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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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{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.

18 mai

{edin]a CTUAT a Prim`riei Municipiului Bucure[ti din 18
mai 2011. Comisia a fost alc`tuit` din: Bogdan Bogoescu,
pre[edinte; Doina Bubulete, Casandra Ro[u, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Dorin {tefan, membri. 
Din partea Comsiilor Tehnice de Specialitate au fost
prezen]i Elena Boghin`, Serviciul Circula]ie [i Andrei
Zaharescu, Serviciul Re]ele. A participat la discu]ii [i dl.
Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef al Capitalei. 

1. PUZ Str. C.D. Gherea nr. 123, S.1 / proiectant SC ROM-
SCAD NPROIECT SRL; URB. RUR. ADRIAN LUCA, aviz de
oportunitate
Pe un lot de cca. 1.800 mp se dore[te ridicarea unei cl`diri

destinate locuirii; pentru moment, exist` aici o construc]ie

P+1 pentru care a fost ob]inut` autoriza]ie de demolare.

|ntreaga zon` studiat` ofer` [i alte exemple de ocupare cu

cl`diri punctuale de P+3/4. POT estimat va fi de 60-70%, iar

CUT de 2,8-3,2. Proiectan]ii \[i doresc construirea de locuin]e

colective (\ntre 20 [i 22 de apartamente) \ntr-o cl`dire de

P+3E cu et. 4 retras, \n care subsolul [i demisolul vor fi afec-

tate parc`rii. 

Constantin Enache dore[te s` [tie de ce s-a evitat cuplarea la

calcan pe col], spre S, [i observ` c` \n ce prive[te rela]ia cu

parterul, impresia pe care cl`direa o d` este de a fi foarte

lung`. 

Bogdan Bogoescu ar fi dorit o arie de analiz` mai larg`; se

intereseaz` de \n`l]imea cl`dirii apropiate, care va impune

unele restric]ii noii propuneri – se r`spunde c` aceasta are

doar P+1 [i et. 2 mansardat, dar c` \n zon` caracterul urban

este mai ales marcat de cl`diri aflate \n distribu]ie eterogen`

de P+3, P+4 sau chiar P+5E. 

Casandra Ro[u se intereseaz` despre func]iunea cl`dirii

aflate pe col]ul \nvecinat – se r`spunde c` este un depozit.

Dorin {tefan este de p`rere c` o cl`dire P+3 este posibil`,

dar nu dore[te ca aceasta s` fie mansardat`, ci ca ultimul

etaj s` fie tratat ca un etaj retras; arat` c` pentru locuire un

CUT de 2,5-2,8 este unul maximal, orice alt` sporire peste

aceste limite ducånd aproape \ntotdeauna la degradarea

calit`]ii locuirii.  

Constantin Enache apreciaz` ca prea masiv [i compact blocul

[i este de p`rere c` o solu]ie cu 4 etaje nu este fericit`.

|n`l]imea, \n opinia domniei-sale, trebuie domolit`; col]ul

poate atinge P+3, dar \n rest, etajul al treilea ar trebui s` fie

retras. 

Doina Bubulete este de p`rere c` \n`l]imea maxim` care

poate fi atins` aici, dat` fiind [i func]iunea, este de P+2.

Casandra Ro[u ar permite [i un imobil P+3.  

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Suntem de acord cu constru-

irea unei cl`diri de P+2, care poate fi ridicat` la P+3 \n 

intersec]ie; CUT nu trebuie s` dep`[easc` 2,8.” 

2. PUZ Str. Alexandru Bratu nr. 23-25, S.1 / proiectant 
SC M DESIGN SRL, URB. RUR. LUMINI}A MACHEDON,
aviz de urbanism
Principala piedic` men]ionat` de proiectan]i \n prezentarea

proiectului este cea de a se fi confruntat cu un PUZ existent,

dar care nu este aprobat – PUZ Sise[ti. Lotul are cca. 

3.000 mp, este \ncadrat \n PUG ca fiind M3, iar autoriza]ia

direct` care ar fi putut fi ob]inut` ar fi permis ridicarea unei

cl`diri P+4E, cu un CUT de 2,5. 

Dorin {tefan ar fi de acord cu atingerea \n aceast` situa]ie a

unui CUT de 3, \n limita zonei M3, [i cu o \n`l]ime de maxi-

mum 6 niveluri. 

Andrei Zaharescu observ` c` trama stradal` prezentat` e

modificat` fa]` de cea veche, iar Elena Boghin` aten]ioneaz`

proiectan]ii [i Comisia \n leg`tur` cu absen]a drumului de
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halaj. Arhitectul-[ef este de p`rere c` \n acest caz drumul de

halaj poate fi asimilat cu drumul normal, iar Bogdan

Bogoescu sugereaz` atribuirea unei duble func]iuni drumului

de halaj, care ar trebui cu aceast` ocazie redesenat.

Reprezentantul Ministerului Mediului face, \ns`, precizarea c`

drumul \n cauz` este \n administrarea Apelor Romåne, [i

cum, mai mult, se afl` [i \n zona de protec]ie a lacului, solu]ia

propus` nu este una realist`. 

Constantin Enache: „|ntrucåt ne afl`m \ntr-o zon` ambigu`,

dat` mai ales de neaprobarea acelui plan avizat, solu]iile pro-

puse trebuie s` se modeleze, cumva, acestei realit`]i de fapt,

ca [i cadrului legal. Sunt de p`rere s` ]inem cont \n acest caz

[i de solu]ia pe care ar putea-o oferi Sectorul – \n ce m`

prive[te, sunt de acord cu locuin]ele pe mal de lac, pentru c`

astfel elementul natural poate fi utilizat, accesat – [i a[ reco-

manda ca accentul vertical s` fie unul siluetat, nu unul masiv,

pentru a favoriza o rela]ie cåt de cåt convenabil` cu

vecin`tatea.”

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Aviz`m favorabil propunerea,

\n condi]iile \n care se rectific` strada de pe mal, astfel \ncåt

ea s` fie [i drum de halaj. CUT va fi de maximum 3, iar

\n`l]imea limit` de P+6”. 

3. PUZ Str. Chitila-triaj nr. 2, S.6 / proiectant BIA ARH
BARBU VLAD, aviz de urbanism, revenire
S-a revenit cu o nou` propunere, care a \ncercat s` ]in` cont

de toate cerin]ele anterior exprimate de Comisie: s-a realizat

un studiu de \nsorire, s-a regåndit [i detaliat sistemul de cir-

cula]ie \n zon`, astfel \ncåt s` se ofere acesteia [i cl`dirii

posibilitatea de a func]iona [i de a se dezvolta, au fost defi-

nite incintele [i spa]iile destinate publicului. Avizul de la

Mediu exist`, \ntrucåt a fost acceptat` solu]ia suprafe]elor

\nierbate [i a gr`dinilor suspendate. Exist` [i un aviz de la

avia]ie pentru \nål]imea de 90 m, dar \n principiu exist` acor-

dul [i pentru o cl`dire mai \nalt`, \ntrucåt traficul aerian nu va

fi afectat de aceast` nou` construc]ie.

Constantin Enache: „Sunt de acord cu avizarea favorabil`,

deoarece propunerea \ncearc` s` genereze un \nceput de

\ncredere [i de civiliza]ie urban` \n acest col] al ora[ului.”

Vlad Cavarnali se declar` de acord [i el cu propunerea, \n

forma prezentat`. 

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Propunem avizarea favora-

bil`.”

4. PUD Str. Neajlovului nr. 11, S. 1 / proiectant SC ARH
SQUAD SRL, URB. RUR. VICTORIA NAVRESCU, aviz de
urbanism, revenire
Zona studiat` pentru a permite viitoarea construc]ie se afl` \n

Sectorul 1, la N de Bd. Gloria [i apar]ine conform PUZ 

UTR-ului L2A; indicatorii permi[i sunt POT 45%, CUT 0,9. Pe

parcela de 200 mp se dore[te amplasarea unei construc]ii pe

fund de lot, pentru c` se poate construi favorabil [i pentru

zon`, [i pentru viitorul locatar, \n planul secund. La propri-

etate, \ns`, se ajunge pe un acces dificil ca statut. Casandra

Ro[u exprim` opinia conform c`reia „forma legal` de

exploatare a acestui lot este cea cu precizarea accesului [i a

condi]iilor lui.”

