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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  #33

12 Ianuarie 2011

Comisia a avut urm`toarea alc`tuire: Sorin Gabrea 
– Pre[edinte; Doina Bubulete, Casandra Ro[u, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dan
Marin, Dan {erban, Dorin {tefan – membri. Din partea
Comisiilor Tehnice de specialitate au participat la discu]ii
Andrei Zaharescu (Re]ele) [i Elena Boghin` (Circula]ie). A
fost prezent la [edin]` [i Gheorghe P`tra[cu, architect-
[ef al Capitalei. Au fost prezentate urm`toarele 
documenta]ii: 

1. PUZ Str. Aeroportului nr. 4-6, S.1 / proiectant SC 
PZP ARHITECTURA SRL, URB. RUR. DAN TUDOR 
(aviz de urbanism)
S-au g`sit solu]ii pentru cererile formulate de c`tre membrii

Comisiei: strada de lång` lac a fost extins` la dou` benzi [i a

fost prev`zut` [i cu pist` pentru biciclete; volumetria cl`dirii a

fost modificat`; str. Aeroportului a fost gåndit` pentru o

extindere la 4 benzi, iar centrul comercial a fost prev`zut cu

circula]ii interioare. Ar mai r`måne de rezolvat problema

str`zilor lungi, care ar fi de dorit s` fie articulate \ntr-o tram`

mai coerent`. 

Constantin Enache este de p`rere c` propunerea este una

onorabil`, care ar trebui avizat`, pentru c` zona se dezvolt`

chiar [i acum, \n perioada de criz`, \n apropierea sa ap`rånd

mari centre comerciale [i puncte de desfacere. A mai fost

extins` \n zon` [i re]eaua de ap` [i au fost \ncepute unele

structuri, prin urmare rezervele de teren ar putea fi folosite

pentru a impune o densitate potrivit` cu cea a unui ora[. 

Casandra Ro[u ar dori s` [tie dac`, pentru cl`dire, a fost gån-

dit un studiu de vizibilitate. D-sa ar mai fi dorit ca proiectul s`

p`streze, chiar [i pentru aceast` revenire, o anume ]inut` –

s` fie prezentate, adic`, [i plan[ele de descriere ale cl`dirii, [i

volumetriile, pentru ca [i cei prezen]i [i fo[tii membri care au

absentat de la prezentarea anterioar` s` poat` ]ine cont de

to]i factorii intra]i \n ecua]ie. Se mai intereseaz` de felul \n

care au fost tratate problemele apropierii de lac, cu zona de

protec]ie necesar`, [i ale zonei verzi. 

Tiberiu Florescu este de acord cu inten]ia/necesitatea ca \n

propunere s` existe dorin]a [i posibilitatea de a corela toate

documenta]iile, dar cere s` fie prezentat mai clar [i mai

explicit planul de reglement`ri, pe care l-ar vrea \nso]it de un

plan de cadastru care s` fac` posibil` citirea circula]iei

terenurilor. D-sa ridic` [i problema propriet`]ilor separate de

calea ferat`, afirmånd c` este important s` se [tie ce anume

se modific` \n traseul acestei artere, chiar dac` ea r`måne

domeniu public. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Propun amånarea proiectului [i

revenirea lui \n Comisie cu acte care s` dovedeasc`

limpezirea situa]iei juridice [i circula]ia terenurilor. PUZ s`

cuprind` profilele corespunz`toare definirii str`zilor. Mai

dorim plan[e care s` probeze regimul func]ional al

terenurilor. Leg`tura \ntre str`zi prin incinta centrului 

{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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comercial s` fie p`strat`. Dovedi]i fluen]a arterei de mal de

lac [i proba]i retragerea fa]` de luciul de ap`.”

2. PUZ Str. Paleologu nr. 18B, S.3 / proiectant SC 
ALPHA DESIGN SRL, URB. RUR. MARIANA IFTIMIE ILEA
(aviz de urbanism)
Incinta este una cu drum de servitute [i apar]ine zonei prote-

jate 36 Negustori. Ea este \nchis` [i are suprafa]a total` de

1.019 mp, din care construi]i vor fi 187. Terenul este propri-

etate de stat. Se dore[te concesionarea lui pentru constru-

irea unei locuin]e, drept pentru care au fost avansate dou`

propuneri. Sorin Gabrea apreciaz` c` trebuie clarificat, \nainte

de orice discu]ie, regimul juridic al propriet`]ii, iar Tiberiu

Florescu adaug` c`, \ntr-un caz de acest fel, acordul vecinilor

este absolut obligatoriu. 

Dan {erban este de p`rere c` este posibil` construirea

al`turi, cu acoperirea calcanului, iar cl`direa poate \nchide

toate capetele. Administrarea, \ns`, va fi una foarte grea,

pentru c` intrarea este subdimensionat`. 

Tiberiu Florescu atrage aten]ia asupra faptului c` popularea

incintei cu construc]ii va aduce o mul]ime de probleme greu

de solu]ionat, legate de foc (cum se face accesul pompie-

rilor?), de calitatea materialelor folosite [.a.m.d. 

Dorin {tefan: „Eu nu cred c` ar trebui s` se construiasc` aici

prin concesionare, ci prin \n`l]are. Solu]ia aceasta este 

preferabil` ocup`rii unui teren care [i a[a are foarte multe

probleme [i care, \n mod sigur, va face terenul s` evolueze

prost”.

Constantin Enache: „Situa]ia este tipic` pentru mai toat`

zona veche a Bucure[tiului. Unele funduri de sac sunt rezol-

vate bine. Aici cred c` ideal ar fi s` \ncerc`m o cur`]ire a 

incintei [i o reconstruire sau s` p`str`m particularitatea local`

[i s` \ncerc`m s` acomod`m aceast` cerin]` nou` cu 

construitul. Curtea trebuie discutat`, cred, ca grad de

suportabilitate, [i pentru aceasta a[ vrea s` pot vedea 

toat` insula”. 

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

[i reglement`ri pentru \ntreaga incint` [i cu atribuirea unor

drepturi egale tuturor locatarilor. Propune]i o zon` de acces

care s` respecte condi]iile legale [i preciza]i care este zona

de folosin]` comun`”. 

3. PUZ Str. Pridvorului – Str. Gura Ocni]ei, 
S.4 / proiectant SC ARTTEK CB SRL, 
URB. RUR. CRISTINA ENACHE
Terenul este situat \n Parcul Tineretului, \n acea zon` dedi-

cat` construc]iilor din spatele inelului median, aproape de

Calea V`c`re[ti [i are 7.500 mp. Situa]ia lui juridic` este \n

desf`[urare. Documenta]iile sunt actualizate, iar situa]ia

prezint` un imobil realizat, un [antier \n lucru cu o cl`dire de

P+12. S-a f`cut propunerea de modificare a str`zii dinspre parc,

[i a \nc` dou` str`zi apropiate, pentru a putea fi facilitat accesul

spre Calea V`c`re[ti. Indicatorii sunt distribui]i fa]` de zonele de

teren, care sunt diferite [i apar]in unor UTR diferite, M2 [i L1,

pentru suprafe]e de sub 1.000 mp. |n`l]imea propus` este de

P+4, iar CUT ajunge la 2,4. Pentru suprafe]e \ntre 1.000 – 

2.000 mp, s-a propus construirea de imobile de P+10, cu un

CUT de 3, iar cele care trec de 2.000 mp au fost rezervate con-

struirii de peste 10 etaje, cu un CUT care poate ajunge la 4. A

mai fost propus` o zon` de pia]` c`tre Calea V`c`re[ti. 

Andrei Zaharescu observ` c` \n plan[` apare o suprafa]` de

teren rezidual [i se intereseaz` dac` se cunoa[te proprietarul

acestuia. Se r`spunde negativ. 

Constantin Enache se arat`, \n principiu, de acord cu densifi-

carea zonei, a c`rei singur` problem` este \n opinia sa cea a

accesibilit`]ii. Ar mai dori ca partea de reglement`ri urbanis-

tice s` fie mai apropiat` inten]iei de arhitectur`. 

Dan {erban este de p`rere c` volumetria este foarte bine

rezolvat`, mai ales din punctul de vedere al apropierii de

intersec]ie. {i el este de p`rere c` o irigare suplimentar` a

zonei ar fi bine-venit`. 

Vlad Cavarnali consider` c` strada existent` ar fi bine s` fie

continuat`, lucru care ar duce la rezolvarea \ntr-un alt mod a

intersec]iei. 
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Gheorghe P`tra[cu este de p`rere c`, per ansamblu, CUT

este prea mare [i cere o reducere a acestuia. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Cu solu]ionarea problemelor aici

men]ionate [i, mai ales, cu o aten]ie special` afectat`

rezolv`rii intersec]iei, se avizeaz` favorabil.”

4. PUZ Str. Mihai Eminescu nr. 202, S.2 / proiectant BIA
ANDREEA DALIMON FLOREA, ARH. MARGARETA
FOTACHE, ARH. ANTONELA RO{U (aviz de urbanism)
Terenul de 1.100 mp pe care se dore[te construirea apar]ine

zonei protejate, care permite aici un CUT de 6 [i un POT de

20%. El este \ngust c`tre strad` [i se afl` \n apropierea

Liceului Cantemir [i a monumentului de arhitectur` Casa

Gheorghe Petrescu. Zona are, \ns`, deja, func]iuni mixte [i o

serie de cl`diri care ating o \n`l]ime relativ mare. Se dore[te

construirea, spre Str. Eminescu, a unei cl`diri care s` ating`

la corni[` P+5, cu et. 6 retras, de o \n`l]ime maxim` de 

30 m, solu]ie care ar conduce [i la realizarea unei terase, iar

pe spate acest nivel va c`dea spre P+3. Retragerile laterale

sunt de 3 m c`tre vecini [i de 5 m pentru partea din spate. 

Casandra Ro[u dore[te s` [tie dac`, acum, pe acel teren

exist` ceva. Se r`spunde c` exist` o cl`dire veche, oarecare. 

Sorin Gabrea se intereseaz` despre felul \n care va fi rezol-

vat` problema necesarului de ma[ini. Se r`spunde c` a fost

gåndit` o solu]ie cu ramp`, care ar face posibil` parcarea

\ntregului num`r de ma[ini. 

Tiberiu Florescu este de p`rere c` „acest proiect, \n stadiul \n

care este prezentat, este ilustrarea perfect` a construitului

mare pe parcel` mare [i a celui mai mic pe lot mai mic.

Distribu]ia maselor [i volumelor, aici, este nereu[it`”.

Casandra Ro[u ar dori s` [tie cum va fi rezolvat` nevoia de

protejare a monumentului, cum a fost definit` zona lui de

protec]ie. 

Dan Marin: „Forma parcelei mi se pare aici cea mai impor-

tant`. Nu cred c` putem bloca strada [i nu cred c` ne putem

permite s` construim ceva \n genul lame verticale [i 

canioane. Cred c`, mai curånd, o egalizare a volumelor ar fi

preferabil`, poate \nso]it` de prezen]a unor cur]i interioare,
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iar \n`l]imea s` fie relativ egal`, s` se evite aglomerarea. O

studiere a extinderii regulii acesteia ar fi fost folositoare, pen-

tru c` ea ar fi r`spuns \ntreb`rii legate de modul \n care se

va construi aici \n continuare.” 

Casandra Ro[u accentueaz` [i ea aceast` problem` a rela]iei

cu vecin`t`]ile: „Vi se pare corect` rela]ia estetic` [i volu-

metric` pe care o dezvolta]i cu locul [i cu construitul vecin?”

Vlad Cavarnali: „Compozi]ia volumelor este foarte important`

\n acest loc, iar rela]ia cu casa-monument acum nici nu

exist`, m`car. Crea]i o presiune mare asupra casei proxime

prin al`turare, o solu]ie mai bun` ar fi s` retrage]i foarte mult

volumul \nalt.”

Doina Bubulete: „V` rog s` proteja]i zona, \n primul rånd, [i

s` ocupa]i abia dup` aceea terenul. Personal, nu cred \n

aceast` formul` de rela]ionare, la care sigur c` se va mai

ad`uga prezen]a sticlei [i altele care nu ]in cont aproape de

nimic. A[ dori s` ne prezenta]i un scenariu mai respectuos

fa]` de frontul str`zii.” 

Dan {erban: „Sunt de acord cu acurate]ea \n sine a obiectu-

lui, dar locul lui, evident, nu este aici. A[a c` ar fi bine s` ne

gåndim la altceva, poate la o spargere a obiectului bloc \n 

elemente, cu o pauz` \ntre ele, iar aceast` solu]ie s` fie

coroborat` cu vecin`t`]ile [i poate c`, astfel, vom genera aici

o regul`.”

Sorin Gabrea se pronun]` \n favoarea unei solu]ii cu front

continuu, dar Casandra Ro[u crede c` o astfel de rezolvare

nu respect` deloc morfologia locului. 

Constantin Enache: „Locul este unul foarte dificil, iar ora[ul

se na[te [i se dezvolt` foarte inegal. Aici, cum parcelarul

este mai \ngust, sunt de p`rere c` s-ar putea construi \n

front continuu, dar sunt foarte multe probleme, mai ales \n

rela]iile cu vecinii. Cred, \ns`, c` diminuarea \n ansamblu a

volumului este necesar`, dar, oricum, solu]ia trebuie prece-

dat` de un aviz de la Ministerul Culturii”. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „A[a cum s-a spus, proiectul are

calit`]i, dar zona este foarte dificil` [i parcelarul este unul

nematurizat. Ar fi fost de dorit unele reglement`ri progresive,

poate unele comas`ri, care s` fi permis modificarea constru-

itului. Scriptic [i legal, un PUD ar fi suficient. V` rug`m s`

reveni]i cu reglement`ri pentru parcela dvs., dar cu o analiz`

la nivelul \ntregii insule, care s` fac` op]iunea dvs. foarte

clar` [i documentat`. |ncerca]i o propunere cu dou` edifica-

bile pe lot [i defini]i mai bine leg`tura cu biserica din

apropiere. |ncerca]i s` mai reduce]i \n`l]imea propunerii [i

gåndi]i-v` la o reglementare omogen` pentru to]i proprietarii

din zon`.”

5. PUZ Str. Dr. Carol Davila nr. 68,  S.5 / proiectant SC
DESIGN SERVICES SRL, URB. RUR. MARIUS TURCU
Pentru un teren de 300 mp aflat \n ZP 45 se dore[te

ob]inerea unei concesiuni care s` permit` construirea unei

cl`diri cu P+2 [i 3R, un imobil cu 3 apartamente. Retragerile

care vor fi asigurate vor m`sura 2 m spre spate [i 4 m c`tre

strad`, \n vreme ce la N [i la E vor exista alipiri la calcan.

CUT va cre[te de la 1,8 la 2,15. Sunt asigurate 6 locuri de

parcare. Constantin Enache este de acord cu solu]ia, cu

observa]ia c` „\ntreaga parcel` s-ar putea s` reclame un

drum de acces.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Se avizeaz` favorabil.”

