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Conducerea Ordinului Arhitec]ilor
Bucure[ti v` aduce la cuno[tin]` dorin]a sa
de a promova transparen]a \n ceea ce
prive[te activit`]ile [i deciziile sale. 
|n consecin]`, buletinul „Arhitec]ii [i
Bucure[tiul”, distribuit gratuit tuturor 
membrilor filialei, va \ncerca s` prezinte
mai elocvent toate activit`]ile Ordinului [i
problemele cu care acesta se confrunt`.
Buletinul „Arhitec]ii [i Bucure[tiul” poate fi
desc`rcat în format .pdf de pe site-ul ofi-
cial al Ordinului accesând adresa: 
www.oar-bucuresti.ro

Pentru o mai bun` comunicare cu to]i
membrii Filialei Bucure[ti, v` invit`m s` v`
exprima]i opiniile legate de activitatea
OAR Bucure[ti [i de ceea ce ar trebui s`
reprezinte priorit`]ile de ac]iune ale
organiza]iei noastre. 

Am dori, de asemenea, s` ne indica]i
subiectele pe care s` le abord`m \n
numerele viitoare ale Buletinului 
„Arhitec]ii [i Bucure[tiul”.
V` mul]umim [i a[tept`m r`spunsurile
dumneavoastr`!
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4 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #32

27 octombrie 2010

Comisia a avut urm`toarea componen]`: Bogdan
Bogoescu, Tiberiu Florescu, Casandra Ro[u, Dan Marin,
Constantin Enache, Dorin {tefan. Pre[edinte al Comisiei:
Sorin Gabrea. A fost prezent la dezbateri [i Gheorghe
P`tra[cu, arhitectul-[ef al Capitalei. Din partea Comisiilor
Tehnice de Specialitate a fost prezent Andrei Zaharescu
(Serviciul Coordonare Re]ele). Au fost analizate
urm`toarele documenta]ii:

1. PUZ Pierre de Coubertin nr. 3-5, S.2 / proiectant SC
ORO DESIGN PROIECT SRL, urb. rur. Oana R`dulescu
(aviz de urbanism)
Se prezint` Comisiei o zon` complex`, situat` pe amplasa-

mentul fostei \ntreprinderi Electromagnetica, \n apropiere de

Bd. Pantelimon [i de Stadionul Na]ional, pe care se dore[te

construirea unui centru comercial, ce va cuprinde un mall [i

un magazin Kaufland, dar [i o parcare suprateran`. Se pre-

conizeaz` ca una dintre str`zi s` fie continuat`, \n vreme ce

altele vor fi deviate. 

Andrei Zaharescu este de p`rere c` o bun` solu]ie pentru

acest loc aglomerat ar fi o propunere de circula]ie cu sensuri

unice. Sorin Gabrea apreciaz` c` „problemele majore ]in de

vizibilitatea stadionului, de rezolvarea unei circula]ii pietonale

fluide [i, mai ales, de «\ncremenirea» mall-ului, care r`måne

pe o aceea[i pozi]ie, [i condi]ionarea \nchiderilor care-i sunt

proprii dintotdeauna, cånd \ntr-o asemenea zon`, el trebuie

radical modificat”. Constantin Enache se intereseaz` de

situa]ia celorlaltor propriet`]i din zon`, de modul \n care ele

vor influen]a propunerea de fa]`.

Casandra Ro[u este de p`rere c`, dat` fiind loca]ia [i impor-

tan]a zonei, ca [i amploarea interven]iei, trebuie \ncercat` o

propunere, o opera]iune urban` mai curajoas`. 

Tiberiu Florescu: „Consider c` aceast` propunere este exem-

plul perfect pentru cazul \n care lucrurile pot [i trebuie f`cute

[i \n interesul ora[ului, nu doar \n cel al beneficiarului.

Rezerva de teren este foarte mare, deci posibilit`]ile de 

dezvoltare care \i vor fi acordate sunt mari [i, prin urmare,

{edin]ele Comisiei Tehnice 
de Urbanism [i Amenajare a Teritoriului
a Prim`riei Municipiului Bucure[ti

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 
reprezentativitate pentru ora[,
caracterul lor problematic [i 
specificitatea local`. {edin]ele
Comisiei sunt consemnate de
domnul Constantin Hostiuc.
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trebuie gåndit` o colaborare, un parteneriat din care ambele

p`r]i s` aib` de cå[tigat, mai ales ora[ul. Sunt de p`rere c`,

\n acest loc, cu toate riscurile, trebuie \ntreprins` o opera]iu-

ne urban` major`, care s` rezolve str`pungerea str`zii 

laterale pån` \n bulevardul Pantelimon, chiar prin curtea [colii,

dac` este necesar, dup` cum la fel de important` pentru ora[

ar fi o rezolvare de bun` calitate a esplanadei care se na[te.”

Sorin Gabrea: „Din p`cate, experien]ele prin care am trecut

ne arat` c` opera]iunile urbane ample sunt greu de

desf`[urat. S-a demonstrat \n cazurile Buze[ti [i Pasajul

Orhideea c` nu exist` capacit`]i manageriale care s` poat`

gestiona performant asemenea gesturi. Solu]ia de urbanism,

pe de alt` parte, trebuie dezvoltat`, chiar dac` la modul ideal,

\ntr-o opera]iune de acest fel. |n cazul de fa]`, este mai bine

s` pornim de la rezolvarea unor probleme cum ar fi

solu]ionarea unui partiu rezonabil func]ional, amplificarea la

maximum a spa]iilor publice (pentru c` afluxul de vizitatori al

zonei va fi uria[) [i definirea unei bune solu]ii urbanistice [i

arhitecturale a mall-ului.”

Bogdan Bogoescu: „Solu]iile de magazine pe care ni le su-

gera]i sau chiar prezenta]i sunt din cele „de pe drum”, din

afara localit`]ilor. Or, aici ne afl`m deja \n ora[, \ntr-o zon`

dens` [i foarte circulat`, important` pentru Capital`. Cred c`

se impune regåndirea \ntregului sistem comercial propus,

care s` fie cu totul altceva decåt de tipul „conservelor” uitate

pe undeva.” 

Dorin {tefan este de p`rere c`, dintre solu]iile prezentate,

una dintre ele ar putea crea o ipotez` real` de evolu]ie a

zonei, anume cea care propune ca una dintre str`zi s`

func]ioneze ca bulevard urban.

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu creionarea

unui acces pietonal pe zona de mijloc a complexului, cu

detalierea mai explicit` a func]iunilor [i a modului \n care ele

se vor rezolva [i cu o solu]ie bine studiat` pentru esplanada

dinspre Bdul. Pierre de Coubertin.”

2. PUZ Reabilitare urban` a råului Dåmbovi]a / proiec-
tant DIREC}IA DE MEDIU

Propunerea, avansat` de o echip` de arhitec]i [i cercet`tori

de mediu, prezint` popularea malurilor Dåmbovi]ei cu panouri

\nierbate [i \[i dore[te s` alieze caracteristica urban` cu

aceea a ac]iunii asupra mediului, ideea de plecare fiind, \n

prezentarea arh. Bogdan Tofan, cea de a reintroduce

Dåmbovi]a \n via]a public` a ora[ului. |n acest scop, traseul

apei a fost \mp`r]it \n 12 tronsoane, pe baza unor caracteris-

tici atent studiate, \n func]ie de circula]ie, poluare, interes,

acces posibil al pietonilor [.a.m.d. Solu]ia tehnic` ar fi cea a

unor panouri flotabile, fotovoltaice, de cåte 2x3,2 m fiecare,

ce, prin ventila]ie [i evapotranspira]ie, s` diminueze poluarea

din ora[ [i \nc`lzirea cheiului pe anumite por]iuni. Pentru tim-

pul iernii, atunci cånd nivelul apelor va fi mai sc`zut, este

prev`zut` ca solu]ie tehnic` utilizarea unui picior de rezis-

ten]` pentru fiecare element \n parte, sprijinit de mal, astfel

\ncåt panoul s` nu se reazeme direct pe sol. Sorin Gabrea [i

Bogdan Bogoescu se declar` pl`cut surprin[i de inten]ia

prezentat`, dar atrag aten]ia asupra nevoii de corelare a pro-

punerii cu altele care privesc acela[i subiect, al „acces`rii”

råului [i al modific`rii datelor lui naturale. Andrei Zaharescu

atrage aten]ia asupra faptului c`, din pricina caracteristicii

sale de ap` slab curg`toare, Dåmbovi]a are particularitatea

unui curs acvatic care degaj` mirosuri, mai ales \n perioadele

calde, [i cere ca aceast` caracteristic` s` fie luat` \n calcul [i,

eventual, studiat` spre a fi rezolvat`. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i, consultånd [i

celelalte documenta]ii [i ]inånd seama de observa]iile mem-

brilor Comisiei.” 

3. Prezentare de dezvoltare a strategiei integrate a
Municipiului Bucure[ti
Expunerea a fost realizat`, \n cea mai mare parte, de c`tre dl.

Liviu Ianasi [i a avut ca obiectiv semnalizarea acestei

opera]iuni Comisiei [i Administra]iei Prim`riei. Dl. Ianasi a

ar`tat \n interven]ia d-sale c`:

- strategia precede PUG, \ntrucåt analizeaz` \ntreaga proble-

matic` a dezvolt`rii urbane pentru ora[ pe o anumit` perioad`

[i \ncearc` s` o circumscrie unor linii de continuitate, motiv

pentru care strategia admite c` are doar o mic` influen]`

asupra PUG; 

- lucrul la acest program se desf`[oar` greu, \ntrucåt, pe de

o parte, exist` pu]ini exper]i \n domeniu, iar pe de alt` parte,

administra]iile \n general au foarte pu]in` \ncredere \n astfel

de documente-program; 

- se \ncearc` p`strarea sau sporirea caracterului de trans-

paren]` al acestui program urbanistic – [i politic totodat` –

astfel \ncåt s` poat` participa la discu]ii cåt mai mul]i factori

interesa]i.

- strategia nu prive[te atåt Bucure[tiul \n sine, cåt mai ales

rela]iile Capitalei cu teritoriul \nconjur`tor; 

- priorit`]ile strategice sunt dezb`tute, apoi formulate [i, \n

cele din urm`, supuse aprob`rii factorului politic, care este

www.oar-bucure[ti.ro I  5
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determinant pentru aplicarea acestor strategii;

- exist` 5 niveluri de studiu [i de ac]iune pe care procesul

elabor`rii strategiei dore[te s` le ia \n considerare: contextul

urban, ora[ul productiv, ora[ul func]ional, ora[ul durabil [i

managementul ora[ului. Ca strategie de lucru, se propune

studiul fiec`rui subiect \n parte [i, ulterior, al tuturor

subiectelor/concluziilor de c`tre grupuri de lucru dorite cåt

mai calificate, opera]iune care ar fi de dorit s` fie \nso]it` de

o analiz` detaliat` a legisla]iei.

Un lucru prezentat de c`tre dl. Ianasi ca fiind extrem de

important pentru realizarea acestui program ar fi ini]ierea

unui proces de colaborare cu presa, pentru c` se dore[te ca

oamenii s` participe la discu]ii [i, prin urmare, ei trebuie s`

fie cåt mai bine informa]i [i s` cunoasc` no]iunile discutate. 

Prezentarea a fost urmat` de o serie de \ntreb`ri ale mem-

brilor Comisiei: Cum vor fi integrate strategiile sectoriale \n

aceast` gåndire strategic` general`? (Andrei Zaharescu); Va fi

inserat` strategia pentru Bucure[ti \n strategia na]ional` [i,

dac` da, cum anume se va petrece aceasta? (Sorin Gabrea);

Care ar fi posibilitatea de protec]ie a conceptului

propus/urmat de strategie, cum anume se p`streaz` el

cunoscut limitat pentru a putea fi elaborat pån` la final [i a nu

fi contracarat de c`tre alte concepte ale unor poten]iale

grupuri de interese? (Bogdan Bogoescu).

Sorin Gabrea sugereaz`, \n final, ca „\n elaborarea strategiei

s` nu fie implica]i numai arhitec]ii, pentru c` problemele pe

care le ridic` un ora[ dep`[esc adeseori cadrul disciplinei,

ceea ce face necesar ca m`car la elaborarea acestei strategii

s` fie prezen]i la toate discu]iile de lucru speciali[ti sau insti-

tu]ii, de dorit ale Academiei sau alte institu]ii de prestigiu.”

10 noiembrie 2010

Componen]a Comisiei a fost urm`toarea: Sorin Gabrea –
Pre[edinte; Casandra Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dan
Marin, Dan {erban – membri. Din partea serviciilor
Re]ele a fost prezent la discu]ii Andrei Zaharescu, iar de
la Serviciul Circula]ie, Elena Boghin`. La [edin]` a parti-
cipat [i arhitectul-[ef al Capitalei, Gheorghe P`tra[cu. 
S-au prezentat [i analizat urm`toarele documenta]ii: 

1. PUZ Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, S. 2 / proiectant
SC ORO DESIGN PROIECT SRL, urb. rur. Oana R`dulescu
(aviz de urbanism)
Prezentarea a fost f`cut` de c`tre arh. Oana R`dulescu,

proiectant urbanism, care a revenit \n Comisie cu o serie de

\ntreb`ri care s`-i permit` o dezvoltare coerent` [i f`r` \ntre-

ruperi ori modific`ri fundamentale a proiectului. D-sa se

intereseaz`, \n primul rånd, dac` este mai util ca dezvoltarea

propus` s` fie analizat` \mpreun` cu Bd. Basarabia, pentru a

st`påni cel mai bine, \n final, implica]iile pe care proiectul

prezentat le-ar putea avea asupra PUZ de Sector 2. Acest

PUZ nu ia \n considerare, cel pu]in pentru moment [i \n

condi]iile date, o leg`tur` dintre Bd. Pantelimon [i Bd.

Basarabia. Arhitecta prezint` din nou schema de circula]ie

posibil` \n condi]iile de populare suplimentar` a zonei, cu un

interes special pentru p`strarea [i dezvoltarea incintei rezul-

tate. Zona de pia]et` poate afecta cca. 3 900 mp, iar dac` va

exista posibilitatea unei cupl`ri cu o alt` prevedere a PUZ de

Sector tot pentru aceast` loca]ie, aria ar putea cre[te la 

5 100 mp. 

|ntr-o alt` variant`, se preconizeaz` realizarea unei „leg`turi

piezi[e \ntre Bd. Pantelimon [i vechea strad` din incint`, care

are avantajul de a oferi, \n ultim` instan]`, o spin` pietonal`

\ntregii propuneri”. Varianta a treia reia propunerea sugerat`

de Dorin {tefan, a unei artere interioare paralele cu propu-

nerea pentru bulevardul Pierre de Coubertin, \n vreme ce o a

patra variant` se refer` la posibilitatea realiz`rii unei leg`turi

de circula]ie prin spatele terenului afectat. 

Andrei Zaharescu observ` c` toate aceste propuneri au 

dezavantajul de a incomoda posesorii de autoturisme, \n

eventualitatea \n care ace[tia vor \ncerca s` ias` din complex

[i apoi s` reintre \n ora[, unica solu]ie pentru aceast` pro-

blem` fiind cea a unui ocol pe unul dintre sensurile Bd.

Pantelimon spre ie[irea din ora[ [i apoi re\ntoarcerea la 

pastila de cap`t de circula]ie a tramvaielor, unde traficul este,

chiar [i \n starea actual`, foarte aglomerat. 

Sorin Gabrea consider` c` discu]iile tind s` se amplifice \n

afara cerin]elor exprese ale Comisiei de la prezentarea ante-

rioar` [i re-puncteaz` principalele teme de discu]ie pe care

proiectul trebuia s` le analizeze [i  rezolve: schimbarea de

partiu urban dat` de modificarea func]ion`rii \ntregului com-

plex [i func]ionarea centrului comercial \n acord cu ora[ul, \n

condi]iile \n care fluxul de marf` [i de vizitatori antrenat de

aceast` nou` prezen]` va fi unul extrem de important pentru

toat` aceast` parte de ora[. 

Vlad Cavarnali apreciaz` c` o variant` de abordare poate fi

„discutarea propunerii \n rela]ie cu func]iunea [i mobilitatea

locului. |n aceste condi]ii, un foarte important punct de rezol-

vat ar fi identificarea unei solu]ii pentru intersec]ia drumului

de incinta cu Bd. Pantelimon”.