Bogdan Bogoescu ar dori s` [tie dac` nu s-ar putea \ncerca o

cuplare a lotului cu proprietatea din spate – se r`spunde 

negativ. 

Dorin {tefan: „Acest lot conjunctural nu ar trebui construit.

R`spunsurile care se pot da unei astfel de realit`]i sunt [i ele,

la råndul lor, conjuncturale, iar arhitec]ii ar trebui, ca profe-

sioni[ti, s` se opun` oric`rei alte logici care nu este cea a

normalit`]ii profesionale.”

Constantin Enache: „Sunt de acord c` situa]ia este una con-

junctural`, dar eu voi fi conjunctural \n felul meu propriu, 

sugerånd o solu]ie chiar [i \n acest caz, pentru c`, \ntr-adev`r

situa]ia este excep]ional`, anormal`, \ns` ora[ul nu are, \n

ansamblul s`u, de suferit de pe urma unei astfel de

interven]ii – parterul poate r`måne a[a cum este, iar etajul va

trebui s` se retrag` pe capete cu 2 m ca s` poat` exista o

fa]ad` clar constituit`. Mai mult, cred c` propunerea se poate

rezolva prin concesionare [i c`, din punct de vedere tehnic,

putem sus]ine o solu]ie pe aceast` cale. Problema este, fun-

damental, una de ordin juridic [i social [i ar fi bine pentru 

proprietar s` solicite o audien]` Primarului pentru a clarifica

statutul lotului pe care \l de]ine.”

Casandra Ro[u este \n principiu de acord cu ideea de apari]ie

a unei str`zi noi, dar crede c` \n aceast` form` proiectul nu

poate fi avizat favorabil. 

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „V` rug`m s` reveni]i \n

Comisie dup` ce ve]i ob]ine un punct de vedere clar din

partea autorit`]ilor [i administra]iei.”

25 mai

Sedin]a CTUAT a Prim`riei Municipiului Bucure[ti din 25
mai 2011. Comisia a fost alc`tuit` din: Bogdan Bogoescu,
pre[edinte, Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dan
Marin, Dan {erban, Dorin {tefan, membri. Din partea
Comisiilor Tehnice de Specialitate au fost prezen]i
Andrei Zaharescu, Serviciul Re]ele [i Elena Boghin`,
Serviciul Circula]ie. A participat la discu]ii [i arhitectul-
[ef al Capitalei, dl. Gheorghe P`tra[cu. 

1. PUZ {oseaua Alexandriei nr. 122B, S.5 / proiectant 
SC ESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL, URB.
RUR. FLORENTIN GUDILA, aviz de urbanism, revenire
Fa]` de ultima \nf`]i[are, se arat` c` au fost efectuate [i

introduse \n documentare sugestiile Comisiei: zona verde a

intrat \n M, POT a fost adus la 70%, CUT nu dep`[e[te 3. Se

precizeaz` din nou c` func]iunea predominant` va fi aceea de

cl`dire de birouri, dar va cuprinde [i 12 apt. sub 100 mp. |n

condi]iile date, nu pot fi asigurate mai mult de 4 locuri de par-

care, care vor fi destinate birourilor. Avizul de la circula]ie

exist`, pentru c` {oseaua Alexandriei va fi l`rgit` de la 21 la

38 m, extinderea urmånd a se face numai pe partea dreapt`;

\n ceea ce prive[te \ncadrarea \n intersec]ie a noii propuneri,

s-a cerut ca proprietarul s` cedeze o suprafa]` de teren.

Accesul, \ns`, apar]ine [i va apar]ine \n continuare benzin`riei

existente. Dorin]a ini]ial` a proiectantului a fost s` se \ncerce

realizarea [i concretizarea unei reguli pentru toat` intersec]ia,

cu atåt mai mult cu cåt este vorba despre una dintre intr`rile

importante \n Bucure[ti, iar pia]a rezultat` din \ncruci[area

drumurilor este cu totul dezorganizat`. 

Dorin {tefan ar dori s` [tie dac` nu cumva o extrudare a

volumului propus nu ar da mai multa prezen]` cl`dirii [i, prin

urmare, nu ar fi un mai bun semnal pentru \ntreaga

intersec]ie; se pronun]`, personal, pentru o solu]ie de acest

fel, iar opiniei d-sale se raliaz` [i Dan {erban. 
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Tiberiu Florescu: „Este vorba aici, \n primul rånd, despre una

dintre intr`rile \n Bucure[ti. Ca atare, \nainte de orice alte

considerente, m` intereseaz` o viziune unitar` asupra locului,

poate o propunere a unui front continuu de o \n`l]ime

comun`. Pe scurt, m-ar interesa ca studiul s` aib` o anume

coeren]` [i s` sus]in` ansamblul, nu s` demonstreze doar

posibilitatea unei interven]ii pe parcel`”.

Dorin {tefan este de p`rere c`, dac` o reglementare ca

aceea propus` de Tiberiu Florescu nu poate fi dat`, atunci ar

fi mai util s` se r`mån` la prevederile PUG, care prev`d o

zon` de M3 [i \n`l]imea maxim` de P+4. „Urbanistic vorbind,

aici nu ar mai trebui s` se construiasc` nimic decåt dac` zona

\n ansamblul ei se va restructura, pentru c`, lipsind o viziune,

se va construi fantezist [i f`r` nicio ordine, f`r` nicio regul`.”

Bogdan Bogoescu, \ns`, atrage aten]ia asupra faptului c`

„dac` vom accepta PUZ \n aceast` form`, vom ajunge s`

legitim`m, cumva, [i acea cas` din pinten, ridicat` ilegal [i

f`r` nicio ra]iune urbanistic`.”

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Propunerea ilustreaz` cum

nu se poate mai potrivit lipsa de control a administra]iei

Capitalei asupra propriului patrimoniu [i asupra propriilor

proiecte. Aici ar fi de datoria Prim`riei s` sanc]ioneze proble-

ma acelei case ap`rute ilegal. Din punctul de vedere al

parcelei, propun s` aviz`m favorabil realizarea acestui edifica-

bil \n condi]iile prev`zute de PUG – \ncadrare \n zona M2 [i h

maxim P+4, \n speran]a c` astfel se va deschide posibilitatea

de evolu]ie a zonei c`tre urbanitate.”

2. PUZ Str. Dambului nr. 74, S.4 / proiectant SC ARTTEK
CB SRL, URB. RUR. CRISTINA ENACHE, consultare
Prezentarea este prefa]at` de o interven]ie a arhitectului-[ef

al Sectorului 4, Daniel C`r`mida, care afirm` c`, \n noile

condi]ii, legea d` o libertate mai mare administra]iei, dar c`,

urmare a acestor prevederi, Sectorul 4 a pierdut zona prote-

jat`. Parcul Tineretului s-a m`rit, rezultånd o insularizare a

zonei, iar pe terenul triunghiular rezultat din nerealizarea

\nchiderii inelului median de circula]ie prin Parc a fost studiat`

posibilitatea acord`rii unor terenuri \n compensa]ie pentru cei

care au pierdut parcele \n favoarea domeniului public. Pe de

alt` parte, pe alte suprafe]e ale parcului s-au continuat

ini]iativele inocul`rii de voca]ii tinere[ti acestui parc de mari

dimensiuni – zone de agrement, AquaPark [.a.m.d.

Propunerea de principiu pentru aceast` zon` triunghiular` ar

fi de trecere a ei \n zona M2, care s` poat` primi accente de

P+14, P+16, poate chiar [i mai \nalte. |n acela[i timp, mai

afirm` arhitectul-[ef de sector, Sala Polivalent`, care nu mai

corespunde cerin]elor actuale din mai multe privin]e, va tre-

bui remodelat` pentru a se putea dezvolta, motiv pentru care

s-ar putea gåndi prezen]a \n parc, la o oarecare distan]`, a

unui hotel care s` re-dimensioneze posibilit`]ile S`lii. 