6. PUZ Str. }`r`ncu]ei nr. 19, S.3 / proiectant SC DD
DESIGN STUDIO SRL, URB. RUR. ANGELICA IONELA
STAN (aviz de oportunitate)
Proiectul se afl` \n S3, iar \n zona \n care se inten]ioneaz`

construirea, trama stradal` este anterioar` anilor 1970.

Indicatorul func]ional este L1A, se dore[te construirea unui

imobil P+2/3R, care ar cre[te POT de la 45 la 80 [i CUT de la

1,3 la 2,6. Constantin Enache face recomandarea ca terasa

s` fie tratat` ca un spa]iu verde, iar Vlad Cavarnali atrage

aten]ia asupra faptului c` ar fi posibil ca la rezolvarea

col]urilor s` apar` probleme. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Suntem de acord cu avizarea

favorabil`.” 

7. Amplasament ansamblu monumental 
Regele Ferdinand / proiectant ADMINISTRA}IA 
MONUMENTELOR {I PATRIMONIULUI TURISTIC 
(consultare)
Se dore[te plantarea statuii ecvestre a Regelui Ferdinand \n

Bucure[ti, \ntr-un loc reprezentativ, drept pentru care sunt

prezentate Comisiei trei variante de amplasare, \n trei dintre

pie]ele principale din Capital`, printre care Charles de Gaulle

[i Victoriei.

Casandra Ro[u face observa]ia c`: „Aceste statui care ne tot

sunt prezentate nu au un studiu istoric \nso]itor, care s` ne

permit` s` \n]elegem ce aviz`m [i ce semnifica]ie are monu-

mentul, dac` are vreuna.”

Tiberiu Florescu este de p`rere c` „statuile de acest fel nu

sunt gåndite deloc \n vreo rela]ie cu ora[ul, ci doar aduse

spre a fi plantate, ca [i cum ora[ul ar fi o vitrin` cu 
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8 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #33

bibelouri – or, orice monument ar trebui s` fie v`zut \ntr-un

anume fel, de c`tre trec`tori mai ales, ar trebui s` fie propriu

[i unor procesiuni, din cånd \n cånd [.a.m.d. Aceste lucruri nu

sunt gåndite aproape niciodat`.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Solu]ia preferabil` dintre cele trei

variante este cea din Pia]a Victoriei, dar v` atragem aten]ia c`

ea s-ar afla \ntr-un spa]iu pietonal [i a[a deficient [i slab con-

stituit. Propune]i o amenajare pentru toat` suprafa]a afectat`

de monument.”

Au mai fost prezentate [i avizate favorabil, dup` prezent`ri

sumare, neridicånd probleme importante, proiectele PUZ Str.

Stroe Postelnicu nr. 3, S.2 / proiectant SC AGORA PROIECT

SRL, URB. RUR. IULIANA ANGHELESCU [i PUZ Str. Sl`ve[ti

nr. 19A, S.1, proiectant SC GRAPH TRONIC XM SRL, URB.

RUR. RADU POPESCU

19 Ianuarie 2010

Comisia a avut urm`toarea alc`tuire: Sorin Gabrea –
Pre[edinte; Doina Bubulete, Casandra Ro[u, Bogdan
Bogoescu, Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Vlad
Cavarnali, Dan Marin, Dorin {tefan, Dan {erban – mem-
bri. 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, arhitect-[ef al Capitalei. S-au dezb`tut
urm`toarele documenta]ii: 

1. Reactualizare PUZ Coordonator S.6 / proiectant SC
ALTER EGO CONCEPT SRL [i PRIM~RIA SECTORULUI 6
(consultare)
Discutarea unei documetan]ii de o asemenea anvergur` este

argumentat` prin faptul c` PUZ S.6 a ie[it din valabilitate [i,

\n acela[i timp, exist` foarte multe documenta]ii aprobate

care [i-au produs [i \nc` \[i produc efectele. Pentru moment,

avizarea documenta]iilor se face pe baza PUG, ale c`rui

prevederi sunt, \n repetate cazuri, altele decåt cele pre-

conizate de administra]ia local`. |n acela[i timp, se mai arat`

c`, dat` fiind perioada dificil` prin care se trece, este de dorit

ca orice tip de investi]ie s` fie \ntåmpinat cu deschidere,

ceea ce PUZ, \n condi]iile date, nu mai poate oferi.  

Bogdan Bogoescu atrage aten]ia arhitectului-[ef de sector

asupra necesit`]ii de a se proteja, sub orice form`, calea

ferat` aflat` pe teritoriu, care poate constitui una dintre re-

zervele cele mai importante de teren ale Capitalei. Din partea

administra]iei, se r`spunde c` linia ferat` despre care este

vorba a fost deja asumat` de c`tre Ministerul Transporturilor

ca posibilitate/resurs` de realizare a unei leg`turi urbane

R`zoare-Valea Cascadelor. Dl. Bogoescu apreciaz` aceast`

inten]ie [i precizeaz` c`, \ntr-o astfel de abordare folositoare

ora[ului, atåt R`zoare, cåt [i Valea Cascadelor pot deveni

importan]i poli urbani. Sorin Gabrea, \ns`, atrage aten]ia

p`r]ilor c` ar fi limitativ ca, referitor la o astfel de posibilitate,

s` fie gåndit doar transportul, iar restul dot`rilor s` fie tre-

cute sub t`cere. Gheorghe P`tra[cu sugereaz` s` se aprobe

documenta]ia actual` ca o form` de continuitate a celor deja

petrecute pån` acum, \ns` Stelian Constantinescu, consilier

local, arat` c` „exist` foarte multe zone libere \n teritoriu, cu

construc]ii punctuale, care nu presupun dezvolt`ri impor-

tante. Nu exist`, pentru moment, semne c` ar cre[te fie

popula]ia, fie sectorul economiilor sau investi]iilor, a[a \ncåt

este foarte important` o discu]ie l`muritoare, cel pu]in, fa]`

de inten]ia de a spori intensitatea unor zone, \n lipsa unor

indici clari de evolu]ie. Mai grav, \ns`, ar fi c` dispar få[ii

verzi din lungul Dåmbovi]ei.”

Constantin Enache arat` c` „la R`zoare s-a \ncercat schim-

barea configura]iei spa]iilor verzi, iar alte spa]ii verzi sunt 

preluate direct din PUG, \ns` deseori realitatea a modificat

ceea ce se [tie sau s-a dorit”. Referitor la acest aspect,

Stelian Constantinescu men]ioneaz` c` „\n zona Vasile Milea,

de pild`, pe terenul indicat cu verde au ap`rut construc]ii

mici”. Arhitectul-[ef al Sectorului 6 r`spunde c` \n acel loc 

s-a \ncercat construirea unui spital, ad`ugånd [i c` \n

numeroase cazuri „PUZ (de Sector) poate fi p`strat a[a cum

a fost, cu regulamentele vechi, dar c` derog`rile se pot face

prin PUZ–uri punctuale”.  

Casandra Ro[u: „|n mod normal, PUZ-urile de Sector detali-

az` PUG, iar prevederile bune au fost balansate de

numeroase PUZ-uri care au propus altceva. |ntreb: putem

accepta un colaj de PUZ-uri \n locul unui PUZ mare, general?

{i \nc` o \ntrebare – ce ve]i face dac` Strategia Bucure[tiului,

pe care dvs. nu mai pute]i s` o a[tepta]i, justificat \n unele

cazuri, nu se va potrivi strategiei pe care o dori]i dvs.?”

Constantin Enache: „|n 2004-2005, PUZ nu au fost f`cute ca

PUZ-uri de Sector. Au fost comandate PUZ-uri mai mari, iar

mai apoi un PUZ general, cu rol de coordonare, care a avut

tema de a pune cap la cap PUZ-urile aprobate pentru a le

coordona. Iar modific`rile au fost importante \n unele locuri.

|ns` au fost gåndite zone mai mari decåt cele reale, datorit`

amplorii investi]iilor de pe atunci, [i nu \ntotdeauna au rezul-

tat obiecte sau lucruri de bun` calitate. Realitatea, trebuie s`

admitem, s-a mi[cat altfel decåt gåndirea noastr`. Prin[i de

un val de entuziasm, nu ne-am pus decåt prea pu]ine
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\ntreb`ri vitale pentru o dezvoltare urbanistic` total`, com-

plet` – cåt cost`, cine pl`te[te, cine face, cine gestioneaz`

anumite opera]iuni?”

Gheorghe P`tra[cu: „Exist` un PUG, PUZ coordonator [i

PUZ-uri de derogare. Acum vrem s` aprob`m un PUZ coordo-

nator rectificat: ce a fost [i ce se propune? Ce se propune

este acceptabil? Dac` r`spunsul pentru majoritatea docu-

menta]iilor este pozitiv, atunci l`s`m PUZ-urile s` se

desf`[oare \n continuare, dac` nu, ele trebuie limitate [i

epuizate, pentru a putea propune o gåndire nou`.” 

Andrei Zaharescu crede c` o solu]ie ar fi identificarea unor

zone de restric]ii – cele necesare apeductelor, CET-urilor,

zonelor de ap` industrial` [.a.m.d., care pot fi rezervate ca

locuri cu o anume destina]ie, neconstruibile. Exist`, mai arat`

d-sa, zone mari ce necesit` studii de viabilizare, sens \n care

[i Prim`ria, [i investitorii, trebuie s` fac` eforturi ce vor avea

ca rezultat ob]inerea unor costuri reale pentru echipare, \n

func]ie de care ambele p`r]i \[i vor putea ierarhiza priorit`]ile. 

Sorin Gabrea este de p`rere c` toate aceste probleme pot fi

rezolvate numai etapizat, prin urmare este strict necesar` o

planificare pe termene. 

Elena Boghin`: „Au existat \ntålniri cu administra]iile de

Sector, inclusiv cu cea a S.6, iar \n ceea ce-i prive[te pe cei

din urm`, au fost identificate dou` zone cu probleme mari de

circula]ie – la N de lacul Dåmbovi]a, acolo unde trebuia s` se

realizeze \nchiderea inelului median, [i \n zona prelungirea

Ghencea, unde profilul propus ini]ial are de 65 m, cu 3 benzi

pe sens [i zona central` verde, trotuar [i alte separa]ii, dar au

ap`rut o serie de construc]ii care „m`nånc`” din acest profil,

[i trebuie gåndit` o nou` formul` de arter`. S` nu uit`m c`

prelungirea Ghencea ar fi trebuit s` fie o deschidere c`tre

Craiova. Mai exist`, \n plus, [i o serie de modific`ri ce

afecteaz` Drumul Expres.” Arhitectul-[ef de Sector r`spunde

c`, \n acest moment, se mai poate realiza doar un profil de

59 m pentru bulevardul Ghencea. 

Tiberiu Florescu: „PUZ-ul coordonator de Sector este o

inven]ie pur romåneasc`. Se propune un „PUZ \n PUZ”.

Putem fi de acord cu dorin]a Sectorului de a-[i manageria

corect zona, ale c`rei probleme le cunoa[te f`r` \ndoial` cel

mai bine, dar documentul trebuie s` respecte legisla]ia actu-

al`. Trebuie observate, poate listate [i demarate gåndiri 

punctuale pentru zonele cu probleme, dar ideea de a face o

documenta]ie nou` cred c` este gre[it`. |n lipsa documen-

ta]iilor majore (PUG, Strategie), nu vom crea decåt probleme.

Ceea ce cred c` se poate face este s` fie realizat` o

gestiune am`nun]it` a teritoriului, o gåndire a infrastructurii,

poate chiar [i ini]ierea ori rezolvarea ei, ca [i realizarea unor

studii de fundamentare pe anumite domenii ori direc]ii”. 

Sorin Gabrea: „Nu cred c` trebuie s` uit`m c` mari proiecte

ale ora[ului nu se pot dezvolta, pentru c`, \n zona limitrof`,

comunele sunt indiferente sau chiar se opun dezvolt`rii

Bucure[tiului – vezi exemplele Chiajna sau Bragadiru. Cred

c`, \n acest sens, ar fi de dorit ca administra]iile s` aib` un

mandat limitat pentru a-[i urm`ri planurile.”

Bogdan Bogoescu: „Acest PUZ modificator trebuie s` actua-

lizeze PUZ S.6 introducånd documenta]iile existente [i nu

extinzåndu-se prin \nglobarea altor reglement`ri suplimenta-

re. Anumite zone cu poten]ial pot fi interzise pentru constru-

ire pån` la PUG sau pån` la verificarea prevederilor Strategiei

Bucure[tiului pentru acest Sector.”

Arhitectul-[ef al Sectorului 6 r`spunde, \ns`, c` se confrunt`

cu dou` tipuri de probleme majore c`rora nu le poate face

fa]` folosindu-se de reglement`rile actuale ale PUZ: 

1. Faptul c` modific`rile per ansamblu ar fi relativ pu]ine ca

num`r, deci nu ar sta \n calea \ntocmirii unei strategii care s`

o consfin]easc`, cumva, pe cea veche; 

2. Pentru moment, este obligat s` aprobe certificate de

urbanism pe anumite zone pe care nu le poate controla. Iar

toate acestea pot degenera \n conflicte de ordin juridic.

Casandra Ro[u ar dori s` [tie dac` exist` un bilan] teritorial

pe func]iuni [i aminte[te c`, \n ceea ce prive[te spa]iile verzi,

prevederile UE recomand` sporirea, pe cåt posibil, a dimensi-

unii terenurilor ocupate cu spa]ii plantate. Gheorghe P`tra[cu

arat`, \n acest sens, c` „Dintre toate sectoarele Bucure[tiu-

lui, S.6 st` cel mai prost cu spa]iile verzi.”

Constantin Enache: „Sunt de acord c` acest PUZ va trebui s`

rezolve toate problemele de gestionare ale Sectorului, prin

urmare toate modific`rile trebuie s` fie introduse. De sublini-

at [i oportunitatea efortului depus de administra]ia de Sector,

care va duce la ob]inerea unui punct de vedere \ntemeiat, de

luat \n calcul serios atunci cånd va fi discutat` strategia. De la

desene la argumente, \ns`, va fi necesar` o serie de studii de

fezabilitate pentru echiparea unor teritorii ce vor primi zone

construibile, poate chiar anchete sociologice.”

Doina Bubulete: „Mie mi se pare c` documenta]ia nu e

«coapt`» \nc`. |n orice caz, nu e suficient demonstrat` [i nu

[tiu cåt de mult e argumentat` oportunitatea unei asemenea

opera]ii. Cred c` elementele-cheie nu sunt subliniate sufi-

cient. Cum sunt analizele cost-beneficiu? Care va fi rela]ia

Sectorului cu centrul ora[ului? Dar cu celelalte sectoare?”

Dan {erban: „PUZ-ul prezentat \nseamn` un mare efort, \ns`

el pare, a[a cum este acum, doar un studiu de caz. Dac` s-au

\nregistrat, [i sigur s-a \ntåmplat a[a, modific`ri, documenta-

]ia le poate consemna [i poate fi folosit` ca argumenta]ie

pentru discu]iile preg`titoare \n vederea finaliz`rii PUG sau a

Strategiei.”