Constantin Enache consider` c` „pentru orice propunere pe

care o putem analiza, trebuie realizate m`sur`tori cåt mai

precise de trafic, \n condi]iile \n care viitoarele propuneri de

tram` rutier` trebuie s` cuprind` toate solu]iile de circula]ie,

m`car ca posibilitate ce va putea fi transformat` \n realitate

\n viitor”.

Dan {erban: „Trebuie s` decidem m`car traseele principale

de circula]ie, iar dup` precizarea acestora, o solu]ie pentru

care a[ opta ar fi cea a penetra]iei dinspre partea stång` a

lotului, care e foarte probabil c` va cre[te \n importan]` \n

timp, dar [i a unui traseu median [i, fire[te, a unui traseu

pietonal pe care l-a[ dori independent, desprins de circula]ia

auto.”
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Sorin Gabrea apreciaz` c` o solu]ie favorabil` oric`rei dez-

volt`ri ar \ncuraja o leg`tur` la interior \ntre c`ile de acces,

care s` confirme o circula]ie coerent`.

Dan Marin: „De cånd am \nceput s` discut`m acest proiect,

urbani[tii Kaufland \[i pun acelea[i cutii pe care le [tim unde

vor, iar solu]iile urbane pe care le condi]ioneaz` astfel nu au

nicio leg`tur` cu ora[ul. Dac` ne referim la aceast` problem`

strict din punctul de vedere al dezvolt`rii ora[ului, trebuie

neap`rat s` preciz`m c` nici Kaufland, nici Carrefour nu sunt

exemple reale de dezvoltare urban`.”

Sorin Gabrea admite, totu[i, c` schimbarea utilit`]ii terenului,

aflat deocamdat`, \n regim de fost` industrie, \ntr-una care ar

infuza via]a ora[ului, chiar dac` preponderent comercial`,

este una pozitiv`. 

Casandra Ro[u: „Numeroasele pastile de circula]ie pe care le

con]ine propunerea arat` la fel de numeroasele disfunc]iona-

lit`]i de trafic. O m`sur` obligatorie pentru dezvoltarea unei

solu]ii valabile ar fi cea a ob]inerii unei circula]ii auto [i pieto-

nale cåt mai fluente. |n ceea ce prive[te arhitectura, nu sunt

de acord cu prezen]a unor cutii oarecare, indiferente ora[ului,

pentru c` volumele trebuie s` „vin`” odat` cu circula]ia, iar

pietonalele trebuie s` r`spund` \ntreb`rii simple – ce anume

m-ar atrage s` vin aici ca pieton?” 

Fa]` de punctele de vedere aparent ireconciliabile, Sorin

Gabrea este de p`rere c` discu]ia ar putea fi „pasat`” [i 

arhitectului-[ef, dat` fiind amploarea investi]iei [i interven]iei 

propuse. 

Tiberiu Florescu: „Problema fundamental` a acestui proiect

mi se pare a fi cea a maselor volumetrice [i a rela]iilor aces-

tora cu ora[ul. Cele dou` corpuri propuse sunt inadecvate

ideii de urbanism contemporan, prin urmare o solu]ie ar fi

g`sirea unor expresii arhitecturale diferite, personalizate \n

raport cu datele locului.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Dat` fiind complexitatea proiectu-

lui [i numeroasele probleme ce trebuie rezolvate, v` rug`m

s` reveni]i cu precizarea unor solu]ii la urm`toarele cerin]e: 

1. separarea partiului urban de cel comercial; 2. identificarea

unei solu]ii de leg`tur` \ntre p`r]ile de N [i S ale parcelei

afectate, prin centru sau pe partea de E, chiar cu prezentarea

unei op]iuni pentru o variant` de circula]ie care ar ocoli

spatele liceului; 3. dimensionarea cåt mai clar` [i mai exact`

a spa]iului public, cu o imagine coerent` a \ntregului proiect

spre Bd. Pantelimon; 4. precizarea unei restric]ii de con-

struc]ie pentru zona sta]iei de benzin`, care ar putea ocupa

un loc major ca poten]ial de rezolvare a circula]iei \n proiectul

dvs.; 5. rezolvarea intersec]iei Pantelimon-Iancului, date fiind

noile condi]ii de trafic, ]inåndu-se cont [i de importan]a pe

care o va dobåndi Stadionul Na]ional. 6. precizarea rela]iei

func]ionale a propunerii dvs. cu Stadionul Na]ional; 7. elabo-

rarea propunerii de arhitectur` sub forma unei galerii 

comerciale, [i cåt mai pu]in a unui mall oarecare de ie[ire 

din ora[.” 

2. PUZ Chitila Triaj nr. 2, S.6 / proiectant BIA ARH.
BARBU VLAD (aviz de urbanism)
Se solicit` ridicarea unui turn \ntr-o zon` pentru moment 

ocupat` exclusiv de un parcelar rural [i de mici locuin]e

individuale pe lot. |n prezentare se sus]ine c` fragmentarea

zonei \n locuin]e foarte mici nu este compatibil` cu un ]esut

urban de intrare \n ora[, a[a cum ar trebui s` fie cel analizat.

Turnul propus, \nalt de cca. 125 m, urm`re[te urbanizarea

zonei, printr-un „gest cu valoare ini]iatic`”. 

Constantin Enache se arat` de acord cu motiva]ia propunerii

[i cere ca „\n reglementare, alinierile [i delimit`rile s` fie cåt

mai clare, iar la nivel de plan director s` fie luat` \n calcul

ideea unui spa]iu tehnic necesar”. 

Bogdan Bogoescu nu are nimic \mpotriva ini]iativei de

urbanizare, „\ns`, \n condi]iile \n care ]esutul afectat de noua

construc]ie este unul cvasi-rural, care va fi detenta cl`dirii?

Raportate la o anume suprafa]` minimal`, costurile implicate

s-ar amortiza? Pe de alt` parte, nu putem s` nu ne \ntreb`m

ce se va petrece pe parcelele din jur sau cum se asociaz`

propunerea dvs. cu o anume formul` constructiv`, dar [i cu

datele zonei? |n orb, f`r` un set de reguli care s` priveasc`

\ntreaga zon`, nu se poate construi astfel, ca [i cum am

urma un model chinez unde cocioaba st` al`turi de 

zgårie-nori.”

Casandra Ro[u se intereseaz` de suprafa]a real` a parcelei

de]inute. Se r`spunde c` aceasta este de 5 000 mp, \ns`, \n

aceste condi]ii, construc]iile „legale” ar fi de P+6. 

Sorin Gabrea: „Dat` fiind loca]ia [i voca]ia zonei, sunt de

acord cu turnul, cel pu]in ca principiu. Propunerea, \ns`, tre-

buie condi]ionat` sau \nso]it` de un set de reglement`ri \n

rela]ie cu loturile \nvecinate. Preciza]i retragerile [i condi]iile

\n care acestea func]ioneaz`, formula]i unele condi]ii de sti-

mulare a vecinilor, dac` ace[tia vor accepta s` se asocieze,

s`-[i uneasc` [i s`-[i dezvolte loturile [i, eventual, indica]i un

anume program de dezvoltare pentru zon`. A[ ruga membrii

Comisiei s` se pronun]e asupra reglement`rilor care pot fi

date pe parcelele \nvecinate, astfel \ncåt aceast` construc]ie

s` fie posibil`.”

Vald Cavarnali este de p`rere c` „o asemenea propunere nu

se poate dezvolta f`r` sprijinul factorului politic sau adminis-

trativ, care s` sus]in` o astfel de posibilitate. Trebuie s` fie

implicat un anume nivel politic, strategic, decizional pentru ca

un asemenea «salt \n gol» s` fie posibil.”

Constantin Enache este de p`rere c`, fie [i \n aceste condi]ii

vitrege, trebuie formulate unele reglement`ri cu caracter pu-

blic pentru viitoarea strad`, care va permite accesul la acest

turn. Vlad Cavarnali subliniaz` implica]iile preciz`rii acestei

viitoare artere: alinieri, retrageri, spa]ii publice, profil de viitor

bulevard, transport public, trotuare. Casandra Ro[u apreciaz`

c` „zona trebuie s` fie reglementat` pån` \n intersec]ia cea

mai apropiat` c`tre ora[”.

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu extinderea

semificativ` a zonei de studiu spre E [i SE, prin definirea
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fronturilor. Rezolva]i intersec]iile, poate tratåndu-le ca pe

spa]ii cu voca]ie public`. Propune]i condi]ii de existen]` [i

dezvoltare pentru parcelele vecine. Defini]i un prospect al 

drumului pe care \l propune]i, p`strånd axul acestuia.

Preciza]i noile aliniamente stradale. Echipamentele pe care le

ve]i prevedea vor fi calculate la nivelul dezvolt`rii propuse.”

3. PUZ Calea {erban-Vod` nr. 206-208, S.4 / PROIEC-
TANT UAUIM BUCURE{TI (aviz de urbanism, revenire)
Datele prezentate anterior indic` dorin]a de a construi \ntr-o

zon` M3, pe un teren de 5 000 mp, un edificabil mediu de

12 niveluri, care ar presupune un CUT de 2,5. S-a \ncercat o

conturare a liniilor de for]` care vor preciza viitoarea Pia]` a

Tineretului ({incai). Se mai afirm` c`, dat` fiind linia descen-

dent` a str`zii {erban-Vod`, e nevoie de sus]inerea corni[ei

de un imobil P+12-14, ca [i de prezen]a unui accent.

Problema major` a zonei pare a fi cea a circula]iei. 

Vlad Cavarnali este de acord cu reconfigurarea intersec]iei [i

transformarea ei \n pia]` public`, dar, \n ceea ce prive[te ilus-

trarea de tem`, este de p`rere c` ea „este \n afara discu]iei

anterioare, mai ales c` \n aceast` form`, ea nu are nicio

leg`tur` cu pia]a. Nu pare s` existe nicio rela]ie \ntre spatele

propunerii [i peretele de beton pe care \l vom vedea, iar den-

sitatea propus` mi se pare exagerat de mare.”

Constantin Enache este de p`rere c`, \n orice propunere,

„conformarea pie]ei este foarte important`, iar paralelismul

cl`dirii nou-propuse cu Liceul {incai este mai motivat.”

Dan {erban apreciaz` c` „din punct de vedere arhitectural,

noua propunere este foarte agitat` volumetric, iar viitoarea

pia]` s-ar cere mult mai bine delimitat` volumetric [i ca

tratare de design, implicånd un studiu al pavimentului, al tro-

tuarelor [.a.m.d.”

Casandra Ro[u: „Forma curbat` a cl`dirii nu are ce c`uta \n

acest loc, iar volumetria mi se pare mult prea agitat`.

Cl`direa-accent ar trebui s` fie cåt mai departe de pia]`.”

Tiberiu Florescu este de p`rere c` proiectul poate aduce un

plus de valoare locului, dar cu ni[te volume arhitecturale mai

potolite.

Bogdan Bogoescu: „Vorbind despre obiect, trebuie s` spun c`

nu m` raliez acestei arhitecturi, care mi se pare prea \nc`rcat`.

Spre pia]`, mai ales, mi-a[ dori ca formele s` fie neutre. Partea

din spate a propunerii trebuie s` asigure trecerea c`tre zona de

case dinspre parc [i dinspre zona Lån`riei.” 

Dan Marin: „Diferen]a de nivel din zon` nu e foarte mare, iar

dac` accentul s-ar ridica a[a cum se inten]ioneaz`, el ar con-

cura serios, ca prezen]`, cu Monumentul Eroului Na]ional,

Mausoleul din Parcul Carol. A[ fi mai curånd de acord ca \n

acest loc s` fie propus` [i realizat` o compozi]ie simpl` din

dou` elemente, \n care elementul de fundal s` fie unul cu

totul simplu. Cred c` ar trebui s` se pun` problema rela]iei

dintre cl`diri, respectiv dintre acestea [i loc, [i nu \n raport cu

un loc stabil ori cu o pia]` – pentru moment – mai mult 

fictiv`”. 

Sorin Gabrea: „Cred c` aceast` propunere antreneaz`, de

fapt, o discu]ie despre dou` pie]e [i despre un parcurs.

Perspectivele pe care propunerea le cuprinde sunt, pe de alt`

parte, foarte lungi, iar ansamblul de cl`diri va fi unul foarte

important pentru ora[, un reper, poate chiar unul major.

Conforma]ia cl`dirilor trebuie adaptat` locurilor de 

percepere privilegiate”. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu o solu]ie

de circula]ie mai atent studiat`, care s` cuprind` rezolvarea

tuturor problemelor pe care le va ridica acest complex, cu o

propunere de amenajare a pie]ei din fa]a liceului {incai, cu

tratarea intersec]iei \n acord cu fluxurile de circula]ie [i cu o

propunere mult mai simplificat` pentru partea de 

arhitectur`.”

8 decembrie 2010

Comisia a avut urm`toarea componen]`: Sorin Gabrea –
Pre[edinte; Bogdan Bogoescu, Tiberiu Florescu, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Dorin {tefan, Dan {erban
– membri. Din partea Comisiilor Tehnice de specialitate
au participat Andrei Zaharescu (Re]ele) [i Elena Boghin`
(Circula]ie). A fost prezent la [edin]` [i Gheorghe
P`tra[cu, architect-[ef al Capitalei. S-au dezb`tut
urm`toarele documenta]ii: 

1. PUZ Calea {erban Vod` nr. 206-208, S.4 / proiectant
UAUIM Bucure[ti, urb. rur. Florin Machedon (aviz de
urbanism)
S-a revenit dup` introducerea sugestiilor [i observa]iilor

Comisiei: refacerea ilustra]iei de arhitectur` [i definirea mai

bun` a sistemului de circula]ie, inclusiv prin propunerea de

\nfiin]are a unei str`zi pentru aria Candiano-Popescu / {erban

Vod`, al c`rei rol ar fi fost pozitiv, ca posibilitate de irigare

suplimentar` a \ntregului areal [i, \n special, a punctului de

intensitate creat. Prezentarea solu]iei de arhitectur` a fost

realizat` de arh. Marian Moiceanu, autor al propunerii, [i a

insistat asupra apari]iei unui pietonal care s` se lege de zona
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liceului, a turnului care va fi deta[at de ansamblul de locuin]e,

a retragerii edificabilului la nivelul casei p`strate [i a unei

compozi]ii arhitecturale care s` includ` frontul liceului {incai,

aflat \n imediata apropiere. Ing. Eugen Ionescu a completat

aceste informa]ii cu o serie de date privitoare le evolu]ia sis-

temului de trafic din zon`, cu accent asupra circula]iei de la

sol care, \n opinia d-sale, trebuie descurajat` [i, dac` se

poate, introdus` cu totul \n subsol. 

Dan {erban: „Propunerea este \n regul`, va exista aici un pol

care va permite pie]ei s` tr`iasc`. Din punctul de vedere al

volumetriei, [i cl`dirile nou-propuse sunt \n regul`. Personal,

mi-a[ dori ca pozi]ia turnului s` mai fie modificat`, poate

cumva s` fie mai retras [i s` afecteze cåt mai pu]in

vecin`t`]ile.”

Dorin {tefan: „Solu]ia este \n regul`, dar ea ar fi fost poate

mai bine prezentat` \ntr-o simulare pe calculator pe axa

Foi[or-Nerva Traian, care ar fi ar`tat mai bine modificarea \n

plan semantic pe care acest nou punct de interes o cauzeaz`

Capitalei.”

Constantin Enache: „{i turnul, [i bara, [i pia]a sunt posibile \n

aceast` formul`.”

Vald Cavarnali: „Fa]` de propunerea anterioar`, solu]ia este

mult \mbun`t`]it`. Varianta este avizabil`, dar cred c` ar fi

mai nimerit ca turnul s` fie luat \n discu]ie cu tot cu pia]a

care va ap`rea.”

Bogdan Bogoescu: „Cred c`, \n stadiul actual, noi trebuie s`

aviz`m nu solu]ia pie]ei, ci amprenta cl`dirii. Pentru

rezolvarea pie]ei, cred c` este nevoie de un concurs.”

Sorin Gabrea: „|n ceea ce m` prive[te, ]in foarte mult cont

de perspectivele lungi ata[ate unor propuneri. Cred c` aici

turnul trebuie s` fie mai siluetat [i s` nu fie rela]ionat cu

bara, iar imaginile s` fie definite \n jurul axelor principale.”