Dan Marin se intereseaz` dac` proiectul AquaPark va intra [i

el \n acest PUZ  – se r`spunde negativ; acela[i mai dore[te

s` [tie \n baza c`rei documenta]ii s-a f`cut proiectul

AquaPark – se r`spunde c` el a fost cuprins \n PUZ Parcul

Tineretului, dar c` a fost avizat [i mai apoi actualizat pe baza

unui PUD avizat de Sector. Stelian Constantinescu intervine

\n discu]ie [i precizeaz` c` \n zon` au ap`rut o serie de

modific`ri fa]` de cele prev`zute de documenta]ii, \n sensul

c` „s-au f`cut schimb`ri de func]iune [i de \ncadr`ri, a fost

schimbat locul [i accesul \n zon`, ideea de func]iune V3 pre-

supune accesul public, \n timp ce \n prezent accesul la

[trand este controlat [.a.m.d.”

Referitor la problema extinderii [i dezvolt`rii S`lii Polivalente,

Dorin {tefan dore[te s` [tie cine este actualmente propri-

etarul s`lii – se r`spunde c` este o institu]ie de stat, de sine

st`t`toare, SC Polivalenta S.A. Este de p`rere c`, dac` va

trebui construit hotelul sau vreo extindere, este bine ca

aceste extinderi/dezvolt`ri s` se construiasc` \n imediata

apropiere, pentru a se evita circula]iile haotice prin parc. Cåt

prive[te strada care asigur` accesul prin spate ale ma[inilor,

este de p`rere c` aceasta va trebui a[ezat` pe limita parcului. 

Tiberiu Florescu consider` c` esen]iale pentru aceast` zon`

sunt plan[ele care cuprind regimul juridic al terenurilor, care e

obligatoriu s` con]in` punerile \n posesie, circula]iile

terenurilor, limitele cadastrale; cere aceste documente, dar

ele nu \i pot fi oferite pe moment de solicitant. 

Daniel C`r`mid`: „Am considerat c`, \nainte de toate aces-

tea, este oportun s` preciz`m conceptul de rezolvare. Se va

putea mobila zona cu puncte \nalte?”

Constantin Enache r`spunde [i acestei \ntreb`ri, precizån-

du-[i pozi]ia: „Cred c` regruparea terenurilor revendicate prin

schimb de propriet`]i trebuie men]inut`, sau trebuie s`

existe exproprieri pentru cauza public`, de vreme ce e clar c`

nu pot fi revendicate terenuri din domeniul de utilitate 

public`; amplasarea accentelor \nalte pe corni[` este \n

regul` ca principiu, dar ele trebuie s` fie evident diferite ca

volum [i expresie fa]` de cele din vale; nu cred c` a accepta

construirea hotelului \n punctul indicat e o solu]ie adus`

zonei, pentru c` se vor genera alte probleme, care vor fi greu

de rezolvat”. 

Elena Boghina atrage aten]ia asupra modului \n care va fi 

figurat pe plan[ele viitoare drumul de separa]ie dintre propri-

et`]i [i parc, pentru c` \n actualele plan[e el este \nregistrat

ca spa]iu verde. 

Stelian Constantinescu intervine din nou [i exprim` opinia

dup` care, pentru a exista coeren]` \n interven]iile din zon`,

trebuie actualizat PUZ Parcul Tineretului, astfel \ncåt toate

inten]iile de modificare s` fie \nregistrate de o singur` docu-

menta]ie. Mai adaug` c` \ntr-o zon` de tipul V1, cum e cea a

Parcului, nu poate fi acceptat` sub niciun motiv func]iunea de

hotel; trebuie neap`rat urm`rite, pentru a fi realizat` o docu-

menta]ie unitar`, numeroasele puneri \n posesie [i ]inut cont

de faptul c` \n parcel`rile vechi exist` str`zile vechi, pentru

c` altfel vor exista litigii asupra acestor terenuri f`r` 

proprietari. 

Tiberiu Florescu: „Documenta]ia este ambigu`. Principial,

cred c` trebuie rediscutat` amplasarea Arenei Bucure[tilor.

Nu sunt de acord cu str`zi noi [i construc]ii noi \n parcuri.

Hotelul, \n eventualitatea \n care ar fi locat \n acel punct, va

crea mari probleme.”

Dan Marin este inechivoc: „Astfel formulat` propunerea, evi-

dent c` nu este posibil`. Chiar dac` vorbim de acea societate

a S`lii Polivalente, terenul ei este \n alt` parte, nu \n parc.”

Recomand`ri (Bogdan Bogoescu): „La PUZ va fi prezentat`

cåt mai exact situa]ia juridic` a terenurilor, precum [i felul \n

care propune]i [i argumenta]i delimitarea parcului; zona este

\n regul` [i ea poate valorifica corni[a, deci pot ap`rea con-

struc]ii mai \nalte; Arena Bucure[tilor nu face parte dintr-un

PUZ aprobat – se poate gåndi relocarea ei.”  
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3. PUZ {oseaua Iancului nr. 90, S.2 / proiectant SC
BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM SRL, URB. RUR.
TRAIAN BOGDAN BOGOESCU, aviz de oportunitate
Pe o zon` dens populat`, dar marcat` de discontinuit`]i mul-

tiple – care sunt analizate [i prezentate detaliat pe plan[e

diferite – se dore[te realizarea unui „demers anti-mediu”,

care vizeaz` construirea unui parc urban pe o dal` aflat` la o

altitudine de 9 m \n`l]ime. Terenul apar]ine ZP 46 Vatra

Luminoas`, fosta zon` industrial`, acum ocupat` doar de o

serie de depozite [i de ]es`torii, oricum exploatat` mult sub

poten]ialul [i valoarea ei urban` (este m`rginit` de arterele

Pantelimon / Coravu / Mihai Bravu [i de Stadionul Na]ional).

S-a realizat \n principal o analiz` a zonelor verzi [i a calit`]ii

spa]iilor comerciale din \ntreaga arie, ajungåndu-se la

urm`toarele concluzii de principiu: 98% din unit`]ile de ali-

menta]ie public` sunt reprezentate de fast-food, calitatea

comer]ului per ansamblu este sc`zut`, exist` 218 b`nci \n

zon`, din totalul de cca. 12.500 mp de spa]ii verzi ale zonei,

numai cca 4% sunt destinate recreerii. Transportul public

este bine servit de liniile de tramvai [i de troleibuze, ca [i de

actualul, respectiv viitorul metrou. 

Din analiza zonei protejate, au rezultat trei tipuri de

disfunc]ionalit`]i: interven]ii nocive prin supraetajare; ocupare

cu garaje a unor suprafe]e importante; extinderi cu desfiin]`ri

sau desfigur`ri ale fa]adelor. Spa]iul sufer`, per ansamblu, de

o lips` evident` de identitate. Se propune, prin urmare, un

centru comunitar de cartier cu spa]ii comerciale unitare, parc,

loisir, sport, iar la cota de 9 m se vor afla terenul de tip parc,

terenul de joac` pentru copii, pavilioanele de loisir. Ca indica-

tori urbanistici, se propune un POT de 70%, de la 40%, dar

cu acoperi[ul \nierbat, un CUT de 1,9 fa]` de 1,8, cåt permite

regulamentul actual, [i o \n`l]ime maxim` de 13 m, care este

cea a zonei. 

Dan {erban este de acord cu propunerea, apreciaz` analiza [i

cere, la prezentarea viitoare, ilustrarea de tem` [i cåteva

sec]iuni. Dorin {tefan, Dan Marin [i Tiberiu Florescu sunt de

acord [i ei cu propunerea; ultimul solicit` ca gr`dina sus-

pendat` s` fie realizat` coerent, ca un mare ansamblu, [i cu

un strat de p`månt de minimum 1,60 m, care s` permit`

continuitate de sol \nierbat [i plantarea de vegeta]ie mare. 

Andrei Zaharescu atrage aten]ia asupra necesit`]ii de a face

ca apele pluviale s` fie conduse prin instala]ii c`tre apa frea-

tic`, evitåndu-se astfel impermeabilizarea solului. 

Rezolu]ie (Constantin Enache): „Proiectul se avizeaz` favora-

bil, \n condi]iile \n care vor fi realizate corect spa]iile plantate

de la nivelul superior; se va urm`ri atent gestionarea apei [i,

pe cåt posibil, se va \ncerca o lini[tire a fa]adelor, mai ales \n

zona de jos a cl`dirii”. 