Dan Marin este de p`rere [i el c` efortul este unul important,

\ns` este grevat de tot felul de mici probleme care, \n cele

din urm`, r`stoarn` orice idee de inten]ie urbanistic`:
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„Trebuie, cel pu]in, reglement`ri mai clare [i mult mai bine

respectate, pentru c`, altfel, \n pofida oric`ror bune inten]ii,

realitatea va fi nu cea pe care ne-o dorim noi, ci cea care este

de fapt \n zona Crånga[i-Lacul Morii.”

Casandra Ro[u: „Toate deciziile importante trebuie funda-

mentate cu studii serioase pentru toate nivelurile.”

Sorin Gabrea: „V` propun, pe de alt` parte, s` privim com-

parativ zonele, chiar cele din interiorul Sectorului dvs. Avem

un deficit imens de str`zi pentru ora[. Pe multe parcele,

str`zile se strecoar` printre propriet`]i. Sunt cu totul de acord

cu efortul dvs. [i cu nevoia de documenta]ie, dar acest tip de

urbanism, pe parcel` sau limitat la o anume zon`, trebuie

oprit. Pe zona de sus a sectorului ave]i arii industriale deja

dotate cu o serie de utilit`]i, dar chiar acolo \nregistra]i un

exemplu de cum nu trebuie f`cut` o interven]ie urban`, \n

acel puzzle \n care niciun lucru nu e legat de cel`lalt.”

Bogdan Bogoescu: „Zona numit` are [i ea un poten]ial

excep]ional, dar cel mai util lucru acum ar fi, cred, s` d`m o

restric]ie de construire pe ea, pentru c` \n lipsa unei vederi

de ansamblu [i a unei analize ample, conexate, dezastrul va

deveni permanent.” 

Gheorghe P`tra[cu, \ns`, atrage aten]ia asupra faptului c` a

da interdic]ie de construire pe o zon` mai mare este foarte

greu, pentru c` acolo se pot afla o sum` de puncte dintre

care unele pot fi perfect \n legalitate. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` solicit`m, \n vederea revenirii,

s` reanaliza]i zona Giule[ti; p`stra]i prevederile din PUG pen-

tru Zoo; ]ine]i cont de artera de rocad` din jurul lacului;

urm`ri]i structura stradal`; parcul de distrac]ii trebuie mai

bine reanalizat [i el; zona industrial` tratat` mai profund,

detaliat`; analiza]i posibilitatea unui depou la Domne[ti [i a

unei parc`ri de descurajare; atunci cånd desena]i anumite

prevederi care dep`[esc conturul strict al ora[ului, 

continua]i-le, chiar dac` ele nu vor constitui \n sine o regle-

mentare, dar fiindc` ele reprezint` o gåndire; \ncerca]i o

dublare a centurii pentru zona afectat` de Calea Ferat`

(Bogdan Bogoescu atrage aten]ia c`, \n viitor, centura va

deveni un bulevard urban [i c` deja trebuie gåndit` [i tratat`

ca atare); acolo unde nu pute]i aplica restric]ii de construire,

limita]i pe cåt posibil acest drept.”

2. PUZ Pasaj Baicului – {os. Pantelimon – Str`pungere 
D-na Ghica / proiectant SC METROUL SA
|ntre Bd. Pantelimon [i Bd. Basarabia se dore[te aprobarea

unui SF pentru reabilitarea liniei de tramvai [i a sistemului

rutier, ca [i pentru rezolvarea problemelor urbanistice care ]in

de realizarea pasajului din zona Delfinului. Pasajul este

prev`zut [i \n PUZ S.2.

Sorin Gabrea cere peten]ilor s` \l conving` de necesitatea

obligatorie a demol`rii Pie]ei Delfinului [i s` prezinte o idee

despre rela]ionarea liniei de tramvai cu restul sistemului de

circula]ie pe [ine din zon`. 

Casandra Ro[u sugereaz` o solu]ie cu rampe decalate pentru

a face loc [i unui mic spa]iu public. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Opt`m pentru prezen]a tramvaiu-

lui, aici [i \n \ntreaga zon`, dar va trebui s` analiz`m mai 

profund \n ce m`sur` putem s` afect`m Pia]a; v` rug`m s`

reveni]i cu prezentarea unor profiluri longitudinale [i a unor

sec]iuni prin teren, ca [i cu schema viitoarei circula]ii de

tramvaie.” 

3. PUZ Metrou – Linia 5 – Tronson 3 – B-dul Elisabeta) 
/ proiectant SC METROUL SA (consultare)
Exist` un SF pentru secven]a Universitate-Pantelimon, care

se cere \nso]it de proiectul tehnic edilitar Eroilor-Universitate.

Metroul va trece intre fundul pasajului pietonal [i coama

tunelelor de la M2. Ideea unui pasaj rutier peste Galeria de

Metrou presupune o schimbare complet` de solu]ie, astfel

\ncåt proiectan]ii doresc s` supun` Comisiei ideea de fezabili-

tate / oportunitate a acestei posibilit`]i. 

Bogdan Bogoescu consider` c` mai important` ar fi intensifi-

carea circula]iei pietonale pe Bulevard de la Cinematografe

spre Ci[migiu.  

Casandra Ro[u, \ns`, se declar` „consternat` de o asemenea

gåndire, care nu e una normal` pentru un ora[. Nu \n]eleg de

ce anume insist`m \n permanen]` asupra unui loc – \ntot-

deauna Centrul Ora[ului – care nu are nevoie decåt de

cur`]are [i civilizare, nu de r`scolire, de interven]ie \n for]`,

atunci cånd el are deja o identitate, un contur, o personali-

tate.”

Sorin Gabrea apreciaz` c` pe bulevard s-ar putea circula 

\ntr-un singur sens, dar chiar [i a[a solu]ia de rezolvare a

metroului se va schimba. 

Dan Marin dore[te s` fie precis descrise [i localizate accesele. 

Tiberiu FLorescu este de p`rere c` doar pentru o simpl` idee

enun]at` nu se poate lua o decizie sau ceva asem`n`tor:

„Lucrurile pot fi foarte importante pentru ora[, [i cred c` tre-

buie mult mai bine gåndite costurile, desf`[urarea lucr`rilor,

impactul, rentabilitatea economic`, efectul pe termen scurt [i

lung din punct de vedere sociologic [.a.m.d. De ce fac un 

pietonal aici? Cred c` sacrificiul ar fi prea mare \n raport cu

efectele. Iar mobilitatea urban` trebuie controlat`, nu 

rezolvat`.” 

Bogdan Bogoescu: „Func]iunile laterale ale unui pietonal ar

trebui s` fie atractive, caz \n care e necesar` o reabilitare a

fa]adelor, o refunc]ionalizare a unor mici sub-zone [.a.m.d.”

Vald Cavarnali: „Dac` ar fi necesar cu adev`rat un proiect

aici, el ar trebui s` fie unul integrat. Mi se pare important s`

dezvolt`m metroul, pentru a da via]` ora[ului”.

Sorin Gabrea consider`, \n fine, c` acestei probleme majore \i

este necesar` o consultan]` de urbanism; a[teapt` revenirea

proiectan]ilor cu solu]ii desenate, concrete.  
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|
n 1965, eram \n anul 5 al facult`]ii de

arhitectur`. La cursuri [i atelier ni se

vorbea despre „Schi]a de sistemati-

zare“ a Bucure[tilor – un fel de PUG,

dar mai elaborat (exigen]ele statului

socialist erau mai mari \n ceea ce

prive[te con]inutul [i forma documen-

ta]iilor, iar acest client unic [tia s` cear`

tot mai mult de la angaja]ii s`i, pe

m`sur` ce le oferea tot mai pu]in).
|ntre altele, ni se vorbea despre

[oseaua de centur`, inelul 1, inelul 2,

podul rutier Basarab. Azi, dup` 46 de

ani, iat` podul Basarab inaugurat!

Despre celelalte, lini[te.

Cele scrise pån` acum ar justifica titlul

[i articolul s-ar putea \ncheia, \ntr-o

bun` tradi]ie minimalist`, aici.

|n anii aceia, precum [i mai de curånd,

urbanismul Bucure[tilor a fost confrun-

tat cu o seam` de sfid`ri, iar cei

chema]i s` se ocupe de urbanism n-au

izbutit s` le desfid`.

Sfidarea megalomaniei
Corul bocitoarelor ce deplång ast`zi

starea ora[ului nostru au uitat, sau nu

vor s`-[i aduc` aminte, c` zona central`

s-a deteriorat drastic [i ireversibil \n anii

‘80 ai secolului trecut. O arter` artifi-

cial`, f`r` ]int` [i f`r` func]iune, s-a

t`iat brutal de la vest la est [i a destruc-

turat ]esutul stradal pe o larg` arie, 

distrugånd cl`diri [i destine – un bule-

vard care nu une[te nici azi nimic [i

care n-are nicio leg`tur` cu scheletul

radial-inelar pe care s-a dezvoltat

Capitala. Efortul de a realiza Bulevardul

Victoriei Socialismului, precum [i Casa

Poporului, a deturnat fondurile [i energi-

ile de la adev`ratele nevoi ale ora[ului.

Mul]i arhitec]i de atunci n-au avut curaj

sau n-au [tiut s`-[i respecte deontolo-

gia. Unii au [i profitat, satisf`cåndu-[i

orgoliile profesionale sau carieriste.

Dintre aceia, unii ar mai vrea [i ast`zi s`

ia decizii urbanistice de mare anvergur`.

De ce s-au abandonat principii profe-

sionale [i s-a pus urbanismul \n slujba

puterii? De fric`? Din la[itate, din

tic`lo[ie, din lipsa demnit`]ii? 

Dup` 1990, un haos legislativ a generat

un haos urbanistic. |n p`guboasa

tradi]ie romåneasc` a lucrurilor f`cute

pe jum`tate, unele proiecte bune au

stagnat, \n schimb, prea multe rezolv`ri

urbanistice s-au bazat pe derog`ri de la

PUG sau de la Legile 50 [i 350. 

Dictatura intereselor a \nlocuit dictatura

politic`.

Acum e \n discu]ie o Ordonan]` de

modificare a legii care, printre altele, ar

permite intrarea \n legalitate a con

struc]iilor ce nu respect` autoriza]ia sau

sunt neautorizate. Din nou, politicul e

l`sat s` domine profesionalul prin

decizii aiurea [i legi inadecvate.

Aminte[te de perioada socialist`, cånd

urbanismul se discuta [i se decidea \n

biroul primului secretar PCR.

Sfidarea pietonilor
Cu excep]ia parcurilor, pietonii

bucure[teni n-au zone care s` le

apar]in` \n exclusivitate. Centrul istoric,

cele cåteva str`zi ce \l formeaz`, aflate

par]ial \n [antier de cå]iva ani, poate va

oferi a[a ceva \n viitor. Acum nu.

Nu exist` \n Bucure[ti o pia]`, \n sensul

urbanistic al termenului, \n care s` fie

excluse permanent automobilele,

claxoanele, gazele de e[apament, o

agora \n care s` se poat` organiza

evenimente, spectacole, \n care

oamenii s` se poat` \ntålni, odihni, vorbi

\ntre ei f`r` s` strige, copiii s` se poat`

juca [i alerga liberi. Pietonii sunt mai

degrab` tolera]i \ntr-un spa]iu urban

cotropit de ma[ini, ceea ce con-

trasteaz` cu tendin]ele actuale ale

urbanismului orientat c`tre rela]ia ne-

mijlocit` a omului cu mediul construit.

S` ne amintim c` ora[ele de provincie

romåne[ti au avut, [i unele mai au, o

strad`-corso, pe care oricånd, dar mai

ales seara [i duminica, „socializarea”

\mbr`ca haine elegante [i ie[ea la plim-

bare. Bucure[tiul a avut [i el. Privi]i o

fotografie a C`ii Victoriei dintre cele

dou` r`zboaie: ceasul de pe o fa]ad`

arat` ora 13.30, mul]i oameni cu sau

f`r` treab`, doamne [i domni cu p`l`rii

[i bastoane, merg pe jos, discut`,

cump`r`, vånd. Ma[ini [i tr`suri \[i fac

loc cu greu prin mul]ime. Nu e nimic

vetust \n asta. Modernitatea

comunic`rilor, accelerarea [i conden-

sarea informa]iilor, accelerarea vitezelor

[i a pulsului (la propriu [i la figurat) nu

pot desfiin]a tradi]iile \nr`d`cinate \n

gena uman`, ci le fac mai dezirabile. A

venit vremea s` \ncetinim [i s` privim 

\n jur.

|n acest context, o opinie despre mult

dezb`tuta arter` Buze[ti- Berzei: dincolo

de sacrificiul unor cl`diri [i de pericolul 

cre[terii tranzitului auto, \ntrev`d un

avantaj: e singura speran]` c`, poate,

cåndva, va constitui devierea de trafic

ce ar permite C`ii Victoriei s` redevin`

Podul Mogo[oaiei – un pietonal –,

adev`ratul centru istoric \nc`rcat de

monumente \n bun` stare [i de amintiri.

Sfidarea automobilului
Zeul automobil coboar` spre asfin]it. 

Cel pu]in \n ora[e, urbani[tii, edilii [i

chiar locuitorii sunt de acord c` ma[ina

nu mai e mijlocul de deplasare adecvat

noilor aglomer`ri urbane: consum` prea

mult timp, carburant, nervi, oxigen [i…

polueaz`.

Noi suntem cu 50 de ani \n urm`. Pre]ul

prohibitiv \n raport cu nivelul de trai,

s`r`cia ofertei din ultimii 20 de ani de

comunism [i restric]iile de circula]ie au

fost ca o abstinen]` de la visul automo-

bilului str`lucitor, visul despre omul-cal

devenit omul-ma[in` \n filmele ameri-

cane. Odat` ce visul a devenit realitate,

defularea e chiar normal`. Mentalitatea

de a fi singur \n ma[in` [i de a ajunge

cåt mai aproape de destina]ie – chiar \n

fa]` dac` se poate – nu se va schimba

u[or deocamdat`. Num`rul de ma[ini

va cre[te. Construirea de parc`ri

sub/supraterane nu poate ]ine pasul cu

cre[terea parcului de autovehicule.

Solu]iile ce se propun sunt defazate. |n

loc s` se \nl`ture cauzele, se \ncearc`

atenuarea efectelor. Ce caut` o parcare

subteran` \n Pia]a Universit`]ii? E

nevoie de trei nivele de subsol \nghe-

suite \ntre cl`diri, metrou, re]ele [i 

statui. Str`zile de acces sunt [i a[a

supra-\nc`rcate de trafic. Costurile 

pentru realizarea unui loc de parcare nu

vor fi niciodat` amortizate.

