
apari]ia etnografiei urbane, disciplin` care
\ncearc` s` determine \n ce const` cultura
„de ora[“. Studiile din acest volum acoper`
subiecte cåt se poate de diverse, de la ce
\nseamn` arhitectura „uråt`” sau „frumoa-
s`”, pån` la cultura adolescen]ilor ori tirania
tehnologiilor mobile de comunicare. Ceea
ce une[te aceste teme este faptul c` ele
sunt specifice mediului urban, \ntre ele [i
obiectul de studiu al entografiei „clasice”
existånd o ruptur` profund`. Tot specific
urban este [i termenul de „cotidian”, care
define[te via]a social`. Timpul cotidianului
este prezentul continuu, iar spa]iul s`u este
un „aici” perpetuu. Cotidianul ne \nso]e[te
\n permanen]` [i, prin urmare, tindem s` \l
ignor`m. Textele din volum se plaseaz`,
explicit sau nu, de partea subiectivit`]ilor [i a
interac]iunilor individuale. |nregistrånd cu
con[tiinciozitate toate aspectele vie]ii
urbane, ele pot p`rea, la o prim` lectur`, s`
aib` un con]inut banal, chiar plictisitor. Cu
alte cuvinte, studiul cotidianului apare ca o
adev`rat` dest`inuire asupra lui „aici” [i
„acum”, ce urm`re[te, \n acela[i timp, s`
integreze prezentul \ntr-o structur` mai larg`. 

LA CURTE. GR~DIN~,
CARTIER {I PEISAJ
URBAN |N BUCURE{TI

Autor: Ioana Tudora
Ed. Curtea Veche, \n afara
colec]iilor, 2009

Lucrarea abordeaz` problema peisajului
urban bucure[tean, formarea [i evolu]ia
acestuia, cåt [i tendin]ele actuale, dintr-o
perspectiv` interdisciplinar`, ce cuprinde
elemente de istoria peisajului, urbanism, dar
[i antropologie [i sociologie. Autoarea \[i
\ndreapt` aten]ia asupra cur]ilor [i gr`dinilor,
percepute ca spa]ii ale locuirii \n configu-
rarea spa]iului urban [i asupra modului \n
care acestea au evoluat \n contextul legis-
la]iilor [i regulamentelor contemporane. |n
paginile c`r]ii, istoria, urbanismul, via]a
social` urban` [i teoria peisajului se sprijin`
[i se informeaz` reciproc, \n ciuda aparentei
lor independen]e. Autoarea \ncearc` s`
descopere [i s` analizeze multiplele realit`]i
care intr` \n alc`tuirea a ceea ce numim
„via]` urban`”, aplicåndu-[i cercetarea pe
cazul concret al Bucure[tiului. |n privin]a
arhitecturii Capitalei, ea este investigat` din
dou` perspective, la prima vedere diferite,
dar care, la o privire mai atent`, dezv`luie
leg`tura adånc` dintre ele, anume politicul [i
vernacularul. Argumentele autoarei se con-
stituie \ntr-o critic` a caracterului arbitrar al
decupajelor administrative [i a practicii 
arhitectural-urbanistice curente, ambele 
tributare unei viziuni care nu ]ine cont – sau
]ine prea pu]in – de factorul uman. |n vizi-
unea Ioanei Tudora, Bucure[tiul apare ca un
ora[ schizoid, rezultat al conflictelor dintre
politicile urbane [i practicile cotidiene.
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