4. Str. Drumul la Ro[u nr. 70-90, S.6 / proiectant URBE
2000 Birou de Proiectare, Urbanism, Arhitectur`, Design,
URB. RUR. CONSTANTIN ENACHE, aviz de urbanism
Documenta]ia este una dintre cele 46 de PUZ-uri avizate,

\ns` suspendate, pentru care procedura de intrare \n legali-

tate a trebuit reluat`. Amplasarea construc]iei s-a realizat pe

marginea Lacului Morii, la NV, \n imediata apropiere a PUZ

realizat de echipa condus` de Ricardo Bofill. Terenurile sunt

\n marea lor majoritate libere, \ns` mai exist` unele case pe

loturi. Au fost luate \n considerare [i introduse \n documen-

ta]ie drumul pe mal de lac [i limitele de propriet`]i, iar

num`rul necesar de parc`ri este asigurat sub o dal` comun`

\nierbat`. S-au stabilit mai multe niveluri de indicatori, dat`

fiind suprafa]a mare afectat` de cl`diri [i inegalitatea de ocu-

pare a acestuia de c`tre construc]iile propuse. Astfel, pentru

cl`dirile mai \nalte sau egale cu 14 etaje, POT a fost apreciat

ca fiind de 20%, pentru cele mai mic de 12 niveluri este de

30%, iar pentru cele cu \n`l]imea de 6 m, el poate atinge

40%. 

Dan {erban este de acord cu propunerea, apreciind ritmul

compozi]iei, felul \n care se poate face perceperea ansamblu-

lui, modul de a fi prezent al dominantei [.a.m.d. Andrei

Zaharescu este [i el de acord cu propunerea, \ns` sugereaz`,

dat` fiind apropierea loca]iei de proiectul de mari dimensiuni

al echipei conduse de Ricardo Bofill, discutarea echip`rii \n

comun a celor dou` viitoare realit`]i urbanistice. Constantin

Enache este favorabil aviz`rii proiectului, cu condi]ia

demar`rii mai \ntåi a realiz`rii structurilor [i re]elelor. Andrei

Zaharescu revine [i precizeaz` c` „problema edilitar` este

una foarte important` pentru \ntreg proiectul. Prim`ria

Sectorului 6 are un drum aprobat [i trebuie neap`rat v`zut

care este traseul acestuia, pentru a se intra \n concordan]` la

nivel de documenta]ie.”

Rezolu]ie (Bogan Bogoescu): „Este foarte important de colat,

de adunat \ntr-o singur` documenta]ie tot ceea ce se petrece

pe malul lacului. Discu]ia trebuie neap`rat reluat` [i la

prezentarea inelului median, dat` fiind inciden]a important` a

proiectelor cu viitoarea arter`. De observat coeren]a docu-

menta]iilor cu drumul propus.”

5. PUZ Str. Jean Monnet nr. 16, S.1 / proiectant URB.
RUR. AURORA BANCAU, aviz de urbanism

Terenul pe care se dore[te construirea se afl` \n apropierea

Bulevardului Prim`verii, \n Parcelarea Jianu, ZP57. Are o

suprafa]` de doar 237 mp [i a fost pus \n posesie de RAPPS;

parcelarea avea acces prin Str. Victor Hugo, unde deschide

un front de 8 m. Zona are deja multe imobile de P+4 cu des-

tina]ia de locuin]e. Se dore[te pentru viitoarea cl`dire

ob]inerea unui POT de 60% fa]` de 40, cåt poate oferi zona,

un CUT de 3 [i o \n`l]ime de P+3/4.

Dan Marin cere, pe cåt posibil, recuperarea str`zilor din

vechiul parcelar, care existau, \ns` au fost desfiin]ate de

autorit`]ile comuniste. 

Bogdan Bogoescu face observa]ia m`rimii reduse a parce-

larului, raportat la care regimul de construire este unul foarte

ridicat. Este de p`rere c` ar fi util s` fie dat` o reglementare

\ntregii parcele a RAPPS.

Dorin {tefan ofer` sugestia unei bucle interioare parcelei,

care s` rezolve pe viitor problema circula]iei de incint`,

m`car. Mai crede c` solu]ia cea mai potrivit`, \n aceast`

situa]ie, este „s` se restituie cele dou` str`zi, urmat` de o

rejudecare integral` a parcelei mari.”

Tiberiu Florescu este de p`rere ca PUZ-ul este unul de par-

cel`, [i arat` c` trebuie reglementate [i accesele [i, \n egal`

m`sur`, calitatea acestei documenta]ii \n raport cu situa]ia

vecin`t`]ilor.

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „V` rug`m s` reveni]i dup` o

\ntrevedere cu RAPPS [i dup` ce incerca]i s` stabili]i cu ei

regimul str`zilor, dac` se poate urmat de o propunere de

amenajare la nivelul \ntregii parcele.”
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{edinta CTUAT a Prim`riei Municipiului Bucure[ti din 1
iunie 2011. Comisia a fost alc`tuita din: Sorin Gabrea,
pre[edinte, Doina Bubulete, Casandra Ro[u, Bogdan
Bogoescu, Vlad Cavarnali, Constantin Enache, membri.
Din partea Comisiilor Tehnice de Specialitate a fost
prezent Andrei Zaharescu, Serviciul Re]ele. A participat
la discu]ii [i arhitectul-[ef al Capitalei, dl. Gheorghe
P`tra[cu. 

1. Studiu peisagistic Bdul. Vasile Milea (Pasaj Basarab -
Bdul. Timi[oara) / proiectant SC SEARCH CORPORATION
SRL, URB RUR MARGARETA FOTACHE, consultare 
Inten]ia proiectantului este cea de a reabilita sistemul rutier [i

al liniilor de tramvai pe artera care face obiectul studiului, cu

adresa mai exact` a tronsonului Pasajul Basarab – Bdul

Timi[oara. Se mai doresc urm`toarele: stâlpii de lumin` [i

firele de tramvai s` fie gândite [i realizate ca o func]iune

comun`; p`strarea liniei clare de demarca]ie \ntre spa]iile

publice [i cele private; realizarea unei planta]ii din frasini [i

tei, \n condi]iile \n care majoritatea pomilor maturi va fi

p`strat`. Se mai precizeaz` c` exist` deja un aviz de la

Serviciul Circula]ie. Bogdan Bogoescu dore[te s` [tie dac`

au fost gândite parc`ri temporare \n lungul liniei de circula]ie

analizate, \n ideea \n care spa]iile de parcare dintre pomi nu

sunt o solu]ie fericit`; se r`spunde c` se va putea opri tem-

porar, dar c` artera este, \n realitate, mai mult una de tranzit.  

Constantin Enache: „V-am sugera, dac` se poate, ca teiul s`

fie plantat \n suprafe]e mai largi, nu \n lungul carosabilului,

pentru c` are r`d`cini foarte puternice, care \n timp vor afec-

ta trotuarul [i, posibil, chiar carosabilul. |n plus, el \[i pierde 

frunza \nc` din iunie-iulie, astfel c` \n restul anului ofer` o

imagine mai curând uscat` [i foarte pu]in` protec]ie împotri-

va c`ldurii. Frasinul ar fi, din acest punct de vedere, o alegere

mai bun`, dac` este posibil. Pe de alt` parte, consider c` ar fi

foarte bine ca [i spre Politehnic` s` fie planta]i copaci, iar

Mallului i se poate cere s` execute [i el \n zon` o planta]ie de

aliniament, care va îmbun`t`]i clar confortul vizual [i termic \n

zon`, iar imaginea str`zii va fi unitar` din acest punct de

vedere.” 

Sorin Gabrea: „Mi-am notat, \n timpul prezent`rii dvs., o serie

de probleme care au fost atinse mai pu]in [i care sunt sigur

c` vor ameliora mult calitatea proiectului [i a interven]iei, \n

m`sura \n care ve]i r`spunde corect la ele: ce fel de stâlpi

inten]iona]i s` a[eza]i pe marginea drumului – de beton, de

metal, de lemn? Cum vor fi tratate sta]iile tramvai, accesele

la ele, acoperirile lor, co[urile de gunoi? Ave]i dou` intersec]ii

importante, care pot fi tratate ca pasaj denivelat; preciza]i-v`,

v` rug`m, pozi]ia \n leg`tur` cu acestea.” 