A avut o scurt` interven]ie [i dl. Daniel Cramida, arhitect-[ef

al S.4: „Nu \n]eleg de ce punctul \nalt este situat tocmai aici

[i nu \n alt` parte. A[a cum se prefigureaz`, trec`toarea din-

tre corpul \nalt [i bar` va fi una cel putin insalubr`. Corpul

\nalt ar trebui s` aib` o siluet` mult mai zvelt`, dar chiar [i

a[a r`måne problema locuitorilor din spatele acestui com-

plex, care vor fi pu[i cu totul \n umbr` de noile construc]ii.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Cu urm`rirea [i introducerea, pe

cåt posibil, a observa]iilor membrilor Comisiei, proiectul se

avizeaz` favorabil.”

2. PUZ  Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, S.2 / proiectant
SC ORO DESIGN PROIECT SRL, urb. rur. Oana R`dulescu
(aviz de urbanism)
S-a \ncercat rezolvarea circula]iei, care prezenta unele pro-

bleme de articulare. De asemenea, s-a urm`rit definirea unei

artere carosabile pe limita de V. Au fost executate studii de

vizibilitate pentru Stadionul Na]ional. 

Eugen Ionescu arat` c` s-au realizat o serie de m`sur`tori de

trafic [i s-a ajuns la concluzia c`, per ansamblu, exist` o 

rezerv` de capacitate de transport de cca. 15%. Traficul inte-

rior ar presupune cca. 550 de ma[ini, care vor aglomera zona

suplimentar. Sorin Gabrea reaminte[te proiectantului c` o

mare problem` este cea de rezolvare a recep]iei de m`rfuri

corelat` cu identificarea cur]ii de serviciu pentru Kaufland [i

Mall. Andrei Zaharescu aduce \n discu]ie [i problema accesu-

lui \n liceu pentru elevi [i ma[ini, ca [i prezen]a unor str`zi

foarte \nguste pe latura de E. 

Dorin {tefan declar` c` nu are obiec]ii cu privire la cl`diri [i la

func]iunile acestora, pentru c` „sunt construc]ii ieftine, care

asigur` rezerve importante de teren pentru ora[”.

Bogdan Bogoescu se raliaz` acestei judec`]i. 

Tiberiu Florescu: „Sunt de acord cu avizarea, \n condi]iile \n

care proiectul este unul corect, \n folosul amplasamentului [i

\n favoarea ora[ului.”

Vlad Cavarnali: „Atåta timp cåt Prim`ria nu are o structur`

care s` gestioneze o astfel de propunere, solu]ia care ne

este prezentat` este cea mai bun`.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „|n continuare, proiectul nu \mi este

deloc apropiat ca prezen]` urban` [i am convingerea c` este

luat cu cut & paste din alt` parte [i plantat aici. Se avizeaz`

favorabil, cu un vot \mpotriv` [i cu o ab]inere.”

3. PUZ Extindere ansamblu ANL „Henri Coand`” /
proiectant  SC BAUMARC PROIECT SRL, urb. rur. Mihai
Sorin Eugen Eftenie (aviz de urbanism)
A fost propus` \ntr-o documenta]ie mai veche realizat` de

Search o arter` de circula]ie de cca. 1 700 m, care \n acest

moment se dore[te a fi executat`, \n condi]iile \n care

lipse[te o leg`tur` auto principal` cu ora[ul \n \ntreaga zon`.

Terenul afectat de un PUZ care s` cuprind` aceast` arter` ar

ocupa cca. 16 ha. Exist` o propunere ca Str. Nisipoas` s`

r`mån` pentru moment la gabaritul existent, dar chiar [i \n

aceast` situa]ie trebuie neap`rat executat canalul de scur-

gere al apelor de-a lungul drumului. 

Sorin Gabrea prezint` Comisiei problemele acestui proiect:

„Drumul este o completare la DN1. Canalul trebuie s` poat`

prelua toat` apa pån` la Str. Od`i. La zona de pasaj superior
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este necesar` o local`, ceea ce reclam` modificarea preve-

derilor documenta]iilor anterioare. Circula]ia \n zon` se va

modifica substan]ial, ca [i rela]ia zonei pe care o studiem cu

ora[ul. S-ar putea s` mai fie necesar \nc` un nivel de pasaj.”

Constantin Enache: „Referitor la problema mut`rii cl`dirilor

din zona care va fi afectat` de noua arter`, proprietarul a

declarat pe propria r`spundere c` nu are nevoie de \nc` o

cale de acces, astfel \ncåt locala din apropierea propriet`]ii lui

nu mai este necesar`.”

Andrei Zaharescu observ` c` „noul canal nu e proiectat [i

pentru a prelua apele pe distan]e mari, cu modific`ri de cot`

[i nivel. El ar trebui s` poat` prelua apele pån` la Centur`,

prin urmare cred c` trebuie redimensionat.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „|ntrucåt problema ridicat` de

aceast` utilitate cere o solu]ionare cåt mai grabnic`, v` pro-

pun avizarea ei favorabil`, \n urm`toarele condi]ii: 1. se va

redimensiona Canalul Spre N. la cot` [i capacitate crescut`;

2. se vor da restric]ii de construire pentru cele dou` noduri

interioare de circula]ie; 3. va fi analizat` posibilitatea realiz`rii

unor artere colectoare; 4. se va lua \n calcul posibilitatea

amplas`rii unei linii de tramvai pentru \ntreaga arter`.”   

17 decembrie 2010

Alc`tuirea Comisiei: Sorin Gabrea – Pre[edinte;
Constantin Enache, Bogdan Bogoescu, Casandra Ro[u,
Dan {erban, Vlad Cavarnali – membri. Din partea
Comisiilor tehnice de specialitate ale Prim`riei au fost
prezen]i la discu]ii Andrei Zaharescu (Re]ele) [i Elena
Boghin` (serviciul Circula]ie). Au fost prezentate [i 
discutate urm`toarele documenta]ii: 

1. PUZ Str. Buze[ti-Uranus*
*proiectul reprezint` o sum` de documenta]ii de specialitate (PUZ,
Studii istorice [.a.m.d.) ce ce circumscriu arterei Buze[ti-Uranus
Constantin Enache face o scurt` prezentare a situa]iei aces-

tui proiect aflat \n discu]ie de mai mult timp: „Lucrarea

dureaz` de peste 4 ani [i este un punct important \n progra-

mul de strategie al Bucure[tiului, mai ales pentru c`

accentueaz` un fapt normal pentru ora[ele importante de

ast`zi: institu]iile urbane sau de stat trebuie s` fie legate \ntre

ele prin artere de circula]ie de bun` calitate. |n acela[i timp,

dat` fiind situa]ia destul de critic` a circula]iei auto [i a trans-

portului public din Bucure[ti, se dore[te, \n m`sura \n care

este posibil, ob]inerea unei artere, a unei c`i alternative la

Magheru, care ar fi noua str`pungere Buze[ti-Uranus, pentru

a proteja centrul ora[ului de supraaglomerare. Proiectul era

tronsonat \n dou` segmente: Pia]a Victoriei-Parlament [i

Uranus-Tudor Vladimirescu, iar, pentru moment, tronsonul

Dåmbovi]a-Uranus se afl` \ntr-o fund`tur`. 

|n ceea ce prive[te primul tronson pe prima lui jum`tate, cea

dintre Pia]a Victoriei [i Dåmbovi]a, se apreciaz` \n general c`

aceasta poate \mbun`t`]i condi]iile de civiliza]ie ale ora[ului.

|n cea dintåi variant`, propus` cu un timp \n urm`, l`rgirea

preconizat` era timid`. Chiar dac` se dorea o compara]ie cu

Magheru, se luau \n considera]ie tot felul de opreli[ti care ar

fi putut ap`rea [i care, \n cele din urm`, chiar au ap`rut sub

diverse forme. |n acela[i timp, s-a insistat [i pentru continu-

area Bd. G`rii de Nord spre aceea[i directie, iar \n acest scop

s-a realizat un studiu istoric al zonei Buze[ti, de c`tre Hanna

Derer, \nso]it de 12 plan[e, dar care nu justific` neap`rat 

valoarea tuturor monumentelor, ci le enumer` [i repet` clasi-

ficarea. Mai erau urm`rite, \n acest studiu, evolu]ia tramei

stradale \n timp, parcelarul, modalit`]ile diferite de ocupare a

terenului, evolu]ia tipurilor de fronturi, stilurile de arhitectur`

prezente, valoarea identit`]ii culturale a zonei, \n sine [i \n

raport cu ora[ul. Documenta]ia ca atare a fost aprobat` la

Ministerul Culturii, cu valoare de studiu istoric. S-a cerut, ulte-

rior, detalierea acestui studiu prin PUZ-uri care s` analizeze

insule \ntregi ale traseului, fiind precizat` [i dorin]a ob]inerii

unui profil minim pentru Str. Buze[ti. Documenta]ia a fost

aprobat` la definirea domeniului public al Capitalei. S-a \ncer-

cat, prin urmare, ca noile documenta]ii s` prevad` pentru

strad` m`car monumente care s` p`streze o anume identi-

tate: Pia]eta de la Polizu-Frumoasa, Hala Matache, pia]a de

gira]ie din zona Gara de Nord-Str. Vulc`nescu, zona {tirbei

Vod`-RATB, zona {tirbei Vod`-Berzei. Toate aceste opera]ii [i

\ncerc`ri de studiu au dorit s` evite declasarea oric`rui monu-

ment de valoare existent. S` mai preciz`m c` ar fi afectate

de aceast` l`rgire necesar` pentru ora[ doar trei cl`diri cu

statut de monument: dou` aflate pe Str. Cameliei [i, de

asemenea, Hala Matache. Din p`cate, dorin]a de a le p`stra

nu este realist`, datorit` condi]iilor proaste \n care acestea se

afl` acum [i a sumelor extrem de mari care s` justifice reabi-

litarea [i refacerea lor, ca [i, mai ales, faptului c` \ntreaga

zon` este, ast`zi, foarte departe de pitorescul literar sau

tradi]ional pe care \l presupunem, fiind aflat` mult mai

aproape de promiscuitate. A[ mai dori s` spun c`, la vremea

\n care acest proiect a fost disutat, chiar [i doamna Doina

Cristea, de regul` o ap`r`toare \nver[unat` a fondului patri-

monial al Bucure[tiului, era de p`rere c`, pentru \ntregirea

calit`]ii de ast`zi a ora[ului, prelungirea Bulevardului G`rii de

Nord este absolut obligatorie, chiar dac` vor fi afectate dou`

monumente mai mult sau mai pu]in discutabile ca \ncadrare.

Ce se poate face pentru aceste monumente? |n cazul Halei

Matache – cl`dire \n stil clasicist, dar mediocr` ca valoare 

arhitectural` – dac` se va decide c` aceasta de]ine o calitate

arhitectural` [i istoric` ce ar justifica p`strarea [i refacerea,

eventual re-func]ionalizarea ei, va fi translatat` pe terenul

actualei pie]e, ceea ce ar duce la reconfigurarea \ntregii 

intersec]ii [i a pie]ei \n totalitatea ei”. 

Bogdan Bogoescu: „Exist` o fi[` tehnic` a Halei care s` fun-

damenteze o motiva]ie real` a conserv`rii ei? Ar trebui s`

existe o decizie bine argumentat` care s` sus]in` efortul

financiar necesar. De asemenea, trebuie demonstrat` posibi-

litatea p`str`rii acestei cl`diri. Prim`ria Bucure[tiului ar trebui

s` solicite Ministerului Culturii acest document, care ar proba

[i rolul structurii \n dezvoltarea Bucure[tiului.”

Sorin Gabrea: „Doresc s` v` reamintesc c` pentru aceast`

zon` exist` deja o documenta]ie aprobat`, iar subiectul 

acestei discu]ii este modificarea ei, \n condi]iile \n care

schimbarea traseului ini]ial stabilit ar presupune modificarea

PUZ. |ntrebarea la care trebuie s` r`spundem este dac` se

justific` o astfel de modificare [i \n ce condi]ii?”

Constantin Enache: „|n ceea ce m` prive[te, sunt de acord

cu men]inerea traseului ini]ial [i cu translatarea halei.”

Casandra Ro[u: „Dac` vom schimba traseul, vor exista con-

secin]e pentru cel`lalt mal de bulevard. Justificarea p`str`rii

traseului trebuie s` fie clar`.”

Dan {erban: „Personal, sunt de acord s` fie translatat` hala,

deoarece consider c`, prin aceast` mutare, tot punctul ar
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deveni mult mai interesant, iar rela]iile dintre cl`diri ar c`p`ta

o alt` calitate.”

Sorin Gabrea: „Ar mai exista solu]ia reconsider`rii \n

\ntregime a terenului pie]ei, care, ast`zi, este unul greoi, cu

circula]ii proaste [i cu multe deficien]e, iar cl`direa halei noi

este mediocr`. O astfel de opera]ie ar crea premisele unei

reale dezvolt`ri locale”.

Bogdan Bogoescu: „Cred c` este bine de re]inut c`, \n acest

caz, trebuie s` aprob`m realizarea unui bulevard important,

poate cel mai important obiect urban realizat dup` Revolu]ie.

|n aceste condi]ii, este firesc s` inaugur`m un concurs public

pentru solu]ia de mobilare a acestui bulevard.”

Constantin Enache: „T`ierea bulevardului va demara o opera]ie

de regenerare urban`. Cånd vor ap`rea inten]iile de construire

clar exprimate, se va face un concurs public.”

Sorin Gabrea: „Repet c` exist` un PUZ aprobat, care [i-a 

produs deja efectele. Exist`, \n acela[i timp, probleme de con-

tinuare a proiectului (terenurile nefructificabile reprezint` una

dintre aceste probleme), dar este de presupus c` [i mai

departe vor ap`rea alte probleme pe care ne va fi destul de

greu s` le rezolv`m. Cred c` trebuie s` ne gåndim la un set de

m`suri care pot asigura prestan]a bulevardului. Ca solu]ie pen-

tru Hala Matache, v-a[ propune translatarea ei c`tre spatele

actual, \nso]it` de un PUZ detaliat care s` priveasc` reconfigu-

rarea \ntregii pie]e. Pentru bulevard, cred c` solu]ia cea mai

realist` este cea de realizare de PUZ-uri pentru fiecare insul`.”

Casandra Ro[u: „De ce nu putem propune respectarea unor

indicatori maximali pentru \ntreg traseul? Nu mi-a[ dori ca un

\ntreg mal de buelvard s` fie demolat f`r` niciun fel de pro-

tec]ie a zonei [i \n locul cl`dirilor concrete, existente, s`

apar` ni[te uria[e cutii de conserve cu scuza dezvolt`rii.”

Constantin Enache: „|n principiu, acest lucru ar fi posibil, dar,

pentru moment, cred c` putem discuta numai o zonificare

posibil` [i configurarea unui front.”

Vlad Cavarnali: „Pe aceast` spin` ar trebui inserate cåteva

proiecte de reorganizare cadastral`, „croit” un regulament

care s` asigure rela]ia spa]iului public cu cea a siturilor [i,

poate, prioritizate 5-6 proiecte punctuale.” 

Gheorghe P`tra[cu ]ine s` precizeze c` problema central` a

acestei documenta]ii este cea a halei, pentru care trebuie

ob]inut un r`spuns coerent [i clar de la Ministerul Culturii. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „PUZ r`måne aprobat. Suntem, \n

principiu, de acord cu mutarea halei \n spate, pe o nou`

loca]ie, [i cu eventuala desf`[urare, \n viitor, a unui concurs

public \n scopul mai atentei studieri a zonei. Celelalte dou`

construc]ii declarate monument vor fi discutate [i analizate

ca posibilitate de mutare/translatare. E nevoie s` fie fixate

cåteva puncte cu prioritate de reglementare, care s` asigure

[i caden]a, [i coeren]a viitorului bulevard.”

2. PUZ Str. Foi[orului nr. 110-112, S.3 / proiectant SC
AVIZ SPRINT, urb. rur. Oana Singureanu
Parcela pe care se inten]ioneaz` construirea se afl` la inter-

sec]ia Pie]ei Unirii cu Calea Vitan. Ea ocup` 4 670 mp,

apar]ine zonei A2 [i are ca indici urbani maximali POT 80% [i

CUT 1,5. Diferen]a de pant` \nregistrat` este de 6 m. Au fost

propuse ca modalit`]i de construc]ie cl`diri cu \n`l]imi variate,

de la P+5 la P+8 pentru partea din spate. POT va fi, \n aceste

condi]ii, de 60% (sub cel admis), \ns` CUT va atinge 3,8.

Func]iunea dominant` dorit` este de locuin]e. 