}`rile [i ora[ele avansate care au

dep`[it de mult valul „automobiliz`rii”

paroxistice ne ofer` exemple de urmat

ast`zi:

– artere inelare (de rocad`) ocolitoare

ale ora[ului [i centrului (inelul interior al

Bucure[tiului ce se va \nchide, cu chiu

cu vai, prin podul Titulescu-Orhideelor

are acum 4 pasaje denivelate din 19

intersec]ii importante);

– restric]ionarea accesului auto \n 

centru;

– reabilitarea [i modernizarea trans-

portului \n comun (|n Bucure[ti exist`,

din fericire, o infrastructur` pentru tram-

vai, un mijloc ieftin [i nepoluant; din

Colegiul Director al OAR Bucure[ti

Urbanismul ratat
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p`cate, materialul rulant e perimat; via]a

unui tip de tramvai e de maximum 30

de ani; vagoanele din Bucure[ti sunt

genera]ie 1970; tramvaiele viu colorate

pe care le vedem \n ora[ele europene

sunt dotate cu facilit`]i [i tehnologii de

dat` recent`: podea la nivelul peronului,

vagoane silen]ioase, ro]i cu motorizare

autonom`, concept modular de

alc`tuire a garniturilor etc. Elanul RATB

de modernizare a parcului de tramvaie a

r`mas \n faza de inten]ie prin 1995).

Urbanism nu \nseamn` numai siste-

matiz`ri majore, sau Brasilia, sau

Chandighar, ci [i studiile de trafic, opti-

mizarea intersec]iilor sau parcajelor –

probleme ce n-ar trebui l`sate numai pe

måna direc]iei de circula]ie a PMB.

Astfel s-ar evita o serie de rezolv`ri

neprofesioniste: sistemul de sensuri

unice incomplet [i incoerent, parcaje,

marcaje, borduri [i pastile incomode [i

lipsite de logic`, intersec]ii defectuos

proiectate, semaforizate [i semnalizate,

[i alte „capcane” \n calea automobili[-

tilor. Dau doar 3 exemple de intersec]ii

pe care numai \ndemånarea [i tupeul

[oferilor bucure[teni le fac s`

func]ioneze: str. Paleologu cu

Måntuleasa, str. Academiei cu Regal`,

Pia]a Gemeni. O bun` parte din defi-

cien]ele de fluiditate se pot rezolva prin

sensuri giratorii de mic` anvergur` –

ora[ele [i chiar satele europene abund`

de astfel de solu]ii ce rezolv` traficul pe

baza priorit`]ii – un lucru drag

romånilor…

Sfidarea zonei metropolitane
Dup` 1990, dezvoltarea prin extensie a

ora[ului a dat na[tere unor cartiere de

locuit pe terenuri de provenien]` agri-

col`. Existau toate condi]iile pentru un

urbanism „ca la carte”, bazat pe studii

temeinice [i pe experien]e romåne[ti

sau de aiurea: o schem` stradal` clar`

adaptat` la forma terenului, str`zi [i alei

ierarhizate, trasee [i profile transver-

sale corespunz`toare clasei, planta]ii,

pie]e, mobilier urban, dot`ri social-cul-

turale concepute \n perspectiva dez-

volt`rii durabile. |n realitate, s-a con-

struit \n virtutea parcel`rilor cadastrale

f`cute la repezeal`, \n dispre]ul fa]` de

parametrii autoriza]i, fa]` de parcelele

vecine [i fa]` de abordarea [tiin]ific`

din proiecte, iar cadrul construit

sfideaz` regulamentele. Str`zile au

prospecte 

insuficiente pentru circula]ie [i \nsorire,

regimul de \n`l]ime [i retragere e

aleatoriu, ca s` nu mai vorbim despre

asigurarea [i e[alonarea re]elelor de

utilit`]i. |n secolul 21, problemele ali-

ment`rii cu ap` [i canaliz`rii se mai

rezolv` prin pu]uri individuale! Leg`tura

cu ora[ul e precar`, pe artere subdi-

mensionate lipsesc tramvaiele sau

metroul u[or. |n pofida preten]iilor [i

costurilor, \n aceste cartiere e foarte

greu de proiectat arhitectur` [i greu de

locuit.

Sfidarea Catedralei
Dac` \nl`tur`m din jurul acestui subiect

\nveli[ul, neconcludent aici, al nece-

sit`]ii, denumirii, dimensiunilor sau

stilului Noii Catedrale Patriarhale,

r`måne problema amplasamentului.

Dup` dou` concursuri pe dou`

amplasamente, dup` multe propuneri,

variante [i dezbateri, amplasamentul

actual pe care cu osårdie se [i

porne[te construirea, e cel mai pu]in

fericit. Fa]` de importan]a obiectului –

un centru de interes, de adunare, de

concentrare a energiilor spirituale, un

monument, eventual un cap de per-

spectiv` [i, \n orice caz, un simbol care

s` apar]in` ora[ului [i care s` afirme,

luminos, un crez, o ideologie – cl`direa,

oricåt de mare, va fi ascuns` \n spatele

altei cl`diri ce, momentan, ad`poste[te

corpul legislativ [i care, oricum, e

\nc`rcat` de cu totul alte simboluri tre-

cute ori prezente. Fiind \n axul C`ii 13

Septembrie, Catedrala se va profila pe

fa]ada posterioar` a aceleia[i cl`diri de

trist` amintire [i trist` arhitectur`. Dar

cui \i pas`? Cine o s` vin` din direc]ia

aceea? Poate suporterii de la Steaua!

Sfidarea neprofesioni[tilor
Desigur, ora[ul e al tuturor, interven]iile

urbanistice, ca [i arhitectura, nu apar]in

numai autorilor, [i nici numai proprieta-

rilor, ele configureaz` spa]iul public,

scena [i decorul vie]ii din cetate \n care

actorii sunt cet`]enii. |n acest sens,

faptul c` filozofi, litera]i, erudi]i [i ONG-

i[ti de toat` måna emit tot mai des [i

tot mai agresiv p`reri \n probleme de 

arhitectur` [i urbanism de strict` spe-

cialitate pe care nu le cunosc \ndeajuns

ilustreaz` percep]ia din exterior a

e[ecului profesioni[tilor sau numai

defecte de comunicare? Lor ne vom

adresa \n alte publica]ii.

Sfidarea \nv`]`måntului
Fac parte din genera]iile ce au absolvit

facultatea de arhitectur` pe vremea

cånd, dup` 6 ani, preg`tirea de larg ori-

zont le permitea absolven]ilor orientarea

c`tre orice domeniu specializat, inclusiv

urbanismul. Ast`zi, avem dou` facult`]i

distincte ce produc dou` categorii dis-

tincte de absolven]i. Chiar [i examenele

de admitere distincte [i uneori decalate

\n timp conduc spre o dihotomie. De[i

programul de \nv`]`månt de arhitectur`

se str`duie[te s` fie comun, se remar-

c` o slab` preocupare [i preg`tire de

arhitectur` la studen]ii din facultatea de

urbanism [i viceversa. Cui nu-i place

arhitectura sau se teme de greutatea

de a concepe [i construi case, se refu-

giaz` \n urbanism.

Rezultatul e o pr`pastie artificial` \ntre

arhitec]i [i urbani[ti, ce merge pån` la

organiza]ii profesionale distincte mar-

cate de autodeterminare [i, uneori, de

rela]ii adverse. De altfel, [i acordarea

dreptului de practic`, respectiv a drep-

tului de semn`tur`, e restrictiv` \ntre

cele dou` bresle. Cu toate astea, \n

Comisia Tehnic` de Urbanism [i

Amenajarea Teritoriului din PMB, prob-

lemele discutate sunt adesea de arhi-

tectur`. Cum se poate trasa cu exacti-

tate grani]a dintre arhitectur` [i urban-

ism? Urbanismul e o arhitectur` la scar`

mult mai mare. |n esen]`, se lucreaz`

cu acelea[i instrumente interdisciplinare

[i coordonatoare, ]inta fiind compro-

misul optim dintre cerin]e [i posibilit`]i

tehnice. E un upgrade al absolventului

de arhitectur`, o specializare post-uni-

versitar`. Pentru c` arhitectura se sub-

ordoneaz` urbanismului, dar \l [i com-

pune din elemente. {i pentru c` o cas`

dureaz` 50 sau 100 de ani, pe cånd

urbanismul 500 sau 1.000. Ideea de

separare a gåndirii pe macro-sisteme de

gåndire pe am`nunte ar fi contraproduc-

tiv`, c`ci ar \nsemna negarea principiu-

lui unit`]ii ce trebuie s` existe \ntre

ansamblu [i detaliu.

De aceea cred c`, \n spiritul bunei

ini]iative a OAR, politicile de arhitectur`

[i urbanism ar trebui s` fie comune.

De ce scriu despre toate astea \n

Buletinul nostru?

Pentru c`, vorba Pre[edintelui filialei:

„La Registrul Urbani[tilor, to]i sunt

arhitec]i!”   

Arh. Cri[an Atanasiu
Vicepre[edinte O.A.R. Bucure[ti
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D
ac` în numerele anterioare am

prezentat o situa]ie general` [i sta-

tistic` a Comisiei de Disciplin` a O.A.R.,

filiala teritorial` Bucure[ti, vom începe

prin a prezenta cazuri concrete [i

apropiate zilelor noastre. Vom prezenta

cazuri de dumping, de semn`tur` de

complezen]`, de nerespectare a regle-

ment`rilor zonelor protejate, cazuri de

neîndeplinire a sarcinilor asumate de

îndrumare a perioadei de stagiu a tine-

rilor arhitec]i, dar vom publica [i

sanc]iunile primite de colegi.
|n acest num`r vom trata numai proble-

ma dumpingului. Ultimele cazuri care au

ajuns la Comisia Teritorial` de Disciplin`

sunt datorate dumpingului. 

Dumping se f`cea [i în perioada când

erau obligatorii pre]urile minimale, care

au fost eliminate [i mai func]ioneaz`

doar ca orientare. {tim sigur c` nu este

corect fa]` de colegi s` practici dumpin-

gul, dar este cu dou` t`i[uri [i

dovede[te c` este [i \n defavoarea celui

care \l practic`. 

Astfel, am putut determina o cauz`

pentru care, prin practicarea dumpingu-

lui, arhitectul nu numai c` iese în

pierdere (aici se aplic` doar principiul

„câ[tigi, pierzi, negustor te nume[ti”),

dar mai ajunge [i s` fie reclamat de

client la Comisia Teritorial` de

Disciplin`.

Colega noastr`, d-na arh. Andrei

Carmen, a f`cut un contract de

proiectare de 900 de euro, pentru con-

solidare [i etajare a unei construc]ii cu

destina]ia de locuin]` pentru o suprafa]`

de circa 160 mp, inclusiv documenta]ii

necesare ob]inerii avizelor [i proiectele

în faza PTh [i DTAC pentru arhitectur`

[i toate specialit`]ile inginere[ti. Evident

c` a intrat în conflict cu clientul pentru

marea întârziere a elabor`rii lucr`rii,

deoarece banii din contract nu erau 

suficien]i. Conflictul s-a datorat [i con-

tractului întocmit „pe genunchi”, un

contract care nu ap`ra în niciun fel

interesele arhitectului [i l`sa loc la inter-

pret`ri. |n acest caz, Comisia de

Disciplin` a ac]ionat ca un mediator [i a

determinat-o pe coleg` s` termine

lucrarea, chiar dac` a avut numai

pierderi. |n acest caz nu s-au aplicat

sanc]iuni. Mai mult, le-a fost recoman-

dat p`r]ilor implicate s` apeleze la un

mediator autorizat – ceea ce s-a [i

întâmplat, pentru ca, în urma procesului

de mediere, p`r]ile s` nu mai apeleze la

instan]a superioar` de disciplin` (Comisia

Na]ional` de Disciplin`) sau la judecat`.

O alt` situa]ie, depistat` indirect, are

urm`torul aspect. Arhitectul/a „X” sau

„Y” care sunt sau nu versa]i în

proiectare, nu pot lua una sau mai

multe lucr`ri decât l`sând pre]ul foarte

jos. |n felul acesta, acapareaz` un anu-

mit segment de pia]`. Ca s` lase pre]ul

jos, convine cu clientul s` fac` un con-

tract de form`, care apoi va fi distrus

dup` ce s-a terminat lucrarea, a fost

luat` dovada de la O.A.R. [i s-a ob]inut

Autoriza]ia de Construire. Clientul face

plata din mân`, conform în]elegerii, iar

cele dou` p`r]i sunt mul]umite „[i-[i

freac` palmele de pl`cere”. 

|ntrebarea este dac` este corect sau nu

fa]` de colegii care lucreaz` în spiritul

legii, cu factur`, cu contract legal, cu

impozite pl`tite corect?  

Dac` analiz`m ce înseamn` impozitele

care merg la bugetul consolidat de stat,

impozitele pl`tite de angajat, impozitul

de 16% pe profit [i impozitul de 16%

pe dividende, vom observa c` cel care

încaseaz` „la negru”, chiar dac` scade

pre]ul cu 50% fa]` de cel normal, va fi

în avantaj fa]` de arhitectul care

lucreaz` legal.

O situa]ie de o asemenea natur` am

depistat-o întâmpl`tor, datorit` unei

reclama]ii de plagiat, de atentat la drep-

tul de proprietate intelectual`. Dou`

tinere arhitecte, de abia ie[ite din

perioada de stagiu, asociate între ele,

au primit de la un client fotografii ale

unui imobil din jude]ul Constan]a [i

releveul acestuia, clientul dorind a fi

reprodus întocmai pe amplasamentul

lui. La întrebarea Completului de

Judecat` dac` au contract cu clientul,

acestea au r`spuns la unison c` au. A

urmat apoi întrebarea, pus` într-o doar`,

dac` au factur` [i chitan]` pentru

lucr`rile efectuate [i predate. A venit

r`spunsul „mai bine nu ne întreba]i de

a[a ceva”. Arhitectele fuseser` che-

mate în fa]a Comisiei de Disciplin` 

pentru plagiat [i, indirect, s-a depistat,

c` de fapt ele lucraser` „la negru”.

Vorba aceea „unde dai [i unde crap`”.

Nu doresc s` mai amintesc câte articole

ale Codului Deontologic al Profesiei de

Arhitect au fost înc`lcate.

Se pune automat întrebarea: ce fel de

îndrum`tori de stagiu au avut cele dou`

tinere colege? Oare ace[tia [i-au f`cut

datoria de îndrum`tori de stagiu pe

întreaga durat` de doi ani? Nu cumva

au considerat c` treaba lor este doar s`

semneze un angajament de form` [i s`

fac` un referat la terminarea celor doi

ani [i altceva nimic pentru formarea

tinerilor arhitec]i? Care este implicarea

unui îndrum`tor de stagiu? Poate ar tre-

bui [i Comisia de Acordare a Dreptului

de Semn`tur` s` se implice mai mult [i s`

aplice un control pe parcursul stagiului.