Bogdan Bogoescu sugereaz`, fa]` de problema vegeta]iei

mari, plantarea de castani – copaci care ofer` o imagine

pl`cut` ca prezen]` urban` [i protec]ie îndelungat` [i efi-

cient` împotriva soarelui. Andrei Zaharescu atrage aten]ia

membrilor Comisiei asupra unei probleme foarte importante

– membrii serviciului Circula]ie cer, din mai multe motive, 

ca linia de tramvai s` fie ridicat`, pe acest tronson, cu 

cca 15 cm. 

Sorin Gabrea: „Salut`m [i apreciem ini]iativa, dar v` rug`m

s` completa]i documenta]ia cu plan[ele care vor propune

solu]ii pentru circula]ia pietonilor pe întregul traseu studiat,

pentru felul \n care ve]i realiza spa]iile publice, cu desene

care vor ar`ta modelul [i felul \n care func]ioneaz` mobilierul

urban cu corpurile de iluminat; v` mai rug`m s` analiza]i

oportunitatea unor pasaje subterane pe traseu. V` rug`m s`

reveni]i.” 

2. PUZ Str. Gazelei nr. 44, S.4 / proiectant EAST WIND
ARCHITECT SRL, URB. RUR. RALUCA ELENA AXANTE,
aviz de oportunitate
Este vorba despre o parcel` atipic`, situat` \n ZP88. Se

dore[te realizarea unui imobil cu func]iunea de locuin]e [i

servicii, dar indicatorii vor cre[te – POT la 54%, CUT la 3;

\n`l]imea va ajunge la P+6. Pe spatele parcelei, ca vecin`t`]i,

se afl` Academia Militar` [i o serie de terenuri de sport. Zona

este populat` cu loturi lungi [i înguste, cu deschidere mic`.  

Dan {erban: „Conturarea volumetric` \n rela]ie cu situl ar

conduce la solu]ia închiderii propriet`]ii ca modalitate de dez-

voltare. Cum se va face, \ns`, alimentarea auto? Pentru

moment, mi se pare c` accentul este gratuit, [i cred c` fron-

tul ar fi util s` se închid`. Configura]ia \n ansamblu nu e bine

motivat`.” 

Constantin Enache: „Întrebarea mea este ce vom face atunci

când, \n condi]iile \n care noi trecem de la 1,8 la 3, [i ceilal]i

vecini vor dori s` procedeze la fel? Cum vor putea construi

ace[tia \n regim de echitate?” 

Bogdan Bogoescu: „S-a f`cut o abordare a tipologiei locului,

zonei? Dac` dori]i s` conserva]i specificul zonei, care este

acel specific? Cum se poate coopera \ntre p`r]i, într-un echili-

bru [i o oarecare echitate a zonei? Adic`, respectând un

acela[i principiu pentru toat` parcela. Cred c` o solu]ie cu

dou` edificabile [i cu acces prin pasaj ar fi mai bun`.” 

Casandra Ro[u se declar` de acord cu pozi]ia dlui Bogoescu

[i este de p`rere c` un CUT ca acela propus \n aceast` zon`

[i pentru aceast` func]iune este prea ridicat. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Partiul este foarte contorsionat,

neargumentat, iar lotul este [i a[a foarte greu de construit.

V` rug`m s` lua]i \n calcul o analiz` a posibilit`]ii de a con-

strui [i pentru dumneavoastr` [i pentru vecini. Fromula cu

dou` edificabile este una mai posibil`. V` rug`m s`

solu]iona]i [i problema p`str`rii construc]iilor pe aliniament

sau a unei retrageri. V` rug`m s` reveni]i.”  

3. PUZ Calea Floreasca nr. 242-246, S.1 / proiectant SC
CUANTUM DESIGN SRL, URB. RUR. TUDOR DAN, aviz
de urbanism
Terenul care face obiectul propunerii este de 1,2 ha [i se afl`

\ntr-o zon` ocupat` cu servicii, cu spa]ii comerciale, care are

o anume dinamic`. Se face observa]ia c` Bd. Barbu

V`c`rescu s-a dezvoltat ca un ax urban \n lungul C`ii

Floreasca. Conforma]ia volumetric` propune câteva imobile

mai mici, dar [i un accent de 130 m \n`l]ime care se dore[te

a fi punctul central al întregii zone. Au fost identificate trei

probleme majore ale proiectului, la care acesta încearc` s`

r`spund`: 1. rela]ia cu cartierul de case individuale; 2. rela]ia

cu accentul dominant; 3. felul \n care va fi conformat frontul

propunerii la Calea Floreasca. Zona de birouri se conformeaz`

foarte bine datorit` cl`dirilor înalte care marcheaz` zona de

servicii.  

Sorin Gabrea se intereseaz` de cuantumul indicatorilor – CUT
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propus este de 3,9, POT de 50%, iar h maxim, a[a cum s-a

ar`tat, este de 130 m; func]iunea propus` este de zon` de

birouri [i comercial`. Casandra Ro[u consider` POT foarte

mare. Bogdan Bogoescu crede c` propunerea este posibil`,

dar cere detalii asupra felului \n care va fi conturat spa]iul

public, cum va fi el folosit [i cum va ar`ta designul acestuia.

Se r`spunde c` a fost gândit un spa]iu public, care va fi

delimitat de cl`dirile mai joase.  

Sorin Gabrea consider` c` dat` fiind voca]ia zonei, propune-

rea ar trebui încurajat`; dore[te s` [tie dac` strada propus`

este una public` sau de deservire intern` – se r`spunde c`

strada nu va avea statut public.  

Dan {erban \[i exprim` rezerva fa]` de edificiul foarte larg,

foarte generos propus care, \n final, \n opinia d-sale, poate

produce chiar o alt` solu]ie. Dore[te ca [i varianta de arhitec-

tur` se fie aprobat`, dat` fiind importan]a viitoare a acestei

zone [i cl`diri.  

Vlad Cavarnali atrage aten]ia asupra modalit`]ii \n care spa]iul

total al ansamblului va trebui s` se închege astfel \ncåt s` nu

rezulte un spa]iu public oarecare, banal, anost. Cere s` fie

mai bine definit` rela]ia dintre elementele existente [i cele

nou-propuse. |n opinia d-sale, trebuie creat` o oarecare

reprezentativitate a spa]iului. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Suntem \n principiu de acord cu

func]iunea propus` [i cu indicatorii, dar dorim preciz`ri mai

multe asupra incintei [i a organiz`rii ei. Edificabilul s` con]in`

o zon` mai înalt`, ca [i un al doilea registru cu un pachet de

retrageri. Spa]iul public poate fi mai bine conturat dac` s-ar

orienta spre S, dar e nevoie de o mai bun` rela]ie dintre

cl`diri, ca [i de o mai bun` organizare a circula]iei.”  

4. Studiu peisagistic Bdul. Liviu Rebreanu / proiectant SC
CONSI TRANS SRL, URB. RUR. MIHAELA MUSCALIUC,
aviz de oportunitate

Se dore[te mai buna conformare a spa]iului public [i a orga-

niz`rii vegeta]iei pe întregul bulevard (copacii înal]i au fost

p`stra]i), \n condi]iile \n care studiul de trafic prevede deja

în`l]area tramvaiului pe o platform` înierbat` [i sunt unele

dificult`]i la intersec]ia acestei artere cu Bd. Camil Ressu.

Solu]ia de circula]ie este avizat`. |n zona de intersec]ie a

bulevardelor numite s-a propus o mobilare a spa]iului public

cu obiecte din lemn [i metal; intrarea \n parc este marcat`.

Pe Bd. Grigorescu s-a propus amenajarea unei pia]ete cu per-

gole [i b`nci, iar din punctul de vedere al vegeta]iei au fost

propuse specii de arbori [i plante rezistente la poluare – cas-

tani, platani, corcodu[ negru, tei, frasini.  

Bogdan Bogoescu: „Sigur c` suntem de acord cu ini]iativa,

\ns` toate spa]iile trebuie tratate detaliat ca design; \n niciun

caz nu mai propune]i jardiniere; platforma tramvaiului poate fi

corectat`”.  