Casandra Ro[u observ` c` plan[ele prezentate arat` un font

neinclus \n studiu, a c`rui aliniere la bulevard nu se continu`

\n niciun fel [i c` nu exist` accese. Vlad Cavarnali solicit` un

studiu pentru toat` zona L1A. 

Elena Boghin` precizeaz` c` strada care va asigura circula]ia

pentru acest proiect trebuie s` aib` minim 14 m de carosabil,

la care vor fi ad`ugate trotuarele [i spa]iile verzi. Bogdan

Bogoescu dore[te [i el o reglementare pe tot teritoriul, nu

doar punctual, [i face observa]ia dezvolt`rii \n contrapant` a

propunerii de arhitectur`, pe care o consider` ciudat`. Ar dori

s` fie identificat` o tipologie func]ional` adecvat` zonei.  

Constantin Enache este de acord cu Bogdan Bogoescu:

„Zona este mixt`, \ns` nu cred ca voca]ia ei este L1A, mai

ales dac` ne gåndim la funda]ii, greu de realizat pe un astfel

de teren dificil. L`rgirea str`zii ar trebui s` se fac` \n acord cu

zona blocurilor. {i eu cred c` un plan director este necesar,

mai ales pentru a putea prevedea oarecare constrångeri [i

condi]ii de construire pentru loturile al`turate.”

Dan {erban consider` c` este necesar`, \ntr-o viitoare

prezentare, efectuarea unei analize a \ntregii zone pån` la

intersec]ia cea mai apropiat`, \nso]it` de definirea UTR-urilor.

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Solicit`m un studiu pe zon`

extins`, cu precizarea mult mai exact` a datelor construc]iei.

}ine]i cont de faptul c` zona este eterogen`, un amestec

\ntre unit`]i teritoriale abandonate, cu condi]ii de construire [i

locuire precare, nesus]inut` edilitar. Inten]ia dvs. de constru-

ire major` aici poate fi \n regul`, dar trebuie s` demonstra]i

aceast` posibilitate. Mai este nevoie s` ne prezenta]i [i felul

\n care gåndi]i rela]ia cl`dirilor \nalte cu spa]iile publice.”

www.oar-bucure[ti.ro I  11
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Fran]a

Cum vede lumea Le Monde
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Sediul unei publica]ii de
[tiri de renume
interna]ional trebuie, f`r`
\ndoial`, s` exprime acele
calit`]i inerente presei
democratice: trans-
paren]`, deschidere,
respectul pentru istorie,
observarea atent` a
prezentului [i o privire
spre viitor. |n 2001, cånd
arhitectul Christian de
Portzamparc a fost
chemat s` transforme 
fostul birou Air France de
pe bulevardul Blanqui \n
noul sediu al prestigio-
sului ziar Le Monde,
folosirea sticlei s-a dove-
dit a fi solu]ia cea mai
potrivit`. Toate calit`]ile
c`utate s-au reg`sit \n
produsele companiei
Saint-Gobain Glass, care,
\nc` de la \nfiin]are, [i-a
luat angajamentul de a
oferi combina]ia ideal` de
for]`, elegan]` [i grij` fa]`
de mediu.  

Nume proiect: LE MONDE

Loca]ie: PARIS-FRAN}A

Destina]ie: BIROURI

Aplica]ii: FA}ADE

Arhitect: Atelier Christian de Portzamparc

Caracteristici sticl`:
Tip: STICL~ LAMINAT~

Produs: SGG SERALIT

TEXT: Anca Rotar

FOTO: KHALFI
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C
onstruit` \n anii '70, cl`direa ce serve[te

acum drept sediu al publica]iei Le Monde

avea, ini]ial, un caracter neutru, solid. |n

urma amplei interven]ii semnate Christian de

Portzamparc, desf`[urat` la nivel tehnic,

func]ional [i estetic, ea s-a transformat \ntr-o

structur` cu o prezen]` extrem de puternic`, ce

domin` bulevardul Blanqui. 

|ntr-o prim` faz` a proiectului, partea superioar`

a celui mai \nalt corp de cl`dire a fost decupat`

oblic, p`strånd \n`l]imea ini]ial` doar pe fa]ada

sudic`. Astfel, s-a ob]inut o pant`, \nclinat` \n

direc]ia sud-nord, c`reia i-a fost ad`ugat` o

subgrind`. Volumul principal a fost extins pe

l`]ime [i flancat la ambele capete de dou`

corpuri noi. |n ceea ce prive[te circula]ia

intern`, principala modificare a constat \n

mutarea caselor lifturilor. Aceasta a permis

amenajarea unor generoase spa]ii de birouri

care beneficiaz`, acum, de lumin` natural`,

asigurånd o ambian]` de lucru pl`cut` [i

deschis`. Aspectul noului \nveli[ al cl`dirii a

fost inspirat de tehnici tradi]ionale precum

incrusta]ia [i origami, aplicate, \ns`, materi-

alelor moderne folosite – aluminiul [i sticla. Prin

urmare, fa]ada sediului Le Monde se prezint`

sub forma unei serii de pliuri dispuse peste

structura de baz`. Pl`cile de sticl` sunt

\nclinate sub diferite unghiuri, pentru a reflecta

lumina, conferind cl`dirii un aspect de diamant

multifa]etat. Folosirea nuan]elor de alb, verde

[i gri deschis aduce o not` de dinamism [i

elegan]` [i, totodat`, marcheaz` identitatea

puternic` a noii cl`diri.  

Ideea de transparen]` este cel mai bine

reprezentat` prin modul de abordare a

principalei c`i de acces \n cl`dire. Aceasta este

realizat` din sticl`, ocupånd dou` niveluri pe

vertical` [i se deschide spre atriumul central,

prev`zut cu luminator. P`trunderea razelor de

soare \n interior este, \ns`, temperat` de

prezen]a unui ecran din sticl` serigrafiat` care,

dincolo de rolul s`u func]ional, prezint`

declara]ia de misiune a publica]iei Le Monde.

Partea din spate a atriumului este, la råndul

s`u, prev`zut` cu un perete de sticl` ce

delimiteaz` interiorul de spa]iul gr`dinii. Astfel,

natura devine parte integrant` a proiectului de

arhitectur`. Mai mult, \n gr`din` este amplasat`

o oglind` \ndreptat` spre cer, reflectånd norii [i

schimb`rile de culoare din atmosfer` pentru a

crea iluzia apropierii de orizont.   

Inaugurat` \n 2004, cu ocazia \mplinirii a 60 de

ani de la \nfiin]area Le Monde, noua cl`dire

apare, astfel, ca o citadel` \ntruchipånd puterea

presei, ai c`rei pere]i de sticl` inspir` \ncredere

[i \ncurajeaz` ideea de comunicare liber`. 

http://ro.saint-gobain-glass.com
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Bucure[tiul de alt`dat`

Ca bucure[teni, cu to]ii suntem, poate,

\nc` sub influen]a unor imagini nostal-

gice ale trecutului cu promenada de

bulevard sau de [osea, ca \n toate ma-

rile ora[e de la acea vreme, de unde [i

\ncet`]enita expresie: „La bulevard, 

birjar!”

Sunt imagini ale unei societ`]i \n care

bulevardul [i [oseaua erau, pe lång` c`i

de transport, sursele de aflat nout`]ile

zilei [i locurile unde se putea socializa

monden \ntr-un fel de reality TV live.

Aici puteai foarte probabil \ntålni

protipendada societ`]ii de la acea dat`

\ntr-o ma[in` de ultim` or`, \ntr-o

tr`sur` sau poate chiar pe jos, cu 

o \mbr`c`minte posibil „ca la Paris”. 

C`l`toriile cu avionul aveau s` apar`

abia peste mul]i ani, pentru unii privile-

gia]i, ca mijloc de a „evada” din

reperele locale \n locuri exclusiviste sau

exotice. Abia \n ultimele decenii, aceste

promenade mondene ale bulevardelor

aveau s` piard` „[tirea zilei”, mai precis

\n vremea cånd televizorul reu[ea,

pentru prima oar`, s` dea „spectacole”

mult mai detaliate [i mai incitante.

Noi, ast`zi, spre deosebire de locuitorii

din trecut ai Bucure[tiului, avem nevoie

de o alt` calitate a experien]elor sociale

sau culturale, bazate pe un rafinament

superior fa]` de cel al predecesorilor

no[tri.

E un fenomen normal, care se \ntåmpl`

\n toat` lumea, [i datorit` bombarda-

mentului informa]ional pe care \l 

primim, din conjunctura actual` [tiut`

(media, internet, globalizare, mobilitate

turistic` etc.) am devenit [i vom deveni

din ce \n ce mai selectivi cu calitatea

lucrurilor, locurilor [i serviciilor cu care

sau \n care vrem s` interac]ion`m. 

Roata este deja inventat`
|n acest context se situeaz` un concept

dezvoltat \n ultimii ani dintr-o experien]`

practic` [i teoretic` a unor ora[e

diverse (m` refer aici mai ales la cele

de cultur` vestic`, unde democra]ia 

a fost aproape ne\ntrerupt`), c` ora[ul

modern are ca nou` orientare omul, 

[i nu ma[ina, ca simbol al unui progres

sau dezvolt`ri prost interpretate. 

Pionier \n aceast` incursiune este ora[ul

Copenhaga care, \n mod con[tient, de

la sfår[itul anilor ´60, prin exemplul s`u,

a reorientat strategia de trasare a

ora[elor, pe baze noi de interpretare,

legate de o interac]iune a omului, ca

pieton sau ca biciclist, cu comunitatea

sau cu spa]iul construit din care face

parte, azi vorbindu-se chiar de 

o „copenhaghenizare”

(copenhagenisation) \n planificarea

strategic` a ora[elor. Europa Occidenta-

l` [i cea de mijloc au realizat \n aceast`

perioad` c`, de fapt, ora[ele lor pot s`

devin` mai valoroase, mai puternice, 

altfel spus: mai „durabile”, \n contextul

\n care p`streaz` dou` principii clare pe

care [i le vor asuma: orientarea c`tre

om [i c`tre tot ce \nseamn` asigurarea

calit`]ii unor necesit`]i [i aspira]ii de

via]` s`n`toas` \n contextul urban com-

plex \n care ne afl`m [i ne dezvolt`m ca

indivizi, al`turi de men]inerea unei com-

pact`ri urbane generale optime pe 

principii corecte de economicitate cu

grij` fa]` de neproliferarea unor structuri

sau strategii energofage d`un`toare

mediului sau planetei.

|n acest context de principii, ast`zi,

absolut toate marile ora[e de cultur`

vestic` \ncearc` s` descurajeze traficul

auto prin c`i diverse, cum ar fi: 

dezvoltarea re]elelor de transport \n

comun [i a spa]iilor pentru bicicli[ti [i

pietoni; crearea de sisteme de plat`

generalizate asupra tuturor ma[inilor ce

parcheaz` \n zona central` (locuitori [i

vizitatori); crearea unui inel exterior de

tip autostrad`; crearea unor taxe de

acces cu ma[ina \n zona central`; blo-

carea dezvolt`rii ora[ului pe principii de

extindere cu cartiere pre-urbane, ai

c`ror locuitori ar fi dependen]i de ora[

[i de automobil; crearea de parc`ri mari

la intrarea \n ora[ [i racordul lor cu

re]eaua de transport \n comun etc.

Diametrala Berzei-Buze[ti
Este evident c`, \n clipa \n care cineva

vrea s` „fluidizeze” traficul auto pe

„axa” nord-sud printr-un proiect precum

„Diametrala” Berzei-Buze[ti, acesta va

crea o oportunitate sporit` de tranzit cu

ma[ina prin centru. 

Altfel spus, mai mul]i oameni vor fi

atra[i, prin noua facilitate, s` tranziteze

centrul cu ma[ina [i, \ntr-un final, s`

achizi]ioneze un automobil, \n contextul

m`ririi fluxurilor disponibile. Este exact

invers de cum ar trebui s` fie...

|n ap`rarea demol`rilor [i construirii

acestei noi axe se invoc` diverse studii

precum „JICA” – a[a-zisul „Masterplan

de transport al Municipiului Bucure[ti [i

al Zonei Metropolitane”, realizat de o

echip` de ingineri sau chiar (\nc`) 

actualul PUG, ce are la baz`, pe lång`

studiul JICA, [i strategii de tras`ri 

vehiculate \nainte de anii ´90.

Pentru cine nu [tie, JICA este o organi-

za]ie japonez` de ajutorare mondial` a

unor ]`ri subdezvoltate sau \n curs de

dezvoltare, prin asisten]` pe diverse

teme, [i care, \n cadrul Europei, se

refer` doar la ]`rile Europei Centrale [i

de Est, anume acelea care fac tranzi]ia

la economia de pia]` sau sunt aspirante

spre a deveni membre UE. Astfel, \n

aceast` zon`, cadrul de asisten]` JICA

promoveaz` (dup` cum se poate vedea

[i pe site-ul organiza]iei): „consolidarea

p`cii [i reconcilierea etnic` spre a spriji-

ni efortul ]`rilor de a accede \n UE.”

Prin urmare, putem vedea \n regiunea

vizat` exemple de proiecte consiliate de

JICA precum: Terminal de containere \n

porturile Varna [i Burgas (Bulgaria),

Modernizarea educa]iei IT \n licee 

\n Mostar (Bosnia [i Her]egovina),

Construc]ia \ncrederii bazat` pe agricul-

tur` [i comunitate rural` \n Srebenica

(Bosnia [i Her]egovina), Master plan 

de transport \n Bucure[ti etc.

Din aceast` ipostaz`, era clar de la

\nceput c` JICA nu de]ine mijloacele 

de a crea o strategie complex`, inte-

grat`, de top pentru Bucure[ti, avånd \n

vedere limitele sale institu]ionale. Fiind

o organiza]ie atåt de mare, ea are, mai

degrab`, un rol de antreprenor [i 

manager mondial al unor echipe, organi-

zate pe nenum`rate problematici

globale pe care se ofer` s` le con-

silieze. Deci, nu este un specialist \n

ceva anume, cum sunt unele firme de

top mondiale.

Dac` ne dorim m`suri corecte pentru

Bucure[ti, este inutil s` comand`m

studii de trafic unei asemenea organi-

za]ii care, nefiind dedicat` domeniului,

Colegiul Director al OAR Bucure[ti

Diametrala Berzei – Buze[ti:
Un ex(o)rci]iu urban venit din trecut
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nu a luat \n calcul, \n studiul predat, 

scenariile de dezvoltare referitoare la

transportul \n comun, pistele pentru

bicicli[ti [i zonele pietonale, [i nici pro-

blema transportului cu autoturismul. Cu

atåt mai mult, asemenea ini]iative nu au

cum s` fie preluate ca studii de funda-

mentare a unor PUG-uri sau, [i mai

departe, a unor opera]iuni de demolare

\n mas`!

De asemenea, JICA nu poate s` ]in`

cont de posibilele noi m`rci identitare

locale – cum ar fi unele zone cu

poten]ial ce pot deveni „pove[ti” noi

ale ora[ului, bazate pe o apropiere

sensibil` fa]` de istorioarele locale –

atåt timp cåt nu include \n echipa sa

interdisciplinar` profesioni[ti de top \n

ipostaza unor urbani[ti recunoscu]i ca

speciali[ti \n regenerare urban`

european`, [i nu numai, sau speciali[ti

locali \n patrimoniu [i monumente.

Lucrul acesta ar fi trebuit s` se

\ntåmple, ]inånd cont c` se vehiculeaz`

ideea c` JICA ar veni de pe o pozi]ie 

cu expertiz`.

Din p`cate, fiind \nc` la måna nostalgiei

lucrurilor sau a tehnocra]iei inginerilor

de trafic, ni se ofer` teoria acestor

creionatori de destine [i ni se spune c`,

prin crearea acestei noi „diametrale”,

bulevardul Magheru [i Calea Victoriei

vor fi eliberate de „presiunea” traficului

existent [i vor redeveni ce au fost

odat`, acele artere de promenad`.

Aceast` preten]ie este una fals`,

deoarece, pe de o parte – dup` cum am

aflat deja – aceste artere au fost ce au

fost pentru c` motivul promenadei la

bulevard era aflarea „[tirii zilei” [i, pe

de alt` parte, „lini[tirea” circula]iei auto

va fi de scurt` durat` – cåteva luni –

noua facilitate invitånd, tocmai prin

„lini[tea” sa, pe al]i [oferi s`-[i 

regåndeasc` traseele prin ora[ [i, deci,

s` acceseze noile c`i „lini[tite”,

aglomeråndu-le din nou. 