Despre acest subiect vom reveni separat,

pentru c` este extrem de important \n sta-

bilirea \ntregii conduite a arhitectului.

|n ceea ce prive[te dumpingul cu

„lucrul la negru”, acesta se manifest`

nu numai în Bucure[ti, ci în toat` ]ara.

|n acest sens am avut discu]ii [i cu al]i

pre[edin]i ai comisiilor de disciplin` ale

filialelor teritoriale, precum [i cu

pre[edintele Comisiei Na]ionale de

Disciplin`. Foarte mul]i doresc modifi-

carea acord`rii dovezii pentru fiecare

proiect, dar sunt propuneri care de care

mai ciudate [i mai întortocheate, care în

loc s` ajute [i s` aib` efectul pentru

care se gânde[te modificarea, mai r`u

încurc` [i, în loc s` ajut`m la rezolvarea

problemei, s-ar putea crea mai mult`

confuzie. „Ori s` se revizuiasc`,

primesc! dar s` nu se schimbe nimica;

ori s` nu se revizuiasc`, primesc! dar

atunci s` se schimbe pe ici pe colo, [i

anume în punctele… esen]iale!”

Numai prin reguli simple [i coerente

obligatoriu a fi respectate de to]i f`r`

excep]ie putem face ca acordarea

dovezii necesare în vederea ob]inerii

autoriza]iei de construire s` devin` 

principala pârghie împotriva dumping-

ului [i a activit`]ii „la negru”!

Prin natura activit`]ii sale, Comisia

Teritorial` de Disciplin`, depisteaz`

foarte multe nereguli [i pe viitor va

încerca cooperarea cu celelalte comisii

ale OAR, cu comisia de acordare a

dreptului de semn`tur`, cu comisia de

modificare a acord`rii dovezii de arhitect

ce înso]e[te documenta]ia de

autoriza]ie de construire, cu Comisia

Na]ional` de Disciplin` [i, evident, cu

Consiliul Director al Filialei.

arh. Radu Frumu[ani
Pre[edintele Comisiei 
de Disciplin` O.A.R.
Filiala Teritorial` Bucure[ti

Comisia de disciplin`

Despre „dumping” 
[i „munca la negru”
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I. PREZENTARE GENERAL~

Filiala  Teritorial`  Bucure[ti  a  Ordinului  Arhitec]ilor din

România anun]` organizarea ANUALEI DE ARHITECTUR~

BUCURE{TI – editia a IX-a, 2011, având ca tem`: „Concursul

de arhitectur`”.

Evenimentul \[i propune s` pun` \n dezbatere necesitatea

organiz`rii concursurilor de arhitectur`, atât \n Bucure[ti, cât

[i la nivelul \ntregii ]`ri, ca solu]ie stimulativ` cu grad \nalt de

obiectivitate, \n ideea ob]inerii unor rezultate performante.

Spa]iul expozi]ional Sala Dalles, aflat pe bulevardul N. B`lces-

cu nr.18, va g`zdui evenimentul \n perioada 7 – 17 iulie 2011.

Expozi]ia-concurs, care con]ine lucr`ri finalizate de c`tre

membrii filialei pân` \n luna mai 2011, este, ca \n fiecare an, 

„momentul” de maxim interes \n jurul c`ruia graviteaz`

aten]ia tuturor: participan]i, membri ai juriilor, colegi de 

profesie [i public, pe scurt to]i cei interesa]i de fenomenul

arhitecturii române[ti contemporane.  

O seam` de manifest`ri conexe având tematici comple-

mentare celei aleas` pentru aceast` edi]ie a Anualei vor 

dezvolta [i alte subiecte de interes pentru arhitec]i, 

contribuind la diversificarea evenimentului nostru pe tot 

parcursul desf`[ur`rii lui.

Sunt invita]i s` participe la aceast` manifestare, la una sau la

mai multe sec]iuni, cu una sau maximum dou` lucr`ri pe

sec]iune, to]i membrii Filialei Bucure[ti a Ordinului

Arhitec]ilor din România, precum [i cei din Diaspora.

Participan]ii trebuie s` aib` cotiza]ia achitat` la zi, inclusiv pe

anul 2011.

La sec]iunea „Proiecte de diplom`” pot participa numai

absolven]ii facult`]ilor de arhitectur` bucure[tene promo]ia

2010 (sesiunea iulie 2010 – februarie 2011).

Sec]iunile expozi]iei-concurs
Expozi]ia-concurs este organizat` pe [apte sec]iuni: 

1. Arhitectur`; 2. Amenaj`ri [i design de interior; 3. Res-

taurare [i reabilitare; 4. Concursuri de arhitectur`, studii [i

proiecte (nerealizate); 5. Carte de arhitectur`; 6. Proiecte de

diplom`; 7. Imagine de arhitectur`

Jurizarea expozi]iei-concurs
Jurizarea proiectelor înscrise va fi realizat` de jurii specia-

lizate, propuse de c`tre Colegiul Director al Filialei Bucure[ti

a O.A.R. Sec]iunile cinci [i [apte vor avea jurii separate.

Pentru fiecare sec]iune, juriul va propune câte trei nomina-

liz`ri dintre care va acorda un singur premiu.

Înscrierea în Anual` se face numai pe baza Formularului de

\nscriere, înso]it obligatoriu de CD-ul con]inând materialele

solicitate pentru realizarea Albumului Anuala de Arhitectur`

Bucure[ti 2011. Formularul de \nscriere \mpreun` cu CD-ul

se vor depune la sediul Filialei Bucure[ti, la secretariat, cu

men]iunea „pentru expozi]ia-concurs a Anualei de Arhitectur`

Bucure[ti 2011”.

Toate proiectele prezente \n expozi]ie vor fi incluse în

Albumul Anuala de Arhitectur` Bucure[ti 2011.

II. CALENDARUL ANUALEI DE ARHITECTUR~
BUCURE{TI 2011

• Vineri, 20 mai 2011 – termen limit` pentru eventuale

întreb`ri;

• Miercuri, 25 mai 2011 – termen limit` pentru transmiterea

r`spunsurilor la \ntreb`ri;*

• Luni, 20 iunie 2011, ora 14:30 - termen limit` pentru

depunerea lucr`rilor (panourilor), \nso]ite de formularul de

\nscriere [i de CD. Preciz`m c` termenul de predare pentru

machete este 4 iulie, direct la sala Dalles.

Pentru sec]iunea 6, Carte de Arhitectur`, pe lâng` formularul

de \nscriere, suport electronic CD [i panoul aferent fiec`rei

publica]ii se vor depune la secretariatul Filialei Bucure[ti a

O.A.R. câte 5 exemplare ale fiec`rei publica]ii înscrise – data

depunerii – luni, 13 iunie 2011;

• Joi, 07 iulie 2011, ora 17:30 – deschiderea oficial` a

expozi]iei [i festivitatea de decernare a premiilor;

• Duminic`, 17 iulie 2011 – \nchiderea expozi]iei. 

III. PREMIILE ANUALEI DE ARHITECTUR~ 
BUCURE{TI 2010

1. Premiul sec]iunii Arhitectur`

2. Premiul sec]iunii Amenaj`ri [i design interior 

3. Premiul sec]iunii Restaurare [i reabilitare 

4. Premiul sec]iunii Concursuri de arhitectur`, studii [i

proiecte (nerealizate) 

5. Premiul sec]iunii Carte de arhitectur` 

6. Premiul sec]iunii Proiecte de diplom`

7. Premiul sec]iunii Imagine de arhitectur`

7. Premiul Pre[edintelui Filialei 

De asemenea, conform tradi]iei anilor preceden]i, se va acor-

da Premiul Opera Omnia, pentru \ntreaga activitate 

profesional`. 

* Eventualele întreb`ri vor fi adresate Comisarului Anualei, 
d-lui arh. Emil Iv`nescu, pe adresa de e-mail:
iv_emil@yahoo.com – data limit`: vineri, 20 mai 2011.
R`spunsurile la întreb`ri vor fi transmise pân` miercuri, 
25 mai 2011. Începând cu aceast` dat`, toate întreb`rile [i
r`spunsurile vor fi postate [i pe site-ul Anualei de Arhitectur`
Bucure[ti 2011 (www.anuala.ro).

ANUALA DE ARHITECTUR~ 
BUCURE{TI, edi]ia a IX-a, 2011
Concursul de arhitectur`

www.oar-bucure[ti.ro I  15
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Concursul de idei pentru reamenajarea
parcului din Livada Po[tei, Bra[ov. Faza I

Ordinul Arhitec]ilor din Romånia a anun]at rezultatele primei faze a con-
cursului pentru Reamenajarea Parcului din Livada Po[tei, Bra[ov, lansat
pe 27 ianuarie anul curent, la ini]iativa Schaeffler Romånia [i deschis
atåt arhitec]ilor din Romånia, cåt [i celor din ]`rile Uniunii Europene [i
Confedera]ia Elve]ian`. 

C
ompeti]ia a urm`rit identificarea de solu]ii pentru reame-

najarea integral` a suprafe]ei parcului, \n scopul cre`rii

unui spa]iu contemporan sustenabil, diferit de conceptul cla-

sic de parc existent în România, care s` devin` un centru de

interes în cadrul ora[ului Bra[ov.

Juriul a fost format din: Alexandru Blemovici (director gene-

ral Schaeffler România), arh. R`zvan Dracea, arh. Kim Attila,

arh. Dorin {tefan, arh. Edmund Olsefszky – membri titulari [i

ing. Cerasela Muntean – membru supleant. 

|n urma deliber`rilor, ace[tia au selectat opt proiecte fina-

liste, ce vor r`måne \n competi]ia pentru acordarea marelui

premiu:

Proiectul nr. 156, simbol de identitate IA0369
Autor: SC FILIP S CONCEPT SRL, Baia Mare, 

cu arh. Ionu] Radu Filip

Co-autor: arh. Alexandra Pop Marian

Proiectul nr. 185, simbol de identitate BV7812
Autor: arh. Elena Stoian, Bucure[ti

Co-autori: arh. Andrei Victor Gu]u, peisagist Horhat Ana Maria

Colaboratori: arh. Silviu Aldea, arh. Sisak Tamas 

(Atelier MASS)

Proiectul nr. 189, simbol de identitate AA3333
Autori: stud. arh. Anca Cri[an, stud. arh. Ágota Lörincz, 

stud. arh. Anca Mihai, Cluj-Napoca

Proiectul nr. 196, simbol de identitate NY6897
Autor: arh. {tefan Zaharia, Portugalia

Co-autori: arh. Frederico Soares, arh. Rita Pacheco

Colaboratori: arh. Cornelia Zaharia, arh. Liliana Pimentel
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Proiectul nr. 205, simbol de identitate AA0008
Autor: arh. Adrian R`zvan Soare, Bucure[ti

Co-autori: arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh. Sebastian

Lupea, arh. Raluca Vi[inescu, peisagist Vera Dobrescu

Proiectul nr. 224, simbol de identitate CP1885
Autor: arh. Marian Ovidiu Talo[, Bra[ov

Co-autori: arh. Miruna Paula Stroe, arh. Mirela Cârstea

Proiectul nr. 247, simbol de identitate RR7253
Autor: arh. Raluca Zbarcea, Z`bala, jud. Covasna

Proiectul nr. 256, simbol de identitate CJ1167
Autor: arh. {tefan Drago[ Dasc`lu, F`lticeni, jud. Suceava

Co-autori: arh. Teodora B`lan, arh. Vlad Cocheci, arh. Gabriel

Colob`]iu, stud. arh. Ruxandra Grigora[

Toate proiectele participante la concurs au putut fi vizionate \n

cadrul unei expozi]ii organizate în spa]iul parterului Aulei

Universit`]ii „Transilvania” din Bra[ov, în perioada 4-9 aprilie 2011.

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i pagina web a Ordinului

Arhitec]ilor din Romånia, www.oar.org.ro

www.oar-bucure[ti.ro I  17
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Conferin]a „Via]a urban`. Modalit`]i 
de utilizare a spa]iului public”
Arh. JAN GEHL
8 iunie 2011, Sala ArCuB

L
a Anuala de Arhitectur` Bucure[ti 2009, ce a avut drept

tem` „Spa]iul public”, arhitectul Ulrik Nielsen, asociat al

biroului de consultan]` urban` Gehl Architects din Copenhaga,

unul dintre cele mai importante nume \n ceea ce prive[te

proiectarea [i remodelarea spa]iilor publice contemporane, a

sus]inut o conferin]` care s-a bucurat de un real succes. Astfel,

lansarea traducerii \n român` a cunoscutei c`r]i „Life between

buildings” \n prezen]a autorului s`u, arhitectul [i urbanistul Jan

Gehl, vine ca o continuare fireasc` a demersului \nceput de

igloo media \n 2009. 

Publicat` pentru prima dat` \n 1971 cu scopul de a eviden]ia

neajunsurile curentului formalist care domina arhitectura [i

planificarea urban` \n acea perioad`, cartea a fost completat`,

revizuit` [i tradus`, de-a lungul anilor, \n peste 15 limbi, fiind

ad`ugate materiale [i noi ilustra]ii, \n acord cu dezvoltarea

curent` a centrelor urbane. Mesajul a r`mas \ns` acela[i:

„ave]i grij` de oameni [i de valoroasa via]` urban` care se

desf`[oar` \ntre cl`diri”. 

Acum, la \nceputul secolului XXI, când ora[ele de pe toate con-

tinentele sunt afectate de mari schimb`ri \n cadrul proceselor

de dezvoltare [i modernizare, principiile umaniste de planifi-

care urban` pe care le prezint` detaliat aceast` carte sunt mai

actuale ca niciodat` [i pot constitui o surs` de inspira]ie 

pentru procese [i m`suri importante. Despre strategiile de

modelare ale spa]iului public contemporan [i despre cum pot

fi ast`zi redate ora[ele oamenilor va vorbi Jan Gehl [i \n cadrul

conferin]ei din Bucure[ti, \ncercând s` schi]eze anumite

direc]ii benefice pentru capital`.

Cartea „Via]a urban`” va constitui un prilej de reflec]ie [i dez-

batere asupra modului \n care trebuie concepute spa]iile 

publice contemporane, precum [i un material educativ \n ceea

ce prive[te func]ionarea marilor spa]ii urbane.

www.gehlarchitects.com

La \nceputul lunii iunie, cunoscutul arhitect danez Jan Gehl va sus]ine la
Bucure[ti, la invita]ia igloo media, o conferin]` prilejuit` de traducerea
\n român` a c`r]ii „Life between buildings. Using public space”.
Fondator al biroului Gehl Architects – Urban Quality Consultants, Jan
Gehl a realizat numeroase cercet`ri [i studii cu privire la spa]iile publice
[i via]a public`, care au fost aplicate mai apoi \n Copenhaga [i \n multe
alte ora[e din Europa, America de Nord, Asia sau Australia.
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P
rodusele Nowy Styl Group pot fi \ntålnite \n orice tip de

cl`diri, fie ele birouri, s`li de sport, restaurante, s`li de

cinematograf sau auditorium-uri. Grupul cuprinde cinci

brand-uri: Nowy Styl, BN Office Solution, Forum Seating, Baltic

Wood [i Grammer Office, fiecare dintre acestea operånd pe un

alt segment de pia]`. |mpreun`, ele formeaz` una dintre cele

mai dinamice companii de mobilier din Polonia [i unul dintre

cei mai mari produc`tori de mobilier de birou din Europa,

oferind solu]ii cuprinz`toare pentru spa]ii publice [i private. 