Casandra Ro[u: „Nu în]eleg deloc vegeta]ia la hârd`u pe care

o propune]i sau doar o accepta]i – dac` tot exist` p`mânt, de

ce nu se pune acea plant` sau cop`cel direct \n el? Pe de alt`

parte, sunt total împotriva pavelelor \n Bucure[ti, care fac

mersul pentru doamne, cu tocuri, absolut imposibil – trotua-

rele acelea sunt gândite [i f`cute pentru b`rba]i cu num`r

mare la pantofi. Dac` în]eleg bine, propune]i defri[area a 50

de castani pentru parc`ri, ceea ce sunt sigur` c` v` va aduce

probleme mari la mediu – comentariul meu este c` nu facem

un ora[ pentru ma[ini, ci \n primul rând pentru oameni. Sunt

total împotriva oric`rei defri[`ri, fie [i a unui singur copac. ” 

Sorin Gabrea atrage aten]ia proiectantului c` „str`zile de

aceast` categorie nu pot primi parc`ri – ele sunt destinate

doar circula]iei simple.” 

Constantin Enache este de acord cu observa]iile formulate

de colegul Bogoescu, dar ]ine s` se consemneze sau m`car

s` se observe c` „[i acest proiect, ca multe altele, este doar

cosmetizarea unor suprafe]e care se face dup` interven]ia

inginerilor. Proiectul nu e unul de concept [i nici nu poate s`

fie cât` vreme urbanismul e în]eles doar ca o remorc` 

anexat` serviciului de Circula]ie.” 

Doina Bubulete: „M`rturisesc c` nu prea în]eleg proiectul –

nu în]eleg ce se întâmpl` la stânga [i la dreapta axului de cir-

cula]ie, care \n mod firesc ar trebui s` propun` amenaj`ri

diferite, de vreme ce de ambele p`r]i sunt cl`diri sau zone

diferite. Apoi, cred c` mai trebuie evitat` caden]a prea rigid`,

prea monoton` dac` vre]i a elementelor de natur`, care,

dup` p`rerea mea, ar trebui abordat` cu oarecare fantezie.

Cum va fi percep]ia dinamic` a acestor spa]ii, care sunt ele-

mentele de protec]ie ale pietonilor?” 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m sa reveni]i. Nu mai pro-

pune]i parc`ri pe str`zi de categoria I. Proiectul s` trateze

spa]iul public pån` la fa]ada cl`dirilor vizibile de pe ambele

maluri ale str`zii. Completa]i propunerea cu elementele de

iluminare necesare, cu mobilierul urban, cu panourile de

afi[aj, b`ncile [.a.m.d. Propune]i o demarcare clar` a spa]iilor

rezervate traficului [i a celui propus pentru pietoni. Acorda]i

aten]ie indicatoarelor de circula]ie, mijloacelor de sem-

nalizare.”

22 iunie

{edin]a CTUAT a Prim`riei Municipiului Bucure[ti din 22
iunie 2011. Comisia a fost alc`tuit` din Sorin Gabrea,
pre[edinte; Doina Bubulete, Bogdan Bogoescu, Vlad
Cavarnali, Constantin Enache, Dan Marin, Dan {erban,
Dorin {tefan, membri. Din partea Comisiilor Tehnice de
Specialitate au fost prezen]i Elena Boghina, Serviciul
Circula]ie [i Andrei Zaharescu, Serviciul Re]ele.  

1. PUZ Str. Mihail Ivanovici Glinka
Loca]ia viitoarei construc]ii (o parcel` de cca 450 mp) se afl`

pe Str. Glinka, la intersec]ie cu Str. Puccini, \n apropiere de

Calea Floreasca [i conform PUG este \ncadrat` L2. |n imedia-

ta apropiere exist` un bloc din 1950, la al c`rui parter

func]ioneaz` o gr`dini]`. Se propune ca viitoarea cl`dire s`

aib` func]iunea de locuire [i s` se alinieze la corni[` cu edifi-

ciul men]ionat; POT este de 45%, conform \ncadr`rii \n PUG,

\ns` CUT ajunge la 2,4, dep`[ind indicatorii accepta]i ai zonei.

Suprafa]a construit` va fi de 200 mp, blocul va avea parter [i

4 etaje.  

Bogdan Bogoescu se intereseaz` de rela]ia care se va crea

cu cl`direa existent` – dac` vecin`tatea va presupune un cal-

can, ce func]iune va fi orientat` spre aceast` parte a cl`dirii –

se r`spunde c` pe partea dinspre calcan vor fi a[ezate dormi-

toarele. Mai dore[te s` [tie dac` distan]a dintre cl`diri este

acceptabil` – se r`spunde afirmativ – sunt 17 m la o \n`l]ime

a blocurilor de 26 m.  

Constantin Enache ar fi dorit s` fie probat` posibilitatea con-
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struirii [i pe partea învecinat` de S; atrage aten]ia asupra

nevoii ca al`turarea cl`dirilor s` ]in` cont de gr`dini]` [i este

de p`rere c` un studiu de însorire relativ la aceast`

vecin`tate s` fie realizat; ar mai dori s` [tie dac` pe acel loc

sau \n vecin`tate exist` puneri \n posesie.  

Dorin {tefan observ` al`turarea de edificiul din stânga, P+3,

critic` indirect egalitatea masiv` a cl`dirilor [i apreciaz` c` o

construc]ie P+5 ar fi fost preferabil`, \n condi]iile \n care ar fi

rezultat mai mult spa]iu verde.  

Bogdan Bogoescu se raliaz` propunerii lui Dorin {tefan [i

estimeaz` c` o cl`dire P+5 ar fi mai de dorit aici, \n condi]iile

\n care retragerile minime ar atinge m`car 5 m.  

Dan {erban solicit` o ilustrare de tem`, considerând c` zona

este una constituit` [i cu o arhitectur` a c`rei imagine con-

teaz`; dore[te preciz`ri legate de accesul pentru ma[ini [i de

depozitarea lor.  

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

favorabil` [i cu indicatorii propu[i, dar v` vom ruga s` com-

pleta]i informa]iile cu parcelarul, cu preciz`ri legate de 

necesarul auto [i de accese, cu ilustrarea de tem`. Studia]i

retragerea mai mare, cu varianta pe care v-o d`, \n acest caz,

compensa]ia discutat`.”  

2. PUZ Str. Gårlei nr. 80, S1 / proiectant URB. RUR.
CRISTINA OLGA GOCIMAN, aviz de urbanism
Proiectul are aviz de oportunitate, se reaminte[te c` dup`

PUG se afl` \n zona L1B, care ar permite un POT de 20% [i

un CUT de 0,7, dar ace[ti indicatori ar cre[te conform nece-

sit`]ilor unei construiri cu un minim de confort urban la 60%

[i la 1,17. |n zon` s-a construit foarte mult [i inegal ca dis-

tribu]ie [i valoare arhitectural`, iar loca]ia propriu-zis` (un

teren de form` aproximativ p`trat`, cu vecin`t`]i agesive) se

afl` \n interiorul sistemului construit concretizat. Accesul se

face printr-o servitute, pentru folosirea c`reia exist` acordul

p`r]ilor, consemnat notarial. Se propune o construire P+3

pentru partea de S, \n cadrul unei rezolv`ri de ansamblu de

tip covor, cu raportare la calcane [i vizibilitate bun` spre lac.

Parc`rile se vor face par]ial pe teren, par]ial \n garaj.  

Dan {erban este de p`rere c` „e oarecum ciudat` configu-

rarea urbanistic` a propunerii, pozi]ia cl`dirii pare întrucâtva

for]at`. Personal, nu [tiu cum se va extinde construitul spre

partea din stânga, cu vecin`tatea dificil` a calcanului.” 

Dorin {tefan dore[te s` [tie cum se va ajunge pe aceast`

proprietate dinspre E – se r`spunde c` accesul va fi posibil

folosind servitutea.  

Constantin Enache apreciaz` c` \n condi]iile date aceast` for-

mul` de construire pare s` fie una dintre pu]inele variante

decente posibile [i \[i exprim` acordul favorabil aviz`rii;

Bogdan Bogoescu este [i el de acord cu aceast` pozi]ie

exprimat`.  

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Proiectul este, \n condi]iile date,

unul reu[it. Se avizeaz` favorabil.” 