Acea promenad` simpl` de natur`

„telenovelist`” pe un bulevard (fie el

Magheru, Calea Victoriei sau ipoteticul

Berzei-Buze[ti) nu va putea fi repro-

dus`, pentru c` noi, acum, suntem

dornici de a tr`i, \n Bucure[ti, senza]ii [i

experien]e similare celor din alte locuri

de succes de pe glob, unde omul se

reg`se[te \ntr-un cadru intim relaxat, \n

spa]ii publice cu contextualit`]i absolut

inedite, ce ofer` posibilitatea unor expe-

rien]e unice, interactive [i de calitate.

Pe de alt` parte, aceste artere nu se

pot suprapune pe un [ablon de succes

a la Champs-Élysées sau Rambla,

pentru c` le lipsesc constan]a [i

morfologia din care se compun acestea,

precum [i calitatea [i uniformitatea

spa]iului construit care le delimiteaz`.

De asemenea, nu se reg`se[te aici

continuitatea frontului comercial, la

nivelul str`zii, [i nici scara uman` 

prietenoas` oferit` de constan]a ambi-

entului plantat cu copaci [i dotat cu

mobilier urban. Nu \ntåmpl`tor, Smårda-

nul [i {elariul au dobåndit, \n ultimii doi

ani, un tip de efervescen]` inegalabil`,

tocmai printr-o constan]` [i o poten]ial`

calitate a spa]iului construit odat` cu

continuitatea unui front comercial. 

Dac` ar fi s` fim turi[ti pentru o zi \n

ora[ul nostru, unde am vrea s` bem 

o cafea la o teras` [i, eventual, s`

facem [i poze, ca amintire peste ani?

Pe Magheru sau Buze[ti (partea l`rgit`

dinspre Pia]a Victoriei) ori prin centrul

istoric actual (Smårdan-{elari), sau 

\ntr-un alt posibil centru istoric

(Matache-Grivi]ei-Buze[ti) ca [i cartier 

al vechii g`ri Tårgovi[te (actuala Gar` de

Nord). 

Ora[ul se dezvolt` durabil \n contextul

pove[tilor sale vechi, de[tept actuali-

zate, [i al elementelor fizice construite,

pe urma c`rora po]i dezvolta asemenea

pove[ti integrate, la scar` uman`, unde

vizitatorul poate sim]i c`ldura, sensibili-

tatea, unicitatea, pl`cerea repaosului,

calitatea ora[ului...

Cinematograful Feroviar (Casa R`dules-

cu), a c`rui fa]ad` tocmai ce a fost

demolat`, Hala Matache, cinematogra-

ful Grivi]a [i alte case-monument ce

\mpånzesc zona [i sunt elemente fizice

concrete ale unei pove[ti, de alt posibil

centru istoric, care trebuie s` devin` o

marc` identitar` a ora[ului. 

Asemenea m`rci identitare, dezvoltate

\n mod inteligent, pe care prim`ria le-ar

putea promova ca proiecte imobiliare

integrate, sunt adev`ratele strategii ale

unor propuneri de dezvolt`ri durabile,

unde prim`ria ar fi partener [i ar crea, \n

modul cel mai activ, „racordul” cu

infrastructura ora[ului, iar dezvoltatorii-

parteneri ar aduce finan]area [i ar opera

cu succes a obiectelor \n parte.

Rezultatul: Bucure[tiul ar evolua \ntr-un

ora[ \n stare s` gåndeasc` pentru el [i

s`-[i arate unicitatea, devenind

interesant pentru tot mai mul]i oameni,

fie ei locuitori sau vizitatori. Acest lucru

este parte posibil` a unei strategii cu

adev`rat actuale, integrate, ce \ndepli-

ne[te premisele enun]ate spre

creionarea unui Bucure[ti orientat spre

scara uman`. 

Au fost deja concepute o serie de

proiecte pentru Bucure[ti \n spiritul mai

sus enun]at, unele chiar antamate

contractual de prim`rie, \ns`, dintr-o

inedit` energie centripet` a institu]iei \n

cauz`, acestea sunt „puse la insectar”.

Sportul na]ional
Revenind la „diametral`”, observ`m c`

dorin]a accelerat` a unor purt`tori de

idei, de a „recupera” o himer` din

trecut (ce \nc` nu a fost „consumat`”),

ca o posibil` strategie ne\mplinit`, pe

care al]ii – \n alte societ`]i – au dat-o de

ani buni la lada cu gunoi, este absolut

hilar`. 

|nc` avem acel complex al „valorilor

Occidentului” r`mas ca urm` a unei

tran[ante [i nefaste experien]e de

sistem comunist, \n care se amestec`

dorin]e [i vise occidentale ne\mplinite,

precum cele ale unor ora[e cu c`i largi

pline de autoturisme ce se leag` prin

noduri de intersec]ii suspendate,

futuriste. Mai mult, \nc` avem un

complex \n a prelua \n]elepciunea [i

experien]a altora, \n mod selectiv [i f`r`

a lua \n considerare contextul s`u ini]ial.

Dac` am prelua-o corect, ea ne-ar pune,

f`r` \ndoial`, \ntr-o ipostaz` de inferiori-

tate. Oricum, noi [tim c` suntem cel

pu]in la fel de dota]i intelectual ca [i ei

– ceilal]i – [i, pe de alt` parte, suntem

de mici antrena]i \n sportul na]ional –

„reinventatul ro]ii”. De aceea, suntem

[i vom r`måne de-a pururi campioni

mondiali la vulcanizare!

arh. Mario Kuibu[
Vicepre[edinte O.A.R. Bucure[ti

Not`: Opiniile exprimate \n cadrul articolului \i apar]in autorului [i nu reprezint` pozi]ia oficial` a Filialei.
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Î
n num`rul precedent, 31/ noiembrie-

decembrie 2010, a fost ini]iat` 

informarea cititorilor cu privire la activi-

tatea Comisiei de Disciplin` a Filialei

Teritoriale Bucure[ti a O.A.R. Comisia î[i

propune, în continuare, s` prezinte

periodic în revist` aspecte interesante

ale acestei activit`]i pe care o desf`[oar`

sus]inut, probleme deosebite cu care se

confrunt`, chestiuni care necesit` discu-

]ii l`rgite, propuneri legate de formul`ri

lacunare ale legisla]iei [i normativelor

privind func]ionarea în domeniu etc.

De la bun început, merit` pus în

eviden]` faptul c`, în vederea asigur`rii

unor criterii clare de func]ionare a

Comisiei de Disciplin`, conducerea

O.A.R., la nivel central [i la nivelul filialei

Bucure[ti, a lucrat la perfec]ionarea

cadrului legislativ general [i specific,

atât prin îmbun`t`]irea legii de baz` –

nr. 184/2001 –, cât [i a regulamentelor

proprii, a Codului Deontologic [i a altor

norme proprii cum ar fi, de pild`, Codul

de Procedur` al Comisiilor de Disciplin`

ale O.A.R. 

Astfel de modific`ri, precum [i num`rul

crescut de reclama]ii, au condus, în

anul 2006, la reorganizarea Comisiei de

disciplin` sub forma a trei complete

alc`tuite din câte trei membri fiecare,

cu pre[edin]ie permutabil` la fiecare

nou caz.

A[a cum s-a subliniat [i în articolul

precedent, completele sunt orientate

etic de principiul armoniz`rii [i medierii

între p`r]i, atât timp cât acest lucru este

posibil, f`r` preten]ia elud`rii aparatului

de justi]ie ale c`rui competen]e [i

instrumente nu sunt substituite de

comisie. În cazuri grave, insolvabile la

nivel amiabil, recursul reclaman]ilor 

la instan]ele acesteia nu este exclus.

Cazul pe care Comisia îl propune spre

informare sumar` cititorilor în prezentul

num`r prezint` caracteristici aparte [i

subîntinde o problematic` ce ar putea

reveni în viitor în discu]ie, necesitând, 

în final, preciz`ri legislative la obiect. 

Disputa a fost supus` aten]iei Comisiei

de Disciplin` a Filialei Bucure[ti în anul

2006 [i a avut ca obiect divergen]ele

p`r]ilor implicate privind calitatea de

autor în cazul proiectului Bucharest

Business Park de pe [os. Bucure[ti-

Ploie[ti. Situa]ia s-a prezentat astfel:

P`r]ile, autori ai unor faze diferite ale

proiectului, s-au aflat în situa]ia

reciproc` de reclaman]i [i de pârâ]i.

Ini]ial, partea reclamant` a fost

reprezentat` de echipa format` din arh.

Adrian Cristescu [i arh. Roxana {chiopu

– autori D.T.A.C. în cadrul firmei West

Group Architecture SRL (WGA). Ulteri-

or, ace[tia au devenit pârâ]i în raport cu

echipa arh. Radu Petre N`stase – firma

Adest Consulting SRL – [i arh. Vlad

Cavarnali, din cadrul firmei Alpha Studio

SRL, autori ai fazei DDE.

Completul de Judecat` a re]inut 

urm`torul aspect:

Modific`rile [i complet`rile fa]` de faza

PT/PAC efectuate la faza D.E. nu au

anulat conceptul de arhitectur` stabilit

în faza anterioar`, ci l-au nuan]at la nivel

de detaliu.

În consecin]`, Comisia Teritorial` de

Disciplin` a hot`rât c`: 

1. Ambele p`r]i vor respecta cu

stricte]e aplicarea articolului 70 din

Codul Deontologic, prin urmare nu \[i

vor aroga sub nicio form` (în text sau

prin asocieri de imagini) misiunea la

care nu sunt autori;

2. Ambele p`r]i vor respecta cu stricte-

]e aplicarea articolului 75 din Codul

Deontologic (Calomnierea unui confrate,

sau r`spândirea de comentarii ce ar

putea s`-i prejudicieze reputa]ia profe-

sional` sunt condamnabile.)

Dificultatea cazului a constat în depista-

rea pozi]iei corecte fa]` de calitatea

real` de autor în situa]ia dat`, fapt ce a

necesitat o atent` cercetare a docu-

menta]iei în discu]ie. Aceasta s-a reali-

zat cu acribie [i discern`mânt, pe baza

unei bune cunoa[teri a legisla]iei din

domeniu – în mod particular a Codului

de Procedur` [i a Codului Deontologic.

S-a colaborat în mod sus]inut în echip`,

fiind de remarcat, nu în ultimul rând,

cultivarea unor raporturi corecte, defe-

rente, dar impar]iale, cu cei implica]i. 

Studierea [i clarificarea problematicii

auctoriale în cadrul particular al

proiect`rii de arhitectur` constituie, în

continuare, obiectivele importante în

activit`]ile Comisiei de Disciplin` [i ale

conducerii O.A.R.

Completul de Judecat` nr. 2

Prof. dr. arh. Gabriela Tabacu
Arh. Ioan Cr`ciunescu

Ianuarie 2011

Din activitatea Comisiei Teritoriale de
Disciplin` a Filialei Teritoriale
Bucure[ti a O.A.R.
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call adresat arhitec]ilor, urbani[tilor,

designerilor, arhitec]ilor peisagi[ti [i

tuturor birourilor de arhitectur` din ]`rile

apar]inând Europei Centrale [i de Est –

Albania, Austria, Belarus, Bosnia

Her]egovina, Bulgaria, Croa]ia, Cehia,

Cipru, Germania, Ungaria, Macedonia,

Moldova, Polonia, România, Rusia,

Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia [i

Ucraina. Acest open call r`spunde la o

preocupare local` constant` pentru a

descoperi cele mai recente exemple de

arhitectur` de bun` calitate. Mai mult

decât atât, proiectele selectate pentru

Odat` cu organizarea celei de-a patra

edi]ii a Festivalului Arhitext [i celei de

zecea a Premiilor Arhitext design (PAD),

s-a dat startul unui nou proiect ce

const` în organizarea unor serii de

expozi]ii regionale prin care s` fie identi-

ficate din punct de vedere arhitectural

diversele leg`turii care exist` între ]`rile

Europei Centrale [i de Est. Acest pro-

ces de explorare a arhitecturii specifice

acestei regiuni va fi realizat în strâns`

leg`tur` cu anumite tematici ce vor fi

altele de la o edi]ie la alta. Pentru

aceast` expozi]ie, a fost lansat un open

Expozi]ia Fluen]e
Open call

aceast` expozi]ie vor fi publicate în

Catalogul interna]ional Fluen]e. Acest

catalog reprezint` o contiunare a expo-

zi]iei în care proiectele vor fi prezentate

al`turi de textele unor teoreticieni inter-

na]ionali. Data pân` la care trebuie tri-

mise proiectele conform regulilor spec-

ificate în open call vor trebui trimise

pân` pe data de 20 aprilie 2011 la

adresa festival@arhitext.com.

Regulamentul open call-ului \l pute]i

desc`rca de aici:

www.arhitext.com/evenimente/flu-
ente/

Funda]ia Arhitext design, editor al revistei Arhitext declar` deschis open
call-ul pentru selec]ia de proiecte ce vor fi prezente în expozi]ia regio-
nal` Fluen]e organizat` cu prilejul celei de-a patra edi]ii a Festivalului
Arhitext (Festivalul Fluen]e). Festivalul va avea loc în luna octombrie
2011 la Timi[oara.
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Noua serie de imprimante de format mare din seria T
simplific` procesul de printare [i transgreseaz` bariera
dintre digital [i tip`rit, oferind posibilitatea glis`rii cu
rapiditate \ntre cele dou` [i ob]inerea unor materiale de
prezentare sau de lucru la cea mai \nalt` calitate. HP se
distinge tocmai printr-o ofert` integrat`, complet`:
imprimantelor propriu-zise li se adaug` solu]ii software,
noi tipuri de hârtii pentru printat, dintre care [i unele 
100 % din hârtie reciclat`, precum [i calculatoare 
speciale (carbon footprint). 
Pentru echipele mici [i medii, a[a cum sunt majoritatea
birourilor de arhitectur` din România [i nu numai, 
o solu]ie excelent` pentru \mbun`t`]irea procesului de
lucru se dovede[te achizi]ionarea unei imprimante din
seria HP Designjet T770. Rapid`, fiabil` [i simplu de
utiilizat, cu o rol` superioar` de \nc`rcare frontal`, plac`
de re]ea \ncorporat` [i upgrade-uri de memorie, aceast`
imprimant` le permite arhitec]ilor s`-[i concentreze
energiile \n procesul de proiectare \n loc s` piard` timp
cu printarea documentelor de care au nevoie.

„Noua imprimant` a ap`rut la noi \n birou \n primul rând din
necesitatea de a printa pe formate mai mari, cum ar fi A0.
|ns`, odat` sosit`, am \nceput s` o folosim din ce \n ce mai
mult pentru c` se pot face u[or set`rile, au disp`rut
problemele \n re]ea, viteza de printare este mult mai bun`. 
|n plus, \mi pot continua treburile la calculator f`r` a 
supraveghea printarea: alinierea de foaie se face automat
spre exemplu.”
Catrinel Negru, 
arhitect igloo architecture

Noi produse HP
HP vine \n \ntâmpinarea
nevoilor clien]ilor din
domeniul arhitecturii [i 
al construc]iilor cu o serie
de produse noi,
multifunc]ionale [i
versatile. Constatarea c`
\n ultimul deceniu modul
de lucru al arhitec]ilor s-a
schimbat radical, ace[tia
devenind din ce \n ce mai
mobili [i mai flexibili, i-a
condus pe speciali[tii HP
c`tre elaborarea unor
produse care permit
ob]inerea rapid` 
a materialelor necesare
pentru prezent`ri,
colaborarea eficient`
\ntre diferite birouri 
[i loca]ii, reducând
costurile, f`r` a renun]a
\ns` la calitate. 
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Cu noile imprimante HP, termenele de predare ale
proiectelor pot fi respectate f`r` a sacrifica din calitate:
dispun de 2 A1-sized imprimate pe minut utilizând
setarea de imprimare rapid` Mod economic. Mai mult,
fi[ierele pot fi imprimate f`r` a deschide vreo aplica]ie,
utilizând utilitarul gratuit HP Instant Printing. Pe m`sur`
ce necesit`]ile colectivului de lucru cresc, sistemul poate
fi \mbun`t`]it cu mai mult` memorie, de pân` la 8 GB 
[i cu un accesoriu PostScript op]ional. Cu to]ii [tim c`
micile detalii m`resc puterea de comunicare 
a prezent`rilor, iar noile imprimante HP exceleaz` [i \n
aceast` direc]ie: se pot ob]ine tonuri intense de negru 
[i linii fin detaliate cu 6 cerneluri HP originale [i se pot
produce text clar [i desene cu o precizie \mbun`t`]it` 
a liniilor.