Gama complex` produs` de BN Office Solution ofer` 

posibilit`]i nelimitate de amplasare, avånd \n vedere atåt par-

ticularit`]ile spa]iilor, cåt [i a[tept`rile clien]ilor. Portofoliul

brand-ului con]ine solu]ii pentru birouri, fie ele sofisticate, pre-

cum eRange, prezentat` \n premier` \n cadrul Orgatec 2010,

sau func]ionale, ca SQart. BN Office Solution mai ofer` colec]ii

de scaune de birou, fotolii manageriale, dar [i produse pentru

spa]ii tip lounge – cum ar fi sistemul Magnes –, s`li de

a[teptare [i de recep]ie. Astfel, brand-ul se axeaz` pe design,

func]ionalitate [i ergonomie, creånd spa]ii de lucru [i odihn` de

cea mai \nalt` calitate. 

Una dintre principalele priorit`]i ale Nowy Styl este crearea de

scaune potrivite pentru orice tip de interior, ca [i ajustarea

solu]iilor pentru ca ele s` corespund` nevoilor clien]ilor.

Diversitatea portofoliului permite folosirea produselor 

brand-ului \n birouri, s`li de conferin]e, spa]ii de a[teptare,

restaurante [i cafenele sau cl`diri reziden]iale. 

Solu]ii pentru 
orice tip de interior

Scaune Intrata. Nowy Styl

Sistemul Magnes. BN Office Solution

Sistemul SQart managerial. BN Office Solution
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Nowy Styl Group \n cadrul Orgatec 2010

Greenpoint Stadium Republic, Africa de Sud. Forum Seating

Anul trecut, Nowy Styl a prezentat mai multe nout`]i, printre

care se disting scaunele Offix, Madame [i Bizzi. 

Brandul Forum Seating se ghideaz` dup` motto-ul „Sisteme

de scaune pentru un public exigent”, portofoliul s`u con]inånd

produse pentru s`li de sport [i stadioane, cinematografe [i

teatre, auditorium-uri [i alte destina]ii publice. Aceste scaune,

fabricate \n Polonia, se bucur` de un success binemeritat \n

\ntreaga lume. |n cadrul Cupei Mondiale Fifa 2010, stadioanele

din Africa de Sud au fost echipate cu produse confortabile

marca Forum Seating, datorit` c`rora fanii s-au bucurat ne-

stingheri]i de eveniment.

Scaunele marca Forum Seating sunt prezente [i \n cadrul

Stadionului Na]ional Lia Manoliu din Bucure[ti, primul stadion

de 5 stele din Romånia, ce va g`zdui meciurile echipei

na]ionale, finalele Cupei Romåniei, dar [i UEFA Europa

League, \n 2012. Stadionul poate acomoda 55.200 de specta-

tori, iar 53.000 dintre scaune vor fi fabricate de Forum Seating.

Lucr`rile au \nceput \n august 2010, pån` acum fiind montate

aproximativ 40.000 de scaune. Mai 2011 este luna preconizat`

pentru finalizarea lucr`rilor, marea inaugurare a stadionului re-

novat urmånd s` aib` loc \ntre iulie [i august 2011. 

Nowy Styl Romania
+40 21 324 24 66

info@nowystylgroup.ro 

www.nowystylgroup.ro 

www.bnos.com 

www.nowystyl.com

www.forumseating.com 
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ARHITECTURI SUSTENABILE
Restaurarea Bastionului Theresia din Timi[oara

Proiect: ARH. MARIUS MICL~U{ 

Echipa de proiect: STUD. ARH. BOGDAN RA}, ARH. ZSOLT VARDAY, ARH. BR|NDU{A

HAVASI, ARH. MAJA BALDEA, ARH. BEATRICE LUCACI, ARH. NICOLAE OLTEANU, ARH.

CRISTIAN BLIDARIU, ARH. VASILE OPRI{AN; ATELIER TREI – ARH. COSMIN BLOJU, ARH.

CODRU}A NEGRULESCU, ARH. OANA SARBU, ARH. VICTOR POPOVICI, ARH. CLAUDIA

GODEAN; PARASITESTUDIO – ARH. CLAUDIU TOMA

Beneficiar: CONSILIUL JUDE}EAN TIMI{ {I PRIM~RIA MUNICIPIULUI TIMI{OARA

Structuri: CORONA TIMEXIM SRL • Instala]ii: CAPABIL SRL, G&C MARKET CASTELLI  SRL •

Ridic`ri topografice: SC A&C GEODETIC TEAM SRL • Peisaj: ING. CONSTANTIN BERAR •

Consultant istoric: IST. SIMINA STAN, ARTIST NADA STOJICI • Analize restaurare: PROF. DR.

GEO. MARIN SECALMAN, CONF. GEO. ANCA LUCA • Consultant restaurare: DR. ARH. ILEANA

ZBIRNEA, REST. IULIAN OLTEANU • Consultant studii socio-umane: DR. SOC. CORINA ILIN •

Grafic`: ARTIST NADA SOJICI • Verificare proiect: VASILE OPRI{AN

Suprafa]a desf`[urat`: 13.000 MP
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|ntr-o societate ce \ncearc` stabilirea unei rela]ii coerente cu trecutul, pe fundalul
unei aten]ii sporite fa]` de problematica prezerv`rii, consider`m util` (ba chiar 
indicat`) promovarea arhitec]ilor care aduc \n prim-plan o abordare profesionist`,
documentat` istoric, dar \n acela[i timp contemporan`, a restaur`rii. 
Cu sprijinul Velux România, o companie care s-a implicat constant \n optimizarea
spa]iilor construite, vom prezenta \n urm`toarele numere o serie de proiecte de cali-
tate care au valorizat \ntr-un mod inteligent, \ntr-un spirit de autenticitate, structuri
arhitecturale existente.
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P
roiectul de restaurare semnat de

echipa Studio Archaeus a redat 

valoarea ini]ial` bastionului Theresia

(parte a vechii fortifica]ii a Timi[oarei) 

printr-o interven]ie minu]ioas` [i foarte

atent controlat`, \ndr`znea]` \n egal`

m`sur`. Cuprinzånd mai multe corpuri de

cl`dire dispuse \ntr-un plan poligonal con-

form proiectului cet`]ii ideale, arii plantate

\ntinse [i un mare spa]iu public central de

tip mineral, bastionul a fost redescoperit

prin \ndep`rtarea interven]iilor din anii ‘70,

ce au constat \n tencuieli de ciment [i con-

solid`ri cu beton. Ast`zi, frumuse]ea

zidurilor de c`r`mid` [i a tencuielilor

tradi]ionale este din nou vizibil`.

Corpul cel mai bine p`strat, cel de pe latura

vestic`, are dou` niveluri [i mansard`, \n

timp ce restul fortifica]iei a supravie]uit

numai pe \n`l]imea parterului cu arcade din

c`r`mid`. Aceste arcade au fost transfor-

mate \n portice prin inserarea unor tåmpl`rii

asimetrice din lemn care conduc privirea \n

mod dinamic de-a lungul fa]adei. |n mod

simbolic, vechile ziduri au primit \nvelitori-

gr`din`, terasele plantate cu iarb` fiind 

totodat` referin]e la ruinele n`p`dite de

vegeta]ie, cåt [i reprezentarea celor mai noi

direc]ii \n arhitectura prietenoas` cu mediul.

Cl`direa mansardat` a fost readus` la via]`

prin repara]ii atente [i interven]ii reversibile

cu materiale moderne: [arpanta din lemn a

fost consolidat`, o mare parte a structurii

acoperi[ului a fost men]inut`, iar

interven]iile de \nlocuire au fost marcate cu

sinceritate prin utilizarea unui lemn de

culoare diferit`. Sc`rile din metal [i sticl` \n

forme minimaliste, sistemele de expunere

demontabile [i iluminarea cu reflectoare

orientabile culisante pe [ine sunt princi-

palele interven]ii contemporane care permit

o varietate considerabil` de scenarii de ilu-

minat \n spa]iile expozi]ionale f`r` a afecta

\n niciun fel anvelopanta cl`dirii ini]iale.

Odat` cu transformarea podului \n

mansard` circulabil` a fost necesar` [i

prevederea unor vitraje pentru iluminarea

natural` a spa]iilor. Solu]ia cea mai bun`,

atåt din punct de vedere estetic, cåt [i

func]ional, a fost prevederea unor ferestre

de mansard` contemporane, a c`ror 

imagine nu induce \n eroare asupra epocii

interven]iei, dar nici nu modific` \n vreun fel

percep]ia de ansamblu. Ferestrele Velux

alese au, de asemenea, marea calitate de a

fi realizate din lemn masiv, \ncadråndu-se

cu naturale]e \n spa]iul interior. Cantitatea

de lumin`, de multe ori mai mare decåt cea

adus` de lucarne, contribuie la transfor-

marea unui spa]iu \nchis [i labirintic 

\ntr-unul cald [i deschis, definit de culoarea

lemnului sc`ldat \n razele soarelui.

Ferestrele situate la nivelul ochilor permit

rela]ionarea permanent` \ntre interior [i

exterior, \n timp ce ferestrele situate

aproape de coama acoperi[ului contribuie la

atmosfera general` de lumin` difuz`, odih-

nitoare. Ritmul generat de fe]ele luminate,

fe]ele umbrite [i umbrele purtate ale ele-

mentelor din lemn ale [arpantei anim`

spa]iul, contribuind la atractivitatea acestuia

ca etaj expozi]ional.

Volumele masive ale co[urilor de fum care

str`bat mansarda au fost dematerializate

prin perforarea [i transformarea lor \n

„tunele solare” care conduc lumina,

asemenea unor periscoape, pån` \n centrul

spa]iului. Prismele tencuite au devenit ast-

fel „containere de lumin`”, obiecte de art`

modern` cu rol de exponate permanente.

Interven]ia asupra mansardei cl`dirii nu a

dus numai la cre[terea suprafe]ei vizitabile,

ci [i la realizarea unui adev`rat muzeu in

situ al tehnicilor tradi]ionale de construc]ie,

mansarda fiind un obiect istoric de valoare

ascuns pån` deun`zi privirilor, o \n[iruire de

spa]ii deopotriv` ludice [i didactice menite

s` readuc` \n inima publicului con[tiin]a 

valorii lucrurilor de demult.

Text: CATRINEL NEGRU
Foto: © BENNERT GMBH (FOTO 
AERIAN~), BOGDAN RA} {I MARIUS
MICL~U{

www.velux.ro
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CHILE. Dincolo de peisaj
|ntre 14 aprilie [i 17 mai a.c., Muzeul Na]ional de Art` Contemporan` va
g`zdui expozi]ia „CHILE. Dincolo de peisaj”, organizat` de Space Syntax
[i igloo media. Curatorul Christian Beros, arhitect [i urbanist \n cadrul
Space Syntax România, ne va explica \n continuare, pe scurt, premisele
[i conceptul acestui eveniment, exemplificându-le prin câteva proiecte
care vor fi incluse \n selec]ia de la MNAC.

|
n ultimii 20 de ani, arhitectura chilian`

[i-a cå[tigat locul pe copertele unora

dintre cele mai prestigioase reviste de

specialitate, precum [i \n c`r]i [i pe 

site-uri recunoscute de arhitectur` 

contemporan`. Proiectele prezentate

sunt cel mai adesea legate de peisaje

dramatice cu faleze ståncoase pe malul

Pacificului, de[erturi, cåmpii de ghea]`

din Patagonia, de condi]ii extreme de

trai [i de produc]ia „arhitectural`” \n

astfel de medii. Fenomenele naturale,

minimalismul \n utilizarea materialelor [i

elegan]a unor linii curate \n design au

f`cut din asemenea interven]ii modele

ale rena[terii expresiei moderniste \n

America Latin`.

Ceea ce ne-am dorit s` prezent`m \n

cadrul expozi]iei de la MNAC nu este 

\ns` imaginea dramatic` a arhitecturii

chiliene de „peisaj”. Ne-au interesat

mai degrab` experien]ele [i proiectele 

unei genera]ii care creeaz` o nou` 

direc]ie \n Chile, mergånd mai departe

decåt predecesorii lor, explorånd noi

teritorii [i interfe]e \ntre architectur`,

arte, tehnologie etc.

Proiectele au fost selectate \n primul

rånd pentru calit`]ile lor de model,

educative, legate de strategie, planifi-

care, programare, modalit`]i de strån-

gere de fonduri sau, pur [i simplu, de

colaborarea cu comunitatea local`.

Credem cu t`rie c` exist` similarit`]i

\ntre mediul arhitectural din Chile [i din

Romånia [i c`, \n vremurile actuale

zguduite de cutremure, tsunamiuri [i

r`zboaie civile, ca arhitec]i, suntem 

chema]i la arme pentru a reconsidera 

principiile [i obiectivele pe care ni le

asum`m ca profesioni[ti. Pe de alt`

parte, utilizatorii (clien]ii) sunt invita]i s`

reflecteze asupra contextului urban,

asupra nivelului de dezvoltare al

cartierelor [i al spa]iilor publice, asupra 

imaginii [i identit`]ii institu]iilor publice 

care \i reprezint`. |n c`utarea acestor 

declan[atori de schimbare de para-

digme [i forme, putem sublinia rolul

administra]iei \n promovarea calit`]ii

spa]iilor. Sub ultimele dou` regimuri

politice din Chile au existat o abordare

coerent` a dezvolt`rii urbane, o

\n]elegere fa]` de nevoia real` de cali-

tate \n designul arhitectural, o \ncurajare

a construc]iilor ca mediu de interac]iune

cu comunitatea [i, \n acela[i timp, ca

barometru al memoriei colective. Astfel,

o serie de competi]ii publice, na]ionale

[i interna]ionale, au lansat c`tre

arhitec]i invita]ia de a proiecta munici-

palit`]i, tribunale, spitale, \nchisori, 

centre culturale etc.

Rezultatul acestor concursuri este vizibil

\n proiecte precum GAM-ul – renovarea

fostului parlament al dictaturii, realizat

de Lateral \n urma unei competi]ii pu-

blice (un birou condus de arhitec]i sub

35 de ani cu o puternic` con[tiin]` a
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spa]iului public [i cu un nivel ridicat de

calitate \n proiectare). Un alt exemplu la

o scar` mult redus` este Biblioteca

Licanten proiectat` de Emilio Marin, un

tån`r arhitect chilian cu un background

mix \n domeniul artelor vizuale, al publi-

shingului independent [i al arhitecturii.

Proiectul realizat de el – restaurarea

unui atelier de fier`rie feroviar` [i

reconversia acestuia \ntr-o bibliotec`

public` – reu[e[te s` valorizeze cl`direa

[i s` ofere cartierului din apropiere un

nou spa]iu public [i cultural, men]inånd

\n acela[i timp simbolistica infrastruc-

turii existente.