3. PUZ Str. Dåmbului nr. 74, S.4 / proiectant SC ART TEK
CB SRL, URB. RUR. CRISTINA IULIANA ENACHE, con-
sultare
Loca]ia parcelei se afl` pe vechiul traseu de închidere al

inelului median, \n apropierea Parcului Tineretului. Exist` un

aviz de oportunitate pentru aceast` inten]ie de construire, iar

\n acesta se cerea ca limita studiului s` fie extins` spre Str.

Pridvorului [i Calea Piscului, lucru care s-a realizat. Se mai fac

urm`toarele preciz`ri: zona închiderii fostului inel este nere-

glementat`; au fost ob]inute limitele de intabulare ale

Parcului, care permit observarea separ`rii domeniilor; mai

exist`, \n zon`, [i alte terenuri retrocedate; accesul auto se

poate face pe Calea Piscului; \n fine, se precizeaz` c`,

datorit` apropierii loca]iei de Or`[elul Copilului, au fost

avansate dou` propuneri – una cu absorb]ie de spa]iu verde

c`tre interiorul circula]iei propuse; o a doua care are \n

vedere numai exteriorul spa]iului public. Propunerea a luat

forma a 3 edificabile de \n`l]imea P+12, care conduc la un

CUT de 3,7 [i la un POT de 60%. Sorin Manea intervine [i

arat` c`: \n zon` exist` probleme foarte mari \n primul rând

de ordin juridic, mai apoi legate de circula]ie, \n condi]iile \n

care se propun cl`diri de P+12 [i chiar P+14, \ns` str`zile

existente, ca [i cele posibile, nu au cum dep`[i un fir pe

sens, ele fiind de 7 m; PUZ M`r]i[or este valabil \n contin-

uare din punctul de vedere al circula]iei; exist` [i \[i produc

efecte PUD-uri avizate de S.4; este de dorit ca limita studiului

s` coincid` cu limita cadastral`. Sorin Gabrea \[i exprim`

acordul cu ultima precizare.  

Dorin {tefan observ` o strad` care pare s` treac` prin parc [i

se intereseaz` de statutul acesteia, fiind de p`rere c`, relativ

la anvergura dezvolt`rii zonei, importan]a [i calibrul ei ar tre-

bui s` fie evident mai mari, \n m`sura \n care prezen]a ei

este una oportun` pe acea pozi]ie.  

Elena Boghin` exprim` opinia conform c`reia \n aceast`

situa]ie care se preteaz` dezvolt`rii, tronsonul arterei c`tre

{os. Olteni]ei este neap`rat nevoie s` ating` minimum dou`

benzi pe sens, iar Andrei Zaharescu atrage aten]ia asupra

echip`rilor importante pe care aceste 3 cl`diri consistente vor

trebui s` le aib`.  

Dan Marin dore[te s` [tie dac` desenul cl`dirilor de jos figu-

reaz` edificii existente sau doar propuneri – se r`spunde c`

sunt numai propuneri. Observ` decalarea cl`dirilor \ntre ele,

care propun o orientare, cât` vreme cele aflate \n vecin`tate

sunt direc]ionate diferit [i \[i exprim` nepl`cerea vizavi de

modul individual, particular [i pe parcel` \n care se fac 

propuneri de un asemenea impact pentru ora[; consider` c`

distan]ele dintre blocuri sunt prea mici raportat la scara lor [i

c` ritmul acestor viitoare prezen]e urbane trebuia mult mai

bine gândit, mai ales c` ele vor fi foarte vizibile.   

Bogdan Bogoescu \[i exprim` acordul fa]` de pozi]ia exprimat`

de Dan Marin [i crede c` „zona de anfilad` de pe corni[` tre-

buie expandat`, dar \n condi]ii foarte bine controlate”.  

Constantin Enache este favorabil propunerii care nu intr` \n

contact cu Or`[elul Copiilor [i este de p`rere c` ar fi fost de

dorit mai curând, pentru a respecta vecin`tatea [i cadrul 

natural, o propunere numai cu dou` edificabile, \ns` mai

înalte [i mai siluetate, care s` degajeze perspectiva spre

parc; este neap`rat` nevoie de corelarea propunerii cu

cl`dirile din primul plan.   

Andrei Zaharescu \ns` ]ine s` atrag` aten]ia asupra riscurilor

foarte mari de seismicitate pe care le presupune o cl`dire

înalt` a[ezat` pe o corni[`. Dan {erban mai adaug`, \n fine,

la considera]iile de mai sus, nevoia ca tot acest ansamblu s`

fie cercetat, din punctul de vedere al vizibilit`]ii [i dinspre Bd.

Cantemir.  

Sorin Gabrea: „Suntem \n principiu de acord cu propunerea,
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\ns` v` rug`m s` reveni]i cu o mai atent` studiere a al`tur`rii

celor trei parcele [i cu o variant` a propunerii cu doar dou`

turnuri. V` atragem aten]ia asupra nevoii de a lua \n calcul ca

punct foarte important alinierea acestora.”  

4. PUZ Str. Foi[orului nr. 110-112, S.3 / proiectant SC
AVIZ SPRINT SRL, URB. RUR. MARIA LUIZA BUDESCU,
aviz de urbanism
Avizul de oportunitate a fost favorabil, iar pentru avizarea de

urbanism s-au mai solicitat: conturarea unui regulament pentru

toat` insula studiat`; luarea \n calcul a declivit`]ii terenului, pen-

tru a folosi aceast` dat` a terenului \n formularea expresiei

arhitecturale; încurajarea circula]iei pietonale transversal; cal-

culul suprafe]elor care, practic, vor fi pierdute de investitori \n

interesul public; pasajul s` fie gândit peste un portic, iar pieto-

nalul s` fie afectat \n bun` m`sur` circula]iei, prezen]ei unei

pie]e urbane. CUT dorit este de 3,8, iar POT de 60%.  

Constantin Enache se intereseaz` de ra]iunea pentru care a

fost evitat` cuplarea la calcanul de N – se r`spunde c` aceast`

alipire a fost apreciat` ca dificil` [i generând o alt` serie de

probleme la fel de dificile, motiv pentru care s-a optat pentru o

prezen]` arhitectural` separat`.  

Sorin Gabrea observ` c` zona este foarte diferit` ca parcelar,

mai ales date fiind diferen]ele sensibile de \n`l]ime dintre

cl`diri.  

Dan Marin: „|n aceast` situa]ie, este mult mai bine s` nu se

construiasc` pornind de la parcelar; ceea ce ar trebui f`cut ar fi

ceva de ordinul opera]iunii urbane, al unei construc]ii urbanis-

tice ample [i coerente. Punctual vorbind, evident c` unele 

dintre spa]iile dumneavoastr` vor avea o orientare numai spre

N, ceea ce nu e cel mai fericit lucru pentru locuire – poate

reu[i]i s` identifica]i [i s` propune]i o alt` tipologie, mai adec-

vat`. Orientarea, situa]ia arhitectural`, urbanistic`, dar [i cea

adminstrativ`, vecin`t`]ile – toate trebuiau foarte bine [i foarte

limpede definite.” 

Dan {erban: „Personal, am câteva întreb`ri: admitem un imo-

bil atât de lung ca aceasta? O dezvoltare \n adâncime \n

aceast` configura]ie? Nu ar putea fi descoperit` o alt` formul`

de front continuu? Nu e foarte clar, \n plus, cum e configurat`

incinta.” 

Sorin Gabrea ar dori [i el, urbanistic, dar [i arhitectural, „o alt`

formul` de concretizare a propunerii, mai spart`, mai aerat`;

ceea ce ne prezenta]i indic` o diferen]` de gabarit foarte

mare.”   

Gheorghe P`tra[cu declar` c` nu în]elege prezen]a a doi coefi-

cien]i diferi]i pe acela[i UTR [i atrage aten]ia proiectan]ilor

asupra acestei sc`p`ri.  

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m, întrucât mai multe 

probleme par nesolu]ionate conving`tor, s` reveni]i cu o alt`

variant` de ocupare, cu o nou` volumetrie, mai transparent` [i

cu unele indica]ii m`car despre cum se poate construi echitabil

\n vecin`tatea imediat`.” 