„|n aceste momente provocatoare din punct de vedere 
economic, viteza cu care ne putem prezenta ideile clien]ilor
sau preda materialele finale este esen]ial`. Nu ne permitem
timpi mor]i. Pe lâng` calitatea [i eficien]a dorite, impriman-
tele HP constituie [i o solu]ie rezonabil` ca pre], cu
posibilitate de dezvoltare \n ritmul de cre[tere al firmei.”
Adrian Cioc`zanu, 
arhitect [i director executiv igloo architecture

www.hp.ro/DesignJet
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PREMIUL II EX-AEQUO 
AUTOR: ARH. EMANUELA BOZIN 
Coautori: arh. Ana Catinca Popovici, arh. Szekely Csaba 

Aprecierile juriului: „Conceptul proiectului este coerent [i

bine definit. Zonare func]ional` corect` asigurând spa]ii adec-

vate func]ional. Fragmentarea func]ional` este bine realizat`

articulând zonele de recreere cu cele destinate manifest`rilor

publice. Nivelul de reprezentare al pie]ei pentru spa]iul cen-

tral este bun. Bun` articulare a spa]iul de nord-est cu restul

traseelor pietonale. Solu]ia p`streaz` bine scara [i propor]iile

spa]iului existent. Exploatare abil` a denivel`rilor terenului.”

PREMIUL II EX-AEQUO
AUTOR: ARH. ADRIAN R~ZVAN SOARE {I SC SOARE &
YOKINA ARHITEC}I ASOCIA}I SRL 
Coautori: arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh.
Sebastian Lupea. Colaboratori: arh. Irina Plopeanu, arh.
stagiar Irina Sargov

Aprecierile juriului: „Conceptul proiectului este bine definit [i

coerent. Analiza contextual` [i a fondului construit este com-

petent` [i bine fundamentat`. Solu]ia propus` este fezabil` [i

relativ pu]in costisitoare. Func]ionalitatea spa]ial` este bun`,

ideea de brand este potrivit`, iar proiectul aduce o doz`

important` de inedit spa]iului.”

Concurs de solu]ii pentru Modernizarea
[i Reabilitarea Zonei Centrale a
Municipiului Cåmpina

|n perioada 3 septembrie – 30 noiembrie, Prim`ria Municipiului
Câmpina împreun` cu Ordinul Arhitec]ilor din România au organizat un
concurs de solu]ii pentru Modernizarea [i Reabilitarea Zonei Centrale 
a Municipiului Cåmpina. Din cele 40 de proiecte admise \n jurizare, 
niciunul nu a fost ales cå[tig`tor al Premiului I, acordåndu-se dou`
Premii II, un Premiu III [i trei Men]iuni.
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MEN}IUNEA I 
AUTOR: ARH. TEODOR BOGDAN {I BETA BIROURI ASO-
CIATE DE ARHITECTUR~ 
Coautor: arh. Andreea Enache 

Aprecierile juriului: „Solu]ia este mai pu]in costisitoare, pen-

tru c` scurteaz` traseul pasajului subteran.”

MEN}IUNEA II 
AUTOR: ARH. CLAUDIU TOMA {I SC PARASITE STUDIO
SRL 
Coautori: arh. Urb Baldea Maja, arh. Wenczel Attila
Colaboratori: stud. arh. Ardelean Zeno, stud.arh. Krausz
Zsolt, stud. arh. Rusan Raluca, stud. arh. Rupacici Oana

Aprecierile juriului: „O bun` fundamentare teoretic` a con-

ceptului. Omogenitatea spa]iului propus.”

MEN}IUNEA III 
AUTOR: ARH. DIANA EDI}OIU {I SC DICO {I }IG~NA{
BP SRL 
Coautori: arh. Alexandra Capota, arh. Iustinian Orza

Aprecierile juriului: „Ideea porticului ca liant între vitrine [i

pia]` este binevenit`. Propunere interesant` pentru iluminatul

nocturn. Propunerile de refacere a fa]adelor blocurilor sunt

apreciabile. Inten]ie interesant` de a dezvolta un concept

sculptural pornind de la un element reprezentativ pentru ora[

– sonda petrolier`.” 

PREMIUL III
AUTOR: ARH. IONEL IONU} CHIRIL~ {I SC HEAD MADE
ARCHITECTURE SRL 
Coautori: arh. Leti]ia B`rbuic`, arh. Irina Ilie, arh. Sorina
Simion, cond. arh. R`zvan Mitrea

Aprecierile juriului: „Este apreciat` solu]ia propus` pentru

tratarea fronturilor de blocuri.”

www.oar-bucure[ti.ro I  23
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Concurs de solu]ii pentru extinderea
BCU Cluj-Napoca

Pe data de 11 octombrie 2010, BIBLIOTECA CENTRAL~ UNIVERSITAR~
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în colaborare cu Ordinul Arhitec]ilor din
România a lansat concursul de solu]ii „Corp nou de depozit cu acces
liber la raft – extindere B.C.U. Lucian Blaga Cluj-Napoca”. Dou` luni mai
tårziu, \n perioada 10-11 decembrie, a avut loc jurizarea proiectelor par-
ticipante f`r` acordarea Premiului I, consideråndu-se c` niciun proiect
nu a r`spuns integral cerin]elor temei de concurs.

PREMIUL II EX-AEQUO 
Autor principal: arh. Johannes Bertleff [i SC EXHIBIT
ARHITECTURA SRL
Coautori: SC EXHIBIT ARHITECTURA SRL – cu arh.
Drago[ Oprea, arh. Mihai Lambescu, arh. Magdalena
Vieriu, arh. Sebastian Milea, arh. Dorian Moisa; SC EAST-
ERNWORS SRL cu arh. Cristian Oprea, arh. Liviu
Creosteanu, arh. R`zvan Andrei; BOZIN & SZEKELY cu
arh. Ema Bozin, Csaba Szekely

Comentariile juriului: „Rigoarea arhitecturii r`spunde cl`dirilor

existente [i calit`]ii str`zii. Fa]ada adånc` permite o cl`dire

foarte luminoas`, conferind cu toate acestea masivitate care

r`spunde [i arhitecturii vechi [i func]iunilor unei biblioteci. Ea

las` lumina s` p`trund`, protejånd \ns` interiorul de vederea

direct`. O scenografie impun`toare a intr`rii prin diferen]a

\ntre cl`direa nou` [i cl`direa veche, printr-o fa]ad` interioar`

concav`. O teatralitate remarcabil` a acceselor verticale [i a

accesului la auditoriu. Bun` organizare a planurilor libere [i o

bun` repartizare a func]iunilor. Structura particip` mult la 

arhitectura interioar`. Structura exprimat` \n proiect trebuie

validat` din punct de vedere tehnic [i economic.”
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PREMIUL II EX-AEQUO 
Autor principal: arh. Lucian Pârvulescu
Coautori: dr. arh. Radu Pan`, arh. Flaviu Barbacaru
Colaboratori: arh. Raluca Boca, stud. arh. Mihai Puzderca,
stud. arh. Cristina Defta, stud. arh. Mihai Paraschiv, stud.
arh. Silviu Popovici
Structura: dr. ing. Paul Ioan (Profesional Construct)
HVAC: dr. ing. {tefan St`nescu

Comentariile juriului: „Proiectul propune o imagine dinamic`

datorit` tensiunii create de parti]ionarea cl`dirii \n dou` volu-

me diferite, unul relativ opac [i cel`lalt complet vitrat.

Diferen]ierea volumelor reflect` sugestiv dispunerea

grup`rilor func]ionale interioare. Gruparea unor func]iuni

anexe elibereaz` \n mod fericit mari suprafe]e de nivel pentru

organizarea zonelor de lectur` [i depozitare, asigurånd flexi-

bilitatea \n timp a acestora. Rela]ia foarte apropiat` dintre

zona de primire a publicului [i sala de [edin]e \mbog`]e[te

semnificativ func]iunea parterului. Spa]iul func]iunilor de baz`

cå[tig` \n fluiditatea sa prin retragerea de la fa]ad`, oferind

variate puncte de observa]ie interioar`. O \mbun`t`]ire sem-

nificativ` a proiectului ar putea decurge din conferirea unei

mai mari unit`]i de limbaj a volumului cl`dirii, poate prin

renun]area la rabaterea artificial` a volumului vitrat.”

PREMIUL III 
Autor principal: arh. Vlad Sebastian Rusu
Coautor: arh. Ilinca Marcu
Colaboratori: stud. arh. Horea R`c`[an, ing. Ovidiu Rusu

Comentariile juriului: „Proiectul ob]ine un spa]iu exterior 

tampon \ntre depozitul de carte actual [i corpul nou propus,

amenajat ca un spa]iu de comunicare [i recreere. Respect`

obiectivul principal al concursului care este ob]inerea unui

num`r adecvat de rafturi de depozitare. Ofer` posibilitatea

deschiderii s`lii de conferin]` c`tre spa]iul central al parterului

[i o mobilitate func]ional` binevenit`. O \mbun`t`]ire semni-

ficativ` se poate ob]ine la nivelul \ncadr`rii volumului \n 

contextul existent prin regåndirea leg`turii cu depozitul de

carte actual.”

MEN}IUNE 
Autor principal: arh. Cristina Constantin [i SC ABRUPT
ARHITECTURA SRL
Coautori: arh. Mirela Vl`du]`, arh. Cosmin Pavel

Comentariile juriului: „Unul dintre pu]inele proiecte din con-

curs construit pe un concept clar exprimat. Poate solu]ia cea

mai poetic` \n viziunea juriului. Claritate planimetric` [i volu-

metric` \n enun]area conceptului. Proiect inovativ \n sensul

interpret`rii temei de concurs.”

MEN}IUNE 
Autor principal: arh. Bogdan Br`d`]eanu [i SC ADN
BIROU DE ARHITECTUR~ SRL
Coautori: arh. Andrei {erbescu, arh. Adrian Untaru, arh.
Claudiu Forgaci, arh. Cosmin Dragomir, arh. Sebastian
{erban, arh. Irina B`ncescu, arh. Cristina Enu]`

Comentariile juriului: „O excelent` armonizare la nivel

func]ional [i plastic cu cl`dirile din imediata apropiere, ca de

altfel [i implantarea corpului nou \n amplasamentul afectat cu

limitele impuse de condi]ion`rile urbanistice. O deosebit`

expresivitate plastic` a volumului propus.”
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A
mplasamentul, cu o suprafa]` de cca. 2,7 ha, este 

situat în vecin`tatea centrului istoric, c`tre Nord-Vest,

într-o zon` cu repere deosebite de peisaj natural [i 

construit a Bra[ovului.

Propunerile \nscrise \n competi]ie vor fi analizate de un juriu

format din 5 membri titulari – Alexandru Blemovici (director

general Schaeffler România), arh. R`zvan Dracea, arh. Attila

Kim, George Scripcaru (primarul Mun. Bra[ov) [i arh. Dorin

{tefan – [i patru membri suplean]i – ing. Cerasela Muntean

(consultant Schaeffler Romånia), arh. Edmund Olsefszky,

Alexandru St`nescu (istoric) [i arh. Tudor Sfarghiu.

Concursul de solu]ii este deschis, în dou` faze, cu ridicarea

anonimatului dup` jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8

proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în Faza a II-a.

Câ[tig`torului concursului i se va încredin]a lucrarea.

Concuren]ii, atât individuali, cât [i ca membri ai unei echipe,

pot fi profesioni[ti sau studen]i/absolven]i în specialit`]ile

arhitectur`, urbanism, peisagistic`, design, arte plastice. În

Faza a II-a, este obligatorie cooptarea în echip` a unui arhi-

tect cu drept de semn`tur`, membru al Ordinului Arhitec]ilor

din România sau al unei organiza]ii profesionale similare din

]`rile Uniunii Europene, Spa]iului Economic European sau

Confedera]ia Elve]ian`.

Termenul limit` pentru înscriere este 14 martie, iar anun]area

rezultatelor finale se va face pe 23 mai. Calendarul complet

al`turi de informa]ii suplimentare le pute]i g`si pe

www.oar.org.ro, sec]iunea Concursuri.

CONCURS
Amenajarea parcului din Livada Po[tei, Bra[ov
Organizat de Ordinul Arhitec]ilor din România, în parteneriat cu Filiala
Bra[ov-Covasna-Harghita, concursul are ca scop selectarea celor mai
bune propuneri pentru crearea unui parc contemporan sustenabil, cu o
identitate proprie, care s` constituie un centru de interes în ora[, 
articulat coerent în sistemul verde al Bra[ovului. 
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L
a råndul s`u, Bruno Andre[oiu, director general al igloomedia, a subliniat impor-

tan]a [i necesitatea regrup`rii bran[ei arhitec]ilor \n jurul valorilor culturale. „Cred

foarte tare \n nevoia [i bucuria de a fi \mpreun`, ca metod` de reconstruc]ie a unei

imagini pe care probabil c` ar trebui s` o avem”, a declarat Bruno Andre[oiu \n scurtul

discurs sus]inut \n deschiderea evenimentului. De asemenea, el a subliniat importan]a

de a aborda aceast` \ntålnire „din perspectiva [i modul \n care suntem privi]i de ceilal]i

pentru felul \n care ne facem meseria [i, nu \n ultimul rånd, pentru felul \n care arat`

lucrurile \n jurul nostru”. |n \nchiderea discursului s`u, Bruno Andre[oiu i-a mul]umit lui

Hora]iu M`l`ele [i reprezentan]ei Grohe \n România pentru acceptarea invita]iei lansate

de organizatori [i firmei Grohe Romånia pentru „subtilitatea de a \n]elege sufletul

arhitec]ilor [i nu numai måna care ]ine pixul”. 

Spectacolul sus]inut de Hora]iu M`l`ele, combina]ie de umor debordant, critic` social`

[i sensibilitate poetic`, i-a cucerit pe to]i cei prezen]i, stårnind aplauze \ndelungi [i

hohote de rås. Arhitec]ii s-au reunit apoi \n lobby-ul Teatrului Na]ional de Comedie, 

\ntr-o atmosfer` destins` [i convivial`, [i au plecat de la eveniment cu amintiri pl`cute,

dar [i cu cåte un exemplar din volumul „Case din Romånia 3”, editat de igloomedia \n

cadrul seriei igloobest [i oferit \n dar de cei de la Grohe.

Actorul [i arhitec]ii

|n data de 8 decembrie 2010, Teatrul Na]ional de Comedie din Bucure[ti a g`zduit evenimen-
tul „Actorul [i arhitec]ii”, organizat de igloomedia [i Grohe Romånia. |n cadrul a ceea ce se
dore[te a fi prima dintr-o serie de seri culturale dedicate exclusiv membrilor OAR, cei peste
300 de arhitec]i ce s-au \nscris, \n prealabil, pe site-ul www.igloo.ro au avut ocazia de a asista
la one-man-show-ul „Sunt un orb”, sus]inut de Hora]iu M`l`ele. Actorul s-a bucurat s`
r`spund` provoc`rii de a ap`rea \n fa]a arhitec]ilor \ntr-un spectacol pe care l-a numit „de
suflet”, declarånd c` debutul s`u \n Bucure[ti a avut loc \n clubul din incinta UAUIM, pe 
atunci „cel mai \n vog` [i \n zona cea mai intelectual` a Capitalei”.
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|
n cadrul programului Atelierele

Deschise de Arhitectur`, Institutul

Francez din Bucure[ti l-a avut invitat la

\nceputul lunii februarie pe arhitectul

Adelfo Scaranello, practicant al unei arhi-

tecturi ce caut` \ntotdeauna echilibrul

dintre form` [i lumin`. Cu o activitate de

peste 20 de ani [i un portofoliu variat –

de la edificii educa]ionale sau de cult la

spa]ii publice – Adelfo Scaranello per-

cepe profesia de arhitect ca pe o c`utare

continu`, o ne\ntrerupt` linie de intero-

ga]ii. Problema luminii reprezint`, pentru

el, unul dintre momentele acestei c`ut`ri

[i, \n acela[i timp, liantul dintre lucr`rile

sale timpurii [i cele recente. Indiferent

de programul abordat, arhitectura practi-

cat` de Adelfo Scaranello este una de tip

hibrid, axåndu-se pe o serie de pre-

ocup`ri constante ale autorului: sim]ul

formelor, folosirea materialelor adecvate

contextului [i armonia dintre lumin` [i

spa]iu. 