Un alt declan[ator care poate u[or servi

drept paralel` cu scena autohton` este

interesul na]ional \n ceea ce prive[te

prezervarea memoriei politice a ]`rii.

Vreme de 20 de ani dup` c`derea dicta-

turii, Chile [i-a concentrat resursele \n

direc]ia reconcilierii [i unific`rii, iar una

dintre strategiile pe durata tranzi]iei a

fost tocmai conservarea istoriei, a

memoriei locurilor. Un bun exemplu \n

acest sens este Museo de la Memoria,

rezultat \n urma unei competi]ii publice

cå[tigate de Estudio America, un birou

de arhitectur` din Brazilia aflat la primul

proiect de asemenea amploare. Muzeul

ofer` nu numai un sediu pentru arhivele

[i colec]iile de materiale legate de

viol`rile drepturilor umane din timpul

regimului dictatorial, ci [i o nou` pia]`

public` \ntr-un cartier deteriorat,

atr`gånd investi]ii [i posibile planuri 

de dezvoltare pentru o zon` urban` 

neglijat`.

|n termeni de compozi]ie, de explorare

a volumelor [i formelor, folosirea de noi

materiale, maximizarea resurselor prin

apel la noi tehnologii etc. au fost cata-

lizatori pentru descompunerea expresiei

„tradi]ional” chiliene de „design la

cutie”. Proiecte precum Casa de Todos,

realizat de tån`ra arhitect` Veronica

Arcos, propun o joac` cu tehnologii digi-

tale menit` s` distrug` liniile clasice de

design, compunånd \n schimb o serie

de spa]ii alc`tuite din mi[c`rile [i inter-

ac]iunile dintre multitudinea de planuri

ale construc]iei. Casa din Aculeo, sem-

nat` de Andreas Schulz, reu[e[te s`

sparg` acela[i tipar al cutiei printr-o 

separare a zonelor de locuire \n unit`]i

independente, interconectate prin volu-

me de circula]ie care pun st`pånire pe

teren, ocupându-l prin mi[c`rile infor-

male ale fiec`rui volum \n parte.

|n]elegerea general` a nevoii de ora[e

mai bune, accesibile [i corect dezvolta-

te a declan[at la nivel de municipalitate

multe ini]iative de design de spa]ii pu-

blice care urm`resc integrarea zonelor

de parc, noi strategii de transport 

public, programe de dezvoltare a sec-

torului de retail etc. Cu toate c` nu

exist` o agend` propriu-zis` referitoare

2

3
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la standardele de calitate a

construc]iilor, 

sectorul privat \ncepe s` se raporteze

singur la anumite repere de calitate \n

proiectare, care \i vor permite s` ob]in`

servicii \mbun`t`]ite, mai multe spa]ii

publice [i zone verzi cu un design mai

bun. Nu se pune problema vreunui gest

filantropic din partea dezvoltatorilor, ci

mai degrab` este vorba de \n]elegerea

comun` a faptului c` spa]ii mai bine

conectate, o calitate crescut` \n design,

servicii [i o infrastructur` mai bune, dru-

muri [i parcuri adecvate nu pot avea

decåt un impact pozitiv asupra nivelului

de consum. Designul de calitate este

bun pentru afacerile urbei!

Pentru a rezuma, compara]ia \ntre Chile

[i Romånia nu se bazeaz` pe forme,

culori sau materiale, ci mai degrab` pe

necesit`]ile comune cu privire la 

calitatea spa]iilor [i la importan]a

designului. |n final, ceea ce conteaz`

este crearea de spa]ii noi [i

\mbun`t`]ite [i c`utarea unui mediu

propice pentru dezvoltarea lor ulte-

rioar`. Ambele na]iuni opereaz` cu

niveluri similare de venit, procente simi-

lare de dezvoltare uman` [i o istorie

politic` asem`n`toare; credem c`

prezentarea unor proiecte din Chile care

au avut succes, care au \mbun`t`]it

via]a comunit`]ilor/zonelor \n care s-au

inserat poate juca rol de declan[ator,

\ntr-o prim` faz` la nivelul arhitec]ilor [i

studen]ilor arhitec]i, pentru elaborarea

unor strategii [i proiecte similare \n

România. / ARH. CHRISTIAN BEROS

Cåteva statistici
Conform celei mai noi evalu`ri (2008)

realizate de platforma arquitectura, \n

Chile exist`:

• 18 [coli de arhitectur` + 13 \n sud [i

13 \n nord; \n total 44 de [coli de 

arhitectur` • \ntr-o ]ar` cu o popula]ie

estimat` la 17 milioane de locuitori • cu

un num`r mediu de 1.470 de absolven]i

de arhitectur` pe an • care \[i caut` de

lucru pe un teritoriu de 756.950 km2

(dintre care mare parte sunt nelocuibili)

• cu un PIB pe cap de locuitor calculat

la aprox. 12.000 USD, dar cu rang cres-

cut de distribu]ie inegal` (rangul 52.0)
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1-3. Muzeul Memoriei [i al Drepturilor Omului.
Proiect: ESTUDIO AMERICA, Carlos Dias, Lucas
Fehr [i Mario Figueroa (Brasil)
4,5. Centrul Cultural Gabriela Mistral. Proiect:
Lateral Arquitectura & Diseno, Cristián Fernández
Arquitectos
6. Biblioteca public` din Licanten. Proiect: Emilio
Marín \mpreun` cu Enrique Browne, Benjamín
Murúa, Rodrigo Valenzuela
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Ziua Interna]ional` a
Monumentelor [i Siturilor

|
ncepånd cu anul 1982, ziua de 18 aprilie este dedicat` 

monumentelor istorice, pentru a s`rb`tori [i promova 

patrimoniul cultural din \ntreaga lume. Scopul este acela de a

\ncuraja comunit`]ile locale s` aprecieze rolul pe care patrimo-

niul \l joac` \n via]a [i pentru construirea identit`]ii lor. |n acest

an este celebrat Patrimoniul Cultural Acvatic, apa fiind una din-

tre cele mai importante resurse pentru via]`, care a contribuit

la dezvoltarea [i generarea unei culturi materiale semnificative.

Cum s` o ob]in`, cum s` o depoziteze, cum s`-i valorifice ener-

gia au constituit unele dintre \ntreb`rile principale ale omenirii,

ale c`ror r`spunsuri s-au materializat de-a lungul vremii \n

nenum`rate forme. De asemenea, apa a jucat rolul unui

adev`rat catalizator \n dezvoltarea unor manifest`ri culturale

semnificative; a inspirat poezia, literatura, pictura, sculptura

sau dansul, a avut un impact deosebit asupra dezvolt`rii filo-

zofiei [i a practicilor religioase. Patrimoniul cultural al apei se

refer` a[adar nu doar la tehnologia [i arhitectura pe care

omenirea le-au dezvoltat pentru a o gestiona [i utiliza, ci [i la

acele valori intangibile care ne-au modelat credin]ele [i com-

portamentul.            

|n fiecare an, un num`r tot mai mare de Comitete Na]ionale

ICOMOS organizeaz` evenimente speciale cu ocazia zilei de

18 aprilie. Tururi ghidate la monumente istorice, [antiere de

restaurare sau situri arheologice, conferin]e organizate \n spa]ii

publice, expozi]ii, lans`ri de publica]ii, inaugur`ri de monu-

mente recent restaurate, sunt doar cåteva dintre activit`]ile ce

au loc \n aceast` zi.

Ziua Monumentelor Istorice a fost marcat` \n Bucure[ti, pe

data de 18 aprilie, \n comun de ICOMOS [i ICOM la Muzeul

}`ranului Romån. |n preajma aceleia[i zile, \n perioada 14-16

aprilie, capitala a g`zduit un alt eveniment important dedicat

patrimoniului, cea de-a 12-a edi]ie a Simpozionului Arhitectur`.

Restaurare. Arheologie, organizat` de Asocia]ia ARA, cu tema

Arheologia \n ora[. Spiritul locului.
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Neues Museum Berlin, Germania
David Chipperfield Architects / David
Chipperfield

Neues Museum din Berlin a fost con-

struit între 1843 [i 1855 dup` planurile

lui Friedrich August Stuller. Suferind 

distrugeri importante \n urma bombar-

damentelor din Al Doilea R`zboi

Mondial, în 1997 David Chipperfield a

fost numit arhitectul responsabil de

refacerea cl`dirii. Chipperfield a evitat în

mod programatic simularea structurii

ini]iale, monumentalizarea ruinelor sau

colajul evident între vechi [i nou; a rein-

tegrat în schimb toate fragmentele 

existente [i recuperate unei totalit`]i,

într-un spirit de autenticitate. 

Premiul Mies van der Rohe 2011:
Neues Museum, Berlin

MAXXI: Museum of XXI Century Arts Rome, Italia
Zaha Hadid Architects / Zaha Hadid, Patrick Schumacher, Gianluca Racana

Proiectul Muzeului Na]ional al Artelor Contemporane din Roma – sau MAXXI – a

pornit de la ideea de a crea un pol urban important pentru societate mai degrab`

decât o cl`dire-obiect. Loca]ia nu a fost una simpl`: situl amplasat în cartierul

Flaminio este marcat de prezen]a unor construc]ii austere de tip cazarm`, întinse

ca suprafa]`, dar reduse pe vertical`. Proiectul se conformeaz` elegant acestei

tendin]e a ]esutului urban, propunând un ansamblu de cl`diri abia perceptibil ca

în`l]ime, dezvoltat pe tipologia zonei: o compozi]ie de tip campus, alc`tuit` din

mai multe corpuri fin articulate între ele.

P
remiul European pentru Arhitectur`

Contemporan`, ini]iativ` a Comisiei

Europene [i a Funda]iei Mies van der

Rohe, se acord` anul acesta proiectului

Neues Museum din Berlin, semnat de

Sir David Chipperfield.  

Proiectul a fost ales din 343 de \nscrieri

provenite din \ntreaga lume, având \n

comun contribu]ii semnificative la via]a

ora[elor \n care au fost construite. 

Pe lång` acest premiu, juriul a acordat

tinerilor arhitec]i Ramon Bosch [i Bet

Capdeferro men]iunea special`

“Emerging Architect”, pentru proiectul

Collage House din Girona, Spania.

|ntr-o prim` faz` a competi]iei bienale,

juriul a ales 6 proiecte finaliste, realizate

de nume sonore din lumea arhitecturii:

Zaha Hadid, Bernard Tschumi, Jean

Nouvel, Koen van Velsen, Martine De

Maeseneer [i nu \n ultimul rånd,

cå[tig`torul Marelui Premiu, David

Chipperfield. 

Decernarea premiului va avea loc pe

data de 20 iunie \n Pavilionul Mies van

der Rohe din Barcelona.

www.miesarch.com
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Rehabilitation Centre Groot
Klimmendaal Arnhem, Olanda 
Architectenbureau Koen van
Velsen / Koen van Velsen

Centrul de Reabilitare Groot

Klimmendaal, situat \ntr-o p`dure din

apropierea localit`]ii Arnhem, Olanda,

\n ciuda dimensiunilor sale de aproxi-

mativ 14.000 de mp, se integreaz`

armonios \n peisajul \nconjur`tor.

Deschiderea vitrat` a spa]iului central

permite o comunicare permanent`

\ntre spa]iul interior [i cel exterior,

natura avånd astfel o prezen]` puter-

nic` \n orice col] al cl`dirii.

Concert House Danish Radio
Copenhagen, Danemarca
Ateliers Jean Nouvel / Jean Nouvel

Proiectul lui Jean Nouvel cuprinde o

serie de volume ce ad`postesc diferite

func]iuni, \ntr-o cutie \nalt` de 45 de

metri, cu pere]ii asemenea unor ecrane

transparente de culoare albastr`.

|nf`]i[area cl`dirii se afl` astfel \n 

permanent` schimbare, \n func]ie de

condi]iile de iluminare [i de momentul

zilei, relevånd [i disimulånd \n acela[i

timp interiorul. 

Bronks Youth Theatre Brussels,
Belgia
MDMA – Martine De Maeseneer
Architecten / Martine De Maeseneer,
Dirk Van den Brande

Proiectul Bronks Youth Theatre, semnat

de MDMA, \[i propune s` aduc` tinerii

\n contact cu artele spectacolului. Cu

toate c` amplasarea \ntr-un ]esut istoric

presupunea respectarea specificului

zonei, f`r` a intra \n conflict cu acesta,

func]iunea public` cerea un volum u[or

de observat. Pentru rezvolvarea acestei

dileme, arhitec]ii au optat pentru o

fa]ad` principal` complet vitrat` [i pen-

tru un perete culisant la sala de repeti]ii

a[a \ncåt spectacolele s` poat` fi aduse

mai aproape de strad`. 

Acropolis Museum Athens, Grecia
Bernard Tschumi Architects / Bernard Tschumi

Situat în zona istoric` Makryianni a Atenei, noul Muzeu al Acropolei se afl` la o

distan]` mai mic` de 300 de metri de Partenon, la \nceputul unei re]ele de alei

pietonale ce leag` siturile arheologice de monumentele de pe Acropole. Loca]ia

permite dialogul dintre spa]iile expozi]ionale [i cl`dirile de pe Acropole.

© Filip Dujardin

© Rob´t Hart Fotografie 

© Christian Richters © Philippe Ruault
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Pritzker 2011 pentru 
Eduardo Souto de Moura
Premiul Pritzker r`spl`te[te \n fiecare an un arhitect \n via]` care a adus
contribu]ii semnificative umanit`]ii [i mediului construit prin interme-
diul arhitecturii [i a c`rui oper` demonstreaz` o combina]ie de calit`]i
precum talent, viziune [i angajament. |n acest an, premiul \i revine 
arhitectului portughez Eduardo Souto de Moura.

D
up` ce [i-a \nfiin]at propriul birou

de arhitectur` \n anul 1980,

Souto de Moura a finalizat peste

60 de proiecte, majoritatea construite \n

Portugalia, dar [i \n ]`ri precum Spania,

Italia, Germania, Marea Britanie sau

Elve]ia. Versatilitatea activit`]ii sale e

evident` \n varietatea proiectelor pe

care le-a realizat, de la cl`diri reziden-

]iale la construc]ii de o anvergur` mai

mare, precum centre comerciale,

hoteluri, locuin]e colective, cl`diri de

birouri, galerii de art`, muzee sau [coli.

Multe din cl`dirile sale timpurii sunt

locuin]e unifamiliale [i r`mån pån`

ast`zi opere de referin]`. Cu timpul, aria

proiectelor sale s-a l`rgit, cuprinzånd

cl`diri precum Stadionul Municipal

Braga, proiectat \n 2000, Burgo Tower,

proiectat la \nceputul anilor ’90, dar con-

struit un deceniu mai tårziu, sau Muzeul

Paula Rego, finalizat \n 2008.

|n ultimele trei decenii, arhitectul por-

tughez a creat o oper` remarcabil` [i

profund contemporan`, raportåndu-se

\ns` \ntotdeauna la tradi]ia arhitectural`.

|nc` de la primele sale proiecte, realiza-

te \n anii ’80, Souto de Moura a dat

dovad` de o viziune proprie, f`r` a se

alinia la tendin]ele vremii. |n simplitatea

lor aparent`, cl`dirile sale fac o serie de

trimiteri la caracteristicile regiunii,

peisajului [i sitului [i \n acela[i timp la

istoria arhitecturii.