5. {os . Kiseleff nr. 45, proiectant SC ART TEK CB SRL, URB.
RUR. CRISTINA IULIANA ENACHE, aviz de oportunitate
Parcela pe care se inten]ioneaz` construirea este una gene-

roas`, de peste 11.800 mp [i apar]ine ZP72, Parcelarea

Averescu. |n acest moment, pe locul vizat se afl` o gr`din`

indiviz` [i 4 construc]ii, cu dou` incinte separate [i cu un

bazin decorativ. Exist` întrunite o serie de condi]ii de ordin

istoric privind clasarea posibil` a obiectelor de arhitectur`.

Accesul auto s-ar putea face prin Kiseleff/Clucerului, [i el ar fi

de]inut \n coproprietate. Se dore[te crearea unui ansamblu

reziden]ial de cl`diri colective cu un scuar [i o zon` plantat`

(45%), cu sporirea tuturor indicatorilor. Se mai arat` c` terenul

nu intr` sub inciden]a Legii 195/114 [i nici a Legii 114.

Constantin Enache dore[te l`muriri asupra accesului pentru

incinta situat` \n partea inferioar` [i dore[te s` [tie dac` se

cunoa[te care este situa]ia PUZ-urilor aprobate din vecin`tate.  

Doina Bubulete: „Densitatea propus` mi se pare foarte mare

[i nu în]eleg foarte bine care va fi \n cele din urm` vizibilitatea

acestui ansamblu dinspre Bd. Kiseleff ori dinspre Arcul de

Triumf – personal, a[ dori ca el s` fie cât mai pu]in vizibil, dac`

se poate deloc. Mi se pare le fel de evident c` accesul din-

spre Arcul de Triumf trebuie protejat”.  

Sorin Gabrea se intereseaz` despre ce anume a indicat studiul

istoric de urbanism – se r`spunde c` a fost identificat` o 

valoare medie a contextului, care permite interven]ia.  

Dan Marin: „Schema re[edin]elor din acest loc era de curte

cu incint`, iar acum se propun densific`ri mult peste ceea ce

era acolo. Regret, personal, amenajarea [i pierderea incintei;

nu sunt entuziasmat de propunere, dar din p`cate nu am cum

m` împotrivi ini]iativei. Mi-a[ mai fi dorit o sec]iune

Kiseleff/Clucerului [i s` nu se uite c` CUT rezultat e un indica-

tor maximal, care nu e obligatoriu s` fie atins”.  

Constantin Enache: „Cred [i eu c` oportunit`]ile de p`strare a

zonei s-au pierdut. Nu cred, pe de alt` parte, c` ar fi posibile

blocuri de P+4, 5R – un etaj mai pu]in ar aduce o solu]ie mai

bun`, iar distan]a c`tre blocurile apropiate ar fi bine s` fie mai

mic`.” P`rerea exprimat` este asumat` [i de Dan {erban.  

Dorin {tefan: „Comisia nu poate face altceva decât înscrisul

de lege. Cred c` aici este posibil cel mult un construit de P+3,

pavilionar, dar cel mai bine cred c` ar fi o cl`dire înalt` \n

mjloc.”  

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Prin aceptarea noii formule, carac-

terul zonei se va modifica foarte mult. V` rug`m s` reveni]i cu

o formul` pavilionar` de P+3, cel mult P+4, dar \n care

blocurile s` încerce s` p`streze ceva din „aerul de cas`” al

zonei. Formula ar fi, \n acest fel, posibil`.”  

Au mai fost avizate favorabil, \n urma unor foarte scurte

prezentari, proiectele PUZ Str. Diligen]ei nr. 17, S3, SC

RADO&SONS DESIGN SRL, URB. RUR. DOINA ROTARU [i

PUZ Jean Monet 16, S. 1, proiectant SC URBAN AMBITION

SRL, URB. RUR. RALUCA EPIFAN. 

4-15_agenda_oar1.qxp  9/23/11  9:32 AM  Page 11



12 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #35

a
g

e
n

d
a

 O
A

R
 

A
rhitectul cu drept de semn`tur` este un profesionist,

recunoscut de c`tre autorit`]i prin [tampila pe care \[i

pune semn`tura pe documenta]ia elaborat` [i prezentat` spre

aprobare. Prin modul \n care profeseaz`, el trebuie s` sus]in`

prestigiul profesiei de arhitect. Contractul de proiectare, bine

\ntocmit, este unul dintre factorii care duc la men]inerea unui

\nalt grad de profesionalism [i la cå[tigarea respectului [i

\ncrederii \n arhitect.

|nc` de la \nfiin]area Corpului Arhitec]ilor din Romånia, \n

1932, acesta emite documente privitoare la modul de plat` al

onorariilor [i propune un contract standard de proiectare. {i

noi avem ast`zi un model de contract de proiectare pe care e

bine s` ne baz`m, m`car \n ceea ce prive[te titlul capitolelor.

|n rela]ia dintre beneficiar [i arhitect, \n vederea elabor`rii unui

proiect pentru realizarea unui obiect de investi]ie, ne con-

frunt`m adesea cu diferite ne\n]elegeri. 

Un factor incontestabil care duce la aceste ne\n]elegeri este

\ntocmirea defectuoas` a contractului de proiectare sau chiar

lipsa acestuia \n unele cazuri.

Este regretabil c` exist` arhitec]i care, prin modul superficial

\n care trateaz` problema contractului, arat` c` subapreciaz`

misiunea lor [i se plaseaz` singuri \ntr-o zon` din afara profe-

siunii adev`rate, \n zona micii ciupeli, a nego]ului de tarab` de

la col]ul str`zii.

Un contract bun nu este u[or de \ntocmit, dar \n final este

dovedit` utilitatea lui. Trebuie \n]eles de c`tre to]i arhitec]ii, c`

munca de arhitect presupune [i pe aceea de a convinge cu

tact beneficiarul de oportunitatea solu]iilor propuse [i pe

aceea de a consemna \ntr-un contract condi]iile necesare unui

parteneriat arhitect-beneficiar, favorabil construc]iei ce

urmeaz` a fi proiectat`.

Din p`cate, exist` colegi de ai no[tri care, datorit` faptului c`

nu \ntocmesc un contract, sau acel contract este foarte

ambiguu ori superficial conceput, nu reu[esc s` finalizeze do-

cumenta]ia \n condi]iile unei bune rela]ii cu beneficiarul. Este

adev`rat c` vina \ntocmirii unui astfel de contract revine

ambelor p`r]i contractante, dar un arhitect are obliga]ia, con-

form art. 27 din Codul deontologic al profesiei de arhitect ca

orice presta]ie remunerat`, indiferent de modul de exercitare

a profesiei s` se realizeze pe baza unui contract.

|n cazul \n care beneficiarul nu vrea s` semneze contractul, iar

arhitectul, pentru a nu pierde lucrarea, accept` s` lucreze f`r`

contract, trebuie s` [tie c` \[i asum` riscul ca, la finalizarea

lucr`rii, s` nu \[i mai primeasc` onorariul. De asemenea, au

existat cazuri \n care arhitectul care nu a stipulat prin contract,

prin tem` sau act adi]ional cum va fi remunerat pentru modi-

fic`rile solicitate de beneficiar pe parcursul proiect`rii, a fost

exploatat peste m`sur` [i chiar i s-a solicitat returnarea pl`]ii

efectuate \n avans, pentru nefinalizarea la termen a lucr`rii. 

Comisia de disciplin` se confrunt` adesea cu situa]ii \n care

tinerii arhitec]i nu cunosc consecin]ele neaplic`rii legisla]iei, iar

Comisia nu \i poate ap`ra \ntotdeauna, pentru a evita instan]a

de judecat`. De aceea, \i invit`m pe to]i arhitec]ii care \[i

deschid birouri de arhitectur` s` participe la cursurile de legis-

la]ie organizate \n cadrul Filialei O.A.R. Bucure[ti, s` pun`

\ntreb`ri \n toate problemele care \i fr`månt`, legate de profe-

siune [i de \ntocmirea unui contract cåt mai cuprinz`tor. 

Ast`zi, cånd grani]ele noastre profesionale s-au extins la

nivelul Uniunii Europene, cu atåt mai mult trebuie s` dovedim

profesionalism, ca s` ne putem compara cu colegii no[tri

europeni. S` nu uit`m c` noul nostru statut ne d` dreptul de a

profesa \n cadrul Uniunii Europene, dar [i obliga]ia de a primi

printre noi arhitec]i din toate statele Uniunii.

Conform Legii nr. 172/2010 pentru modificarea