Urm`toarea invitat`, Béatrice Jullien, a

absolvit \n 1984 Ecole Paris Villemin, iar

apoi [i-a completat studiile de baz` de

arhitectur` cu programe care \mbin`

istoria, teoria arhitecturii [i planificarea

urban`, realizate la Londra, Paris [i

Roma. |ntre 1996 [i 2006 a lucrat ca

asistent la Ecole d’architecture de Lille,

iar din 2006 ocup` aceast` pozi]ie la

Ecole d’architecture Paris-Belleville.

Combinând activitatea de cercetare cu

cea de proiectare, s-a asociat \n 1999

cu arhitecta Catherine Frenak, iar \n

2007 [i-au \nfiin]at propriul birou de

arhitectur` – SARL Frenak & Jullien.

Aten]ia li s-a \ndreptat \n special c`tre

proiecte cu o dimensiune cultural`,

ancorate \ntr-un context istoric 

puternic, precum o bibliotec` pentru

Ville de Paris, Muzeul Armatei \n cadrul

Hôtel des Invalides, Paris, un muzeu de

art` religioas` la Paray le Monial. A

colaborat cu Cité de l’architecture,

Palais de Chaillot, Paris pentru amena-

jarea mai multor galerii tematice, iar cel

mai recent proiect finalizat este tot un

muzeu – Musée du Familistere de

Guise, Aisne.

|n cadrul conferin]ei de la Bucure[ti,

Béatrice Jullien va aborda problema

reprezent`rii ora[ului contemporan, \n

complexitatea [i diversitatea sa.

Multitudinea de \nf`]i[`ri pe care le iau

centrele urbane ast`zi, viteza cu care se

transform`, conflictul dintre nou [i vechi

ridic` permanent provoc`ri celor care

vor s` le reprezinte \ntr-un mod sau

altul, s` le „\ndosarieze”. Mai sunt

ast`zi suficiente codurile clasice de

reprezentare / cartografiere? cum

putem reprezenta toate realit`]ile

ora[ului, chiar [i pe cele pu]in vizibile,

dar semnificative pentru locuitori? pot fi

h`r]ile arti[tilor valoroase [i reprezenta-

tive? Acestea sunt câteva din \ntreb`rile

pe care Béatrice Jullien le va pune \n

discu]ie, invitând la reflec]ie despre

condi]ia ora[elor contemporane.

www.institut-francais.ro
facebook: Institutul Francez
twitter.com/InstitutFrancez

Béatrice Jullien
|ntre h`r]i, atlas [i itinerarii.
A reprezenta teritoriul
Urm`torul invitat al Atelierelor Deschise de Arhitectur` este arhitecta
Béatrice Jullien, care va sus]ine, pe 24 martie, ora 19.30, o conferin]` ce
are ca tem` reprezentarea contemporan` a teritoriului/ a ora[elor. 

Bibliotheque de coulommiers 

Musée des Beaux Arts de Chambery
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Cu scopul de a l`rgi aria de selec]ie, anul acesta sec]iunea de

„proiecte [i realiz`ri” a fost deschis` tuturor arhitec]ilor din

]ar`, acordåndu-se premii atåt na]ionale, cåt [i regionale.

Totodat`, pentru a avea o imagine cåt mai cuprinz`toare

asupra arhitecturii a[a cum este reflectat` \n alte arte, \n

2010 [i-a f`cut apari]ia o nou` sec]iune, cea de film.

Premiile na]ionale s-au acordat pentru dou` categorii, 

[i anume „Arhitectur` sub 1 000 de mp” [i „Arhitectur` peste

1 000 de mp”. 

www.anualadearhitectura.ro

Cå[tig`torii premiului de excelen]` pentru „Arhitectur`
sub 1 000 mp” au fost arhitec]ii Adrian Ro[ca, Oliver
Neme[, Laura Iordache, Carmen Sisak [i Silvian
Moldovan – DE3 grup – pentru Casa Muraru.

Declara]ia juriului: „Prin forma simpl`, riguroas`, casa creeaz`

un contrast pl`cut cu peisajul natural. Arhitectura casei

impresioneaz` prin detalii st`pånite [i compozi]ie

volumetric`. Din p`cate, s-au utilizat excesiv de multe tipuri

de materiale [i finisaje.”

Premiul de excelen]` pentru „Arhitectur` peste 1 000
mp” s-a acordat arhitec]ilor Andrei {erbescu, Adrian
Untaru [i Bogdan Br`d`]eanu – ADN BA – pentru MCN
Imobil de apartamente.

Declara]ia juriului: „Proiectul este remarcabil pentru reu[ita

de a integra \ntr-un imobil de apartamente elemente ale unui

tip de locuire la curte, cvasi patriarhal, specific zonei.”

Anuala Timi[orean` de Arhitectur` 
a_ta 2010
|n perioada 22 noiembrie – 22 decembrie 2010 a avut loc cea de-a
patra edi]ie a Anualei Timi[orene de Arhitectur`, organizate de OAR
Filiala Teritorial` Timi[ [i revista „de arhitectur`”. Prin intermediul
conferin]elor, expozi]iilor [i meselor rotunde, organizatorii [i-au 
propus s` identifice modelele unui posibil (coerent) viitor.
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Madureira. |n ceea ce prive[te concursul

pentru studen]i, acesta a fost cå[tigat de

echipa format` din studen]ii Alexandre

Vicente, Maria Macedo, Nuno Segura [i

Tiago Pereira de la Universidade

Autónoma de Lisboa, coordona]i de pro-

fesorul Pedro Campos Costa.

|n zilele de 19 [i 20 noiembrie a fost

organizat` conferin]a interna]ional`

„architecture in out politics”, evenimen-

tul constituind o oportunitate pentru a

discuta despre rolul arhitecturii în

catalizarea proceselor democratice. 

Eveniment central al Trienalei, expozi]ia

„Let’s Talk about Houses: Between

North and South” de la Museu Colecção

Berardo, prin diversele programe curato-

riale, [i-a propus o ilustrare a proble-

melor pe care arhitectura le ridic` \n

diferite zone geografice. |n acest sens,

Pedro Pacheco [i Luís Santiago Baptista

au oferit o incursiune \n situa]ia por-

tughez`, Manuel Graça Dias [i Ana Vaz

Milheiro au fost provoca]i s` reflecteze

asupra problemelor locuirii din Africa [i

Brazilia, Peter Cook a realizat un tur prin
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|n perioada 14 octombrie 2010 – 16 ianuarie 2011 a avut loc cea de-a
doua edi]ie a Trienalei de Arhitectur` de la Lisabona, unul dintre cele
mai tinere [i cu toate acestea importante festivaluri de arhitectur` din
Peninsula Iberic`. Evenimentul a oferit o platform` de discu]ie pentru
diverse probleme legate de arhitectura contemporan`, atåt \n context
local, cåt [i la nivelul arhitecturii interna]ionale.

T
ema acestei edi]ii curatoriate de

Delfim Sardo [i echipa format` din

Sir Peter Cook [i Jose [i Manuel

Aires Mateus s-a concentrat asupra arhi-

tecturii reziden]iale. „Let’s Talk About

Houses” a avut la baz` ideea c` o cas`

dep`[e[te mereu inten]ia arhitectului,

trasformåndu-se \n func]ie de cel ce o

locuie[te. A[adar, a vorbi despre case

\nseamn` a vorbi despre conflictul per-

manent dintre design/arhitectur` [i via]a

de zi cu zi a locuitorilor s`i.  

Pe parcursul a trei luni, Trienala a prilejuit

organizarea unor importante concursuri,

expozi]ii [i conferin]e. 

Cele dou` concursuri interna]ionale, unul

pentru arhitec]i, cu tema „A House in

Luanda: Patio and Pavilion” [i unul dedi-

cat studen]ilor intitulat „Cova da Moura

Project” au atras participan]i din \ntreaga

lume. Cel dintåi a c`utat solu]ii pentru

locuin]e unifamiliale cu costuri extrem

de reduse, solu]ia cea mai conving`toare

apar]inånd echipei formate din arhitec]ii

portughezi Pedro Sousa, Tiago Ferreira,

Tiago Coelho, Barbara Silva [i Madalena

Trienala de Arhitectur` 
de la Lisabona

Álvaro Siza – Cå[tig`torul Marelui Premiu al Trienalei A House in Luanda: 
Patio and Pavilion – © João Morgado 

Cova da Moura Project
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]`rile nordice (Norvegia, Suedia, Finlanda

[i Danemarca) cu inten]ia de a descoperi

dezvoltarea recent` a locuin]elor din

aceast` zon` [i, nu \n ultimul rånd,

Seixas Lopes a oferit o paralel` \ntre ]`ri

precum Elve]ia [i Portugalia. 

Printre celelalte expozi]ii s-a num`rat [i

„When Art Speaks Architecture“ care,

prin expunerea unor opere semnate de

arti[ti precum Dan Graham sau Bruce

Nauman, a explorat leg`tura permanent`

dintre art` [i arhitectur`. 

Trienala are desigur [i un Mare Premiu

ce se acord` cu prilejul fiec`rei edi]ii unui

arhitect portughez sau str`in care s-a

remarcat pe scena arhitecturii

interna]ionale [i care a adus importante

contribu]ii culturii arhitecturale din

ultimele decenii. Cå[tig`torul acestei

edi]ii a fost renumitul portughez Álvaro

Siza. / REKA }UGUI

www.trienaldelisboa.com

Let's Talk Abouth Houses: Between North and
South - © João Morgado

Let's Talk about 7 houses in Cascais: Casa Sande e Castro – © FG + SG Fotografia de Arquitectura

Let's Talk about 7 houses in Cascais: Casa Vale Florido – © FG + SG Fotografia de Arquitectura

When Art Speaks Architecture - © João Morgado
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Festivalul 
de arhitectur` 
TURN ON. Viena
Ordinul Arhitec]ilor din Austria
organizeaz` \n perioada 
11-12 martie cea de-a 9-a edi]ie 
a festivalului de arhitectur` 
„TURN ON“.

O
serie de figuri marcante ale scenei arhitecturale aus-

triece, al`turi de invita]i de seam` din afara ]`rii, vor vorbi

despre locuire, infrastructur` [i transport, sustenabilitate [i

eficien]` energetic`, vechi versus nou [i design digital. 

Arhitectura se bazeaz` pe schimbul dintre arhitec]i [i o indus-

trie care cerceteaz` [i produce. Din acest motiv, \n cadrul

festivalului de la Viena, cele dou` p`r]i vor avea ocazia s`

intre \n contact direct.

Punånd accent pe economie, politic` [i cercetare, masa

rotund` a edi]iei din acest an va fi organizat` \n jurul unui

subiect controversat, [i anume rolul clientului \n procesul de

crea]ie arhitectural`. Ce anume implic` un client \n contextul

unui sat, unui ora[, unui centru istoric sau a unei metropole

europene?

www.nextroom.at/turn-on_11
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UIA2011 Tokyo
|n perioada 25 septembrie 
– 1 octombrie 2011, capitala
Japoniei va g`zdui cea de-a 24-a
edi]ie a World Congress of
Architecture. Prin tema general`
„DESIGN 2050”, congresul de la
Tokyo \[i propune s` ofere o viziu-
ne sustenabil` asupra viitorului
arhitecturii [i al ora[elor.

A
rhitec]i din peste 120 de ]`ri [i regiuni, \mpreun` cu spe-

ciali[ti din domenii conexe, vor dezbate diverse subiecte,

congresul fiind pentru participan]i ocazia excelent` pentru a

acumula informa]ii de ultim` or`. De asemenea, arhitec]ii de

renume interna]ional Kazuyo Sejima [i Ryue Nishizawa,

reuni]i sub numele SANAA, vor ]ine o conferin]` despre 

activitatea lor recent`. Pentru cei care doresc s` participe la 

eveniment, \nscrierile se pot face pån` pe 31 iulie.

Programul congresului va fi extrem de variat, pornind de la

concursuri pentru studen]i [i tineri arhitec]i pån` la expozi]ia

10 000 World Architects, deschis` arhitec]ilor din \ntreaga

lume. Organizat` cu scopul de a prezenta culturi dintre cele

mai variate, expozi]ia se va desf`[ura online, fiind astfel acce-

sibil` oricui, oricånd [i oriunde. Fiecare arhitect va fi prezentat

printr-un portret [i câteva lucr`ri reprezentative, evenimentul

constituind astfel pentru mul]i arhitec]i o oportunitate de a-[i

face cunoscut` munca. Pentru mai multe detalii accesa]i:

www.10000architects.com, www.uia2011tokyo.com

Bienala de Arhitectur` de la
Rotterdam. Call for projects
Cea de-a cincea edi]ie a Bienalei
Interna]ionale de Arhitectur` de la
Rotterdam va fi organizat` \n jurul
temei „Making City”. 

A
rhitec]i, designeri, cercet`tori [i organiza]ii culturale,

al`turi de reprezentan]i ai autorit`]ilor locale din \ntreaga

lume, sunt invita]i s` participe cu proiecte ce ofer` r`spunsuri

inovatoare celor mai dificile provoc`ri urbane ale zilelor

noastre. Conceput` ca o bienal` de cercetare, fiecare edi]ie a

IABR se bazeaz` pe probleme sociale actuale [i este moti-

vat` de convingerea c` arhitectura poate [i trebuie s` con-

tribuie la rezolvarea unora dintre cele mai complexe pro-

bleme cu care se confrunt` societatea contemporan`.

Expozi]iile, publica]iile, conferin]ele [i seminariile organizate

cu acest prilej asigur` o platform` pentru schimburile dintre

speciali[ti, autorit`]i [i cet`]eni.

|nscrierile se pot face pån` pe 1 aprilie 2011, iar proiectele

selectate vor fi expuse \n cadrul expozi]iei Making City, orga-

nizate \n luna aprilie a anului 2012, la Institutul de Arhitectur`

Olandez.

www.iabr.nl
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A
rchitekturzentrum Wien orga-

nizeaz` \n perioada 3 martie – 30

mai 2011 o expozi]ie a c`rei tem`

este rela]ia complex` dintre spa]iul arhi-

tectural [i procesul de predare/\nv`]are.

Adresåndu-se tuturor celor implica]i

direct [i indirect \n educa]ie: elevi, pro-

fesori, p`rin]i, arhitec]i [i politicieni,

expozi]ia prezint` date noi cu privire la

modul \n care arhitectura [colilor a

evoluat de-a lungului timpului. Istoria

spa]iilor educa]ionale din ultimii 200 de

ani e documentat` cu planuri [i

machete originale, \mpreun` cu exem-

ple inovatoare de [coli construite \ntre

1950 [i 1980, ce provin din arhiva 

Az W. Vizitatorii sunt invita]i s`

interac]ioneze cu spa]iul \ntr-o instala]ie

1:1 [i s`-[i \mp`rt`[easc` propria vizi-

une asupra [colii viitorului. 

Flying Classrooms asigur` un spa]iu

pentru dialog [i schimb de experien]`

\ntre elevi, profesori [i p`rin]i, pe de o

parte, [i \ntre arhitec]i [i politicieni, pe

de alta. Este locul pentru idei noi, 

scopuri comune [i solu]ii. Expozi]ia

stimuleaz` o abordare creativ` a [colii

prin intermediul percep]iei spa]iale [i

interac]iunilor sociale, pornind de la

ideea c` mediul \n care \nv`]`m este

esen]ial pentru modul \n care ne dez-

volt`m.  

Expozi]ia va fi \nso]it` de volumul

„räume bilden – Wie Schule und

Architektur kommunizieren”, editat de

Löcker Verlag. / REKA }UGUI

www.azw.at

Flying Classrooms. We are creating Schools
3 martie – 30 mai 2011

Spa]iul \n care se pred` [i se \nva]` nu s-a schimbat aproape deloc \n
ultimul secol. Chiar dac` arhitec]ii [i profesorii au c`zut deja de acord
asupra faptului c` metodele contemporane de predare sunt mult mai
variate [i necesit` spa]ii flexibile, o sal` de clas` are \n continuare 
9 / 7 metri. 
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A
mplasat într-o zon` montan`, din-

spre nordul Laosului, ora[ul

Luang Prabang se afl` la

confluen]a râurilor Mekong [i Nam

Khan, cuprinzând în jur de 40 000 de

locuitori. Atestat înc` din secolul XIII,

Luang Prabang a fost clasat în 1995 pe

lista patrimoniului UNESCO. Yves

Dauge, pe atunci primar al regiunii

franceze Chinon, a fost desemnat ca

specialist din partea UNESCO pentru

dezvoltarea demersului de reabilitare.