Stadionul s`u din Braga, Portugalia, ce a

g`zduit Campionatul european de fotbal

\n 2004, a fost un unul dintre proiectele

care l-au f`cut celebru \n lumea \ntrea-

g`. O cantitate enorm` de granit a fost

excavat` din zon` [i transformat` mai

apoi \n ciment folosit la construc]ie, iar

exploziile precise au creat un zid \nalt

de granit ce \nchide una din laturile sta-

dionului. Souto de Moura descrie

aceast` coexisten]` dintre mediul natu-

ral [i interven]ia uman` artificial` ca

fiind o arhitectur` de calitate. 

Un alt proiect al s`u, Turnul Burgo, fina-

lizat \n 2007 [i construit chiar \n ora[ul

\n care tr`ie[te [i creeaz`, Porto,

cuprinde dou` cl`diri al`turate, una ver-

tical` [i una orizontal`, cu dimensiuni

diferite, dar \n dialog una cu cealalt` [i

totodat` cu peisajul urban. Dup` cum

afirma \ns`[i arhitectul, un turn de

birouri cu 20 de etaje constituia la

momentul respectiv un proiect

neobi[nuit pentru cariera sa, dac` avem

\n vedere faptul c` a pornit de la

locuin]e unifamiliale. 

Dintre numeroasele case pe care le-a

proiectat de-a lungul timpului, cea mai

apreciat` de juriu a fost Casa Num`rul

Doi din Bom Jesus, pentru subtilitatea

cu care sunt alternate få[iile de beton \n

zidurile exterioare. 

M`n`stirea din zona muntoas` Amare,

cu numele Santa Maria do Bouro a con-

stituit prilejul pentru Souto de Moura s`

activeze [i \n sfera reconversiilor. |ntre

anii 1989 [i 1997, a transformat aceast`

structur` cu o vechime de opt secole

\ntr-un hotel, reu[ind s` creeze spa]ii ce

sunt \n deplin` armonie cu istoria locului

[i arhitectura modern`. 

1 2
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1. Eduardo Souto de Moura. 
2. Muzeul Paula Rego, Cascais.  
3. M`n`stirea Santa Maria do Bouro, Amares.
4. Casa din Bom Jesus, Braga.
5. Stadionul din Braga. 
6. Casa din Serra da Arrabida. 
7. M`n`stirea Santa Maria do Bouro, Amares. 

Foto: Luis Ferreira Alves, Augusto Brazio

Unul dintre cele mai recente proiecte

ale arhitectului portughez este Muzeul

Paula Rego. Pornind de la anumite

aspecte ale arhitecturii istorice a 

regiunii, Souto de Moura [i-a elaborat

conceptul pe reinterpretarea contempo-

ran` a acestora, elaborånd un soi de

arhitectur` modernist`, f`r` s` repete

\ns` modelele trecutului.  

Laureatul Pritzker 2011 este un arhitect

fascinat de frumuse]ea [i autenticitatea

materialelor, iar m`iestria cu care le

abordeaz` este evident` \n fiecare

cl`dire a sa. Utilizarea cuprului, a pietrei,

betonului [i a lemnului \n Centrul

Cultural din Porto, finalizat \n 1991 con-

stituie exemplul cel mai elocvent pentru

modul \n care reu[e[te s` combine

materiale dintre cele mai diverse.

Arhitectura lui Eduardo Souto de Moura

e caracterizat` de inteligen]` [i seriozi-

tate. Opera sa necesit` un contact

\ndelung [i nu o privire rapid`, deoarece

ea comunic` la nivel emo]ional doar

acelora care au timp s` asculte.

Ceremonia de decernare a premiului va

avea loc \n Washington D.C., \ntr-una

dintre cele mai reprezentative cl`diri ale

capitalei Statelor Unite – Auditoriumul

Andrew W. Mellon, oper` a arhitectului

Arthur Brown Jr. [i construit` \ntre

1926 [i 1931.

www.pritzkerprize.com
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Pentru prima dat` \n istoria omenirii, popula]ia care tr`ie[te

\n ora[e este mai numeroas` decåt cea din mediul rural. Se

estimeaz` c` spre sfår[itul secolului popula]ia lumii va

ajunge la un num`r de 9,5 miliarde, dintre care 75% vor

locui \n a[ez`ri urbane. Datorit` acestei accelerate cre[teri

demografice, mediul urban se confrunt` cu probleme din

ce \n ce mai mari, fiind nevoit s` asigure o infrastructur`

potrivit` atåt pentru locuitori, cåt [i pentru comer].

Conferin]a World Class Cities ce se va desf`[ura la Istanbul

\n perioada 27-30 iunie 2011 va reuni speciali[ti respon-

sabili de \mbun`t`]irea printr-o dezvoltare durabil` a mediu-

lui urban construit. Vor fi prezen]i primari, reprezentan]i

guvernamentali, ingineri, arhitec]i, urbani[ti, geotehni[ti,

dezvoltatori, investitori, avoca]i, consultan]i financiari,

cercet`tori [i mul]i al]ii. Ace[tia vor dezbate diversele pro-

bleme cu care se confrunt` marile ora[e [i direc]iile \n care

ar trebui s` se \ndrepte viitoarele investi]ii. 

Informa]ii complete cu privire la eveniment pute]i g`si pe

www.world-classcities.com.

World Class Cities \n Istanbul
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Poate c` niciodat` mobilierele de baie nu au
fost mai extrovertite ca \n timpurile noastre.
Poate c` niciodat` arhitec]ii [i designerii nu au
adus mai evident \n prim-plan obiectele sanitare
precum \n anii pe care \i tr`im. {i toate acestea
datorit` noilor descoperiri tehnologice ce au
\mpins c`tre un nou pas \n conceptele de 
ambientare. 

K
rionul, o descoperire recent` a diviziei Systempool a grupului

Porcelanosa, face parte din acest nou suflu de materiale ce

sus]in schimbarea unei viziuni. Mai mult, acest material st` la baza

unei adev`rate revolu]ii, promovånd o nou` paradigm` \n materie de

design.

Krionul este un material extrem de dur, neporos [i omogen, compus

dintr-o parte organic` (r`[ini polimerice de poliester) [i din dou` p`r]i

naturale (aluminiu). Se poate spune c` este o adev`rat` alchimie,

\ntrucåt na[terea lui consimte realizarea unor proiecte complexe cu o

infinitate de forme. Materialul este disponibil \n dou` variante, Stone

[i Lux. |n timp ce primul este optimizat pentru cea mai bun` perfor-

man]` \n piese turnate prin injectare, al doilea este compus din sticl`

acrilic` ce ofer` o textur` delicat`.

Calit`]ile sale particulare \l fac un protagonist al lumii moderne: lunga

rezisten]` la agen]i chimici, impermeabilitatea, rezisten]a la foc, la

[ocuri [i cu duritate asem`n`toare pietrei. |n plus, mai trebuie

ad`ugat` [i u[urin]a de cur`]are a acestui material, fiind apreciat

pentru aceasta chiar [i de exigenta cerere a medicilor. Krionul se

remarc`, \ns`, mai ales prin extrema u[urin]` de recondi]ionare: este

suficient` o past` catalizant` furnizat` \mpreun` cu kitul de reparare,

l`sat` la uscat [i [lefuit`, pentru a anula orice zgårietur`.

Un alt atribut al Krionului se descoper` \n posibilit`]ile cre`rii unor

geometrii, aproape imposibile cu alte materiale. Krionul pare s` scor-

moneasc` pån` \n cel mai ascuns col] al creativit`]ii umane, invitånd

designerii s` aduc` pe lume obiecte la care nu se puteau gåndi

\nainte. Maxima flexibilitate la cald, ce permite descoperirea unor

forme [i dimensiuni variate, fac din Krion un material adaptabil

oric`rui tip de ambient: lavoare, c`zi sau alte obiecte sanitare,

coloane de du[ sau piscine, mese sau blaturi de buc`t`rie, scaune,

piscine [i lista poate continua la nesfår[it.

Krionul este unul dintre materialele viitorului. Este materialul inova]iei

\n arhitectur` [i al libert`]ii de exprimare \n design. Aceast` credin]`

este \mp`rt`[it` [i de Delta Design, care va deschide, \n curånd, \n

Bucure[ti, un laborator de crea]ie [i produc]ie cu acest material

exclusivist. La dispozi]ia arhitec]ilor, acest centru din Romånia

urm`re[te s` devin` locul gestant al unor opere unicat, ce vor reflec-

ta o nou` \ncarnare a spiritului \n materie. (text: PAUL SCARLAT)

www.deltadesign.ro

Krion, sau spiritul nou al materiei
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Valencia a g`zduit, \ntre 8 [i 11 februarie, a 29-a edi]ie a târgului inter-
na]ional Cevisama, având \n prim-plan forma [i culoarea. Un accent
deosebit a fost pus [i \n acest an pe sustenabilitate, reciclare, perso-
nalizarea spa]iilor, exponatele reflectând tendin]e variate: stilul 
neobaroc, accente „glamour”, efectele vizuale 3D, „noul rustic” cu
tonalit`]i naturale, suprafe]e texturate sau imprimate, finisaje meta-
lizate, motive florale, dar [i clasicul contrast alb-negru.

|
n spa]iul central au fost prezentate [ase lucr`ri din cadrul

celui de-al 7-lea eveniment Trans/hitos, cu tema

„Confluen]e”: Pixel – simularea coroanei unor copaci sub care

au fost prezentate 9 premii de arhitectur` [i interior; Sound
field – tije metalice cu pl`cu]e ceramice \n cap`t, sugerând

papura \n b`taia vântului; Rice field – instala]ie circulabil` 

integral din ceramic`; Re-make – amenajare exterioar` din

materiale reciclabile, incluzând o aplica]ie pentru fa]ad` venti-

lat`; Expocatedras – expunere lucr`ri ale studen]ilor; Lovin’
green – tendin]e privind eficien]a energetic`, construc]iile

sustenabile, reciclare, cooperarea cu natura.

Concursul Tile of Spain 2010, organizat de ASCER, a adunat \n

acest an 146 proiecte \nscrise pentru trei categorii: arhitec-

tur`, design interior, lucr`ri de diplom`, iar premiile au fost

\nmânate \n cadrul unei ceremonii chiar \n timpul Cevisama.

Premiul pentru arhitectur` a fost ales \n unanimitate, fiind

apreciat pentru calitatea proiectului, dar [i pentru modul inedit

\n care au fost utilizate elementele ceramice pe fa]ada de la

strad`, permi]ând locuitorilor ob]inerea nivelului de intimitate

dorit. Cei de la Bach Arquitectes au ales cu succes ceramica

pentru a personaliza [i pentru a oferi o identitate dinamic`

cl`dirii Casp 74. Arhitec]ii Frechilla&Lopez-Pelaez au primit o

men]iune pentru Centrul de Sport Valle de las Canas din 

Pozuelo, fiind apreciat` rigoarea, simplitatea [i firescul solu]iei

oferite unei teme complexe de proiectare. Au mai fost oferite

dou` distinc]ii: IES Jaume I, arh. Ramon Esteve, pentru efec-

tul spectaculos al ceramicii galben aprins \n contrast cu

betonul aparent; CEIP 2L Martinet, Mestura Arquitectes, pen-

tru textura deosebit` a ceramicii glazurate. La categoria design

interior, a fost premiat arh. Manuel Clavel Rojo pentru par-

carea Avenida Libertad, fiind remarcat` adaptarea plac`rilor

ceramice la o geometrie sinuoas`. Proiectul de reabilitare a

Casei Del Almirante, BA Blasco Esparza, a primit men]iune

pentru sensibilitatea cu care au fost \mbinate metode mai

vechi cu tratamente noi utilizând materiale tradi]ionale. Foarte

apreciat` a fost pardoseala de pl`ci ceramice trapezoidale.

Lucrarea de diplom` San Sebastian Thermal Sea Baths, arh.

Alba Balmaseda Dominguez a fost desemnat` câ[tig`toare

pentru buna \n]elegere a contextului natural, alegerea unui fi-

nisaj interior cu un comportament perfect pentru spa]ii cu ap`,

contrastul dintre ceramic` [i beton. Men]iuni au primit arh.

Sonia Perez Rubio pentru {coala de Film Calatanazor

(adaptare la context istoric) [i arh. Maroa Asuncion Ibanez

Rosello pentru Market District Centre for Contemporary Art

(schimbarea percep]iei \n func]ie de rela]ia ceramic`-lumin`-

culoare). / LAURA LI}CANU

CEIP 2L Martinet, Mestura Arquitectes

30-42_interne_externe.qxp  4/15/11  4:09 AM  Page 40



30-42_interne_externe.qxp  4/15/11  4:10 AM  Page 41



Ajuns la a treia edi]ie, volumul reprezint` un
ghid tehnic [i o surs` de inspira]ie pentru
arhitec]i, designeri [i constructori din
\ntreaga lume. 
Pe m`sur` ce nevoia de a face fa]`
schimb`rilor climatice devine din ce \n ce
mai stringent`, tot mai mul]i profesioni[ti
urm`resc s` reduc` impactul cl`dirilor 
construite de ei, prin folosirea de tehnologii
sustenabile. 
Ecohouse prezint` ultimele descoperiri \n
domeniul materialelor [i tehnologiilor eco-
logice, ilustråndu-le prin studii de caz

detaliate care au ca referin]` proiecte din
\ntreaga lume. Prezenta edi]ie include [i
informa]ii despre alimentarea cu energie
din surse neconven]ionale – vånt, micro-
hidrocentrale [i pompe de c`ldur` – [i o
cercetare asupra posibilit`]ilor de folosire a
materialelor de construc]ie cu impact
minim asupra mediului, cum ar fi varul, 
lutul [i cånepa. 
Astfel, Ecohouse ofer` arhitec]ilor interesa]i
de cele mai recente dezvolt`ri sustenabile
numeroase op]iuni [i modele pentru
viitoarele lor proiecte. 

Ecohouse
Third Edition

ISBN: I978-3-7091-0323-4
Num`r de pagini: 208
Copert`: bro[at`
Limba: englez` 

ISBN: 978-0-470-13814-4
Num`r de pagini: 208
Copert`: cartonat`
Limba: englez`

ISBN: 978-84-92796-04-5 
Num`r de pagini: 300
Copert`: cartonat`+supracopert`
Limba: englez` 

Energy 
Dynamics

ISBN: 978-0-7506-6903-0 
Num`r de pagini: 488
Copert`: bro[at`
Limba: englez` 

Today’s Hospitals
& Health Facilities

Site Engineering
for Landscape
Architects
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