Per ansamblu, structura urban` este

marcat` de intersec]ia unui plan

tradi]ional, natural, bogat în vegeta]ie [i

construc]ii modeste din lemn [i a celui

de-al doilea, colonial, ordonat [i mai

impun`tor, prin prezen]a construc]iilor

de zid`rie.

Ora[ul implic` o zon` central`, domi-

nat` de construc]ii ce ]in de administra-

tiv [i activit`]i religioase, [i periferia, cu

locuin]e [i spa]ii comerciale, aliniate 

de-a lungul malurilor celor dou` ape

care delimiteaz` regiunea, p`strând dis-

punerea tradi]ional`. Structura urban`

este dominat` de un ax longitudinal, un

bulevard rectiliniu care traverseaz`

regiunea pe o por]iune de un kilometru. 

„Luang Prabang reprezint` fuziunea din-

tre structuri arhitecturale [i urbane

tradi]ionale cu cele de tip colonial euro-

pean, de sfâr[it de secol XIX [i început

de secol XX. Peisajul s`u urban conser-

vat într-un mod remarcabil ilustreaz` o

etap`-cheie în fuziunea a dou` tradi]ii

culturale distincte”, se argumenta la

înscrierea localit`]ii pe lista patrimoniu-

lui mondial, în 1995.

În 1996 a fost creat` „Casa Patrimoniu-

lui” în cadrul cooper`rii descentralizate

dintre regiunea francez` Chinon [i

Luang Prabang, acesta urmând a fi

organismul îns`rcinat cu protejarea [i

valorificarea patrimoniului local.

Conven]ia de cooperare a fost semnat`

în anul urm`tor [i a implicat stabilirea

politicii de protec]ie [i valorificare. De

asemenea, a fost implicat` [i Agen]ia

Francez` de Dezvoltare (AFD).

Pentru structurarea opera]iunilor, a fost

necesar` realizarea unui suport legisla-

tiv privind modalitatea de protejare a

patrimoniului. Apoi, a fost creat` o

comisie interministerial`, Comisia

Na]ional` de Conservare a Patrimoniului

Na]ional, Cultural, Istoric [i Na]ional [i o

Comisie Local` de Patrimoniu [i un ser-

viciu public de urbanism [i consiliere

arhitectural`.

Programul de cooperare a implicat o

serie de faze distincte, prima fiind cea

în care s-au stabilit instrumentele de

lucru, structurile aferente [i partenerii

implica]i, desf`[urat` în perioada 1996 -

1998. Acesteia i-a urmat o alt` perioad`

de doi ani, în care au fost acordate

primele tran[e de finan]are din partea

AFD [i a fost realizat proiectul de ame-

najare urban`, completat de un demers

de restaurare a zonelor umede, sus]inut

de Comisia European`. În cele din

urm`, începând cu anul 2001, s-a pus

problema dezvolt`rii pe termen lung,

începând a se amplifica eforturile de

mobilizare a actorilor locali.  

În afara AFD, proiectul a fost sus]inut [i

de Japonia, Germania [i Banca Asiatic`

Luang Prabang – modelul francez de
reabilitare a patrimoniului mondial
La sfâr[itul lunii ianuarie, ENSA Paris-Belleville a g`zduit conferin]a
senatorului Yves Dauge, ce a avut ca subiect central reabilitarea
patrimoniului UNESCO, cu accent pe modelul Luang Prabang.

Text: LOREDANA BRUM~
Foto: MICHEL BRODOVITCH 

28-42_interne_externe.qxp  2/19/11  10:12 AM  Page 38



www.oar-bucure[ti.ro I  39

de Dezvoltare.

Acest tip de cooperare a permis prote-

jarea Luang Prabang într-un perimetru

destul de larg, definit înc` din 1994. 

Dincolo de protejarea sitului existent, în

egal` m`sur`, s-a pus problema

renov`rii sale. Sunt de luat în seam`

restaurarea edificiilor istorice monahale,

cum ar fi, spre exemplu, Vat Pafang, [i

deplasarea [i remontarea altor con-

struc]ii. Fostul sediu al v`mii, o cl`dire

reprezentativ` pentru stilul colonial, a

fost restaurat [i organizat pentru a

g`zdui Casa Patrimoniului. Aleile din

zona tradi]ional` au fost restaurate,

pavate cu dale de c`r`mid` [i moder-

nizate cu un sistem de iluminat stradal.

Au fost create mai multe piese de

mobilier urban, în special pentru zonele

comerciale [i a fost inaugurat un eco-

muzeu. 

Protec]ia patrimoniului joac` un rol

important [i din punct de vedere profe-

sional, întrucât impune formarea de

muncitori califica]i [i artizani, care s`

contribuie la între]inerea cl`dirilor exis-

tente [i dezvoltarea proprie a ora[ului,

în spiritul tradi]iei. Dac` la începutul

proiectului exista o singur` întreprindere

produc`toare de ]igl` tradi]ional`, ast`zi

sunt 45.

Pentru a sus]ine restaurarea [i reabili-

tarea locuin]elor din perimetrul regiunii

tradi]ionale a ora[ului, a fost înfiin]at` o

„banc`” de materiale tradi]ionale de

construc]ie, fiec`rui edificiu fiindu-i alo-

cat` o valoare limitat` de produse.

Acest sprijin a permis locuitorilor s` î[i

restaureze casele, implicându-i în

demersul global.

O component` important` în redarea

identit`]ii urbane, a constituit-o restau-

rarea zonelor umede, care, în mod

tradi]ional, defineau structura urban` [i

care, din ra]iuni practice, au fost elimi-

nate de-a lungul timpului. În centrul

ora[ului a fost identificat` o re]ea foarte

dens` de iazuri - în 2002, cuprindea 180

de iazuri. 

Dincolo de valoarea lor economic` [i

social`, aceste zone joac` un rol impor-

tant în re]inerea apei în sezonul ploios [i

în epurarea apelor uzate. Cu toate aces-

tea, ele sunt amenin]ate de presiunea
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imobiliar`, care speculeaz` fiecare

metru p`trat de teren, [i de poluarea 

în continu` cre[tere înregistrat` în 

ultimii ani.

Programul de ac]iune sus]inut de

Comisia European`, dezvoltat pe o

durat` de 3 ani, implic` patru compo-

nente principale: protejarea zonelor

umede prin integrarea într-un document

de urbanism, cre[terea calit`]ii apei prin

amplasarea de dispozitive de epurare,

valorizarea economic`, favorizând

desf`[urarea diferitelor activit`]i

tradi]ionale [i includerea acestor zone în

traseele turistice [i, în cele din urm`,

formarea de tehnicieni [i speciali[ti

locali, precum [i sensiblizarea popula]iei

cu privire la importan]a prezerv`rii [i 

valorific`rii acestui patrimoniu.

Un alt aspect important în acest

demers este cel turistic, întrucât

înscrierea în lista UNESCO [i lucr`rile

de reabilitare ce au urmat au atras mul]i

vizitatori, implicit [i investitori, care au

contribuit la dezvoltarea economic` a

ora[ului. Ceea ce, ini]ial, s-a dovedit a fi

un aspect pozitiv, în scurt timp, s-a

transformat într-o foarte mare presiune

care tinde s` afecteze, pe termen lung,

patrimoniul local. În prezent, se lucreaz`

la delimitarea unei zone de protec]ie,

a[a-numitele zone tampon, în afara

celei impuse prin înscrierea în lista

UNESCO, care s` limiteze construc]iile

[i activit`]ile din imediata vecin`tate a

ora[ului, ce pot avea efecte negative

asupra evolu]iei corecte a sitului [i a

peisajului în care se încadreaz`, prin

care, în cele din urm`, se identific`.

Changing the face
Moscow

I
ni]iat la Roma [i apoi realizat la Bucure[ti, Praga, Zagreb [i

Atena, concursul „Changing the face” se opre[te \n acest an

la Moscova. Compania DuPont \n colaborare cu Uniunea

Arhitec]ilor din Rusia, Institutul Regal al Arhitec]ilor Britanici,

YEM Building Information Center, Architizer.com [i Karo Film

\i invit` pe arhitec]ii din \ntreaga lume s` conceap` o nou`

fa]ad` pentru cinematograful Pushkinsky, situat \n Pia]a

Pushkin, \n centrul capitalei ruse. Cl`direa a fost construit` \n

1961 pentru a g`zdui cunoscutul Festival Interna]ional de Film

din Moscova. 

Concursul \[i propune s` demonstreze – \nc` o dat` – c`

schimbarea fa]adei unei cl`diri valoroase nu este o m`sur`

superficial`, ba chiar poate revitaliza \n mod semnificativ con-

struc]ia, oferindu-i o pozi]ie de landmark \n ora[ [i

\mbun`t`]ind totodat` calitatea spa]iului public din jurul ei. Vor

fi apreciate solu]iile creative, inovatoare, care stabilesc un dia-

log interesant \ntre solu]iile arhitecturale moderne [i ]esutul

istoric al Moscovei. Singura condi]ie impus` de organizatori

este folosirea minim a unui material din gama DuPont™.

|nscrierile se pot face pân` pe 15 mai, iar premiile sunt

urm`toarele: Premiul I - 10 000 euro, Premiul II - 5 000 euro,

Premiul III - 3 000 euro. Juriul care va desemna pe 7 iunie

câ[tig`torii este format din speciali[ti recunoscu]i

interna]ional: Andrey Bokov (Pre[edinte UAR Rusia), Sergey

Skuratov (Rusia), Aleksey Uchitel (Rusia), Matthias Hollwich

(SUA), Marc Kushner (SUA), Kerem Erginoglu (Turcia), Corrado

Tibaldi (Italia).

Mai multe informa]ii: www.changingtheface.com
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Paris în acest moment, la Cité Chaillot [i care va fi itinerat` în

perioada urm`toare atât în restul Fran]ei, cât [i peste hotare.

Cele zece proiecte selec]ionate au f`cut subiectul unor

reportaje foto de înalt` calitate, prin acordarea unei aten]ii

deosebite modului de prezentare, urm`rindu-se realizarea

unui dialog între arhitectur` [i fotografie, expozi]iile fiind  atât

mijloace de prezentare, cât  [i realiz`ri artistice deopotriv`.

Cele zece proiecte selec]ionate sunt lucr`ri realizate pe patru

continente [i prezint` programe arhitectuale diferite: Noua

gar` din Wuham (China) –  Biroul de arhitectur` AREP,

Muzeul Acropolis (Grecia) – Arh. Bernard Schumi, Liceul

Charles de Gaulle din Damasc (Siria) – Arh. Jean Marc

Sandrolini, Curtea de Justi]ie a Comunit`]ii Europene la

Luxembourg – Arh. Dominique Perrault, Aerogara din

Marrakech (Maroc) – Costantini Regembal Architecture,

extinderea Muzeului de Art` McNay din San Antonio (Statele

Unite) – Jean-Paul Viguier & Associés, pasarel` pietonal` la

Yangzhou (China) – Arh. Marc Mimram, atelierele Harmonia

57 din Sao Paulo (Brazilia) – Triptyque Architecture [i

Universitatea Ewha din Seul (Coreea) – Arh. Dominique

Perrault, cel din urm` fiind [i cel laureat.

Premiul este decernat de Asocia]ia AFEX, sub înaltul patronaj

al Ministerului Culturii [i Comunica]iilor, Ministerul Afacerilor

Externe [i Europene, în parteneriat cu Cite Chaillot, Agen]ia

VU' /Groupe Abvent, Le Moniteur, cu sprijinul BNP Paribas

Real Estate, Funda]iile Excellence SMA BTP [i Louis Vuitton.

/ LOREDANA BRUM~

www.citechaillot.fr
www.grandprixafex.fr
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C
omplementar Echerului de Argint, premiul de arhitectur`

pe care grupul Le Moniteur îl decerneaz` din 1983, pen-

tru cea mai reu[it` interven]ie arhitectural` pe teritoriul

Fran]ei, realizat` de arhitec]i de orice na]ionalitate, marele

premiu AFEX, decernat o dat` la doi ani, aduce în prim-plan

lucr`rile realizate de arhitec]i francezi în afara ]`rii. Scopul

acestui demers este acela de a ilustra modul în care

cuno[tin]ele [i particularit`]ile culturale, stilistice [i tehnice

specifice Fran]ei sunt exprimate peste hotare [i integrate

într-un context nou, de cele mai multe ori, foarte diferit.

Ini]iat în luna martie a anului trecut, urmare a unei selec]ii ce

a avut loc în luna iulie, premiul AFEX 2010 a fost decernat la

Vene]ia, la sfâr[itul lunii august, \n timpul Bienalei de

Arhitectur`, la sediul local UNESCO – Palazzo Zorzi. 

Tot atunci a fost organizat` o prim` expozi]ie, care se afl` la

Bucure[tiul european

V
olumul Bucure[tiul european de arh. Bogdan Andrei Fezi

readuce în discu]ie istoria arhitectural` a „micului Paris”.

În perioada interbelic`, acesta devanseaz` o bun` parte din-

tre metropolele lumii în ceea ce prive[te opera]iunile urbane

[i este recunoscut pe plan interna]ional ca având unele dintre

cele mai importante realiz`ri [i „[tiin]e comunale“ din lume.

Perioada comunist` reprezint` o ruptur` cu Occidentul, îns`

dup` 1990 începe un lent proces de recuperare a decalajului

creat. Prezentarea istoric` a c`r]ii în context european

traseaz` direc]iile viitoare de dezvoltare a acestuia: punerea

în aplicare a obliga]iilor europene [i revenirea la propriile

tradi]ii cristalizate sub influen]` occidental`.

Volumul publicat la Editura Curtea Veche reprezint` rezultatul

proiectului de cercetare intitulat Bucure[ti – „Micul Paris”.

Modelul francez [i european. Trecut [i perspective în
arhitectur` [i urbanism, derulat în cadrul Centrului de

Cercetare, Proiectare, Expertiz` [i Consulting al Universit`]ii

de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”, Bucure[ti. 

Premiul AFEX 2010
În perioada 29 Noiembrie 2010 – 27 februarie 2011, Cité
Chaillot a g`zduit expozi]ia celor 10 proiecte de arhitectur`
nominalizate pentru câ[tigarea premiului AFEX 2010. Este
vorba de o ini]iativ` aflat` la prima edi]ie, care se \ndreapt`
c`tre proiectele realizate de arhitec]i francezi în afara Fran]ei. 
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Volumul reprezint` un studiu asupra unei
perioade extrem de productive pentru arhi-
tectura experimental` din Croa]ia, cuprins`
\ntre destr`marea fostei Iugoslavii [i inte-
grarea ]`rii \n Uniunea European`.
Coordonatorul c`r]ii, Ivan Rupnik, \l con-
duce pe cititor prin aventura apari]iei unei
scene arhitecturale unice [i fascinante la
marginea unei Europe unite. El explic`
acest fenomen cu ajutorul teoriei lui Ljubo
Karaman referitoare la rolul periferiei \n
inova]ia artistic`, al conceptului de arhitec-
tur` experimental` \n accep]ia lui Manfredo

Tafuri, dar [i al no]iunilor contemporane
despre factorii activi. Scena arhitecturii
experimentale din Croa]ia este analizat` din
mai multe perspective, inclusiv prin eseuri
scrise de renumi]i autori croa]i, care
privesc fenomenul ca f`cånd parte din
complexa identitate post-socialist` a ]`rii.
Perspectiva „din interior” iese [i ea la iveal`
printr-o serie de interviuri cu cele mai renu-
mite birouri croate: 3LHD, njiric +, 
Randic – Turato [i STUDIO UP. 

A Peripheral Moment: 
Experiments in Architectural Agency, 
Croa]ia 1990-2010

ISBN: 978-1405194150 
Format: 24.8 x 17 x 2.6 cm
Num`r de pagini: 376
Copert`: cartonat`
Limba: englez` 

ISBN: 978-8492861385 
Format: 24.4 x 17.5 x 2 cm
Num`r de pagini: 208
Copert`: bro[at`
Limba: englez`

ISBN: 978-1405179157 
Format: 24.2 x 19 x 2.6 cm
Num`r de pagini: 336
Copert`: cartonat`
Limba: englez` 

Making
Competitive
Cities

ISBN: 978-8492861576 
Format: 24.2 x 17.2 x 2.6 cm
Num`r de pagini: 320
Copert`: bro[at`
Limba: englez` 

Designing
Sustainable
Cities: 
Decision-making Tools and
Resources for Design

In Favour of
Public Space: 
Ten Years of the 
European Prize for Urban
Public Space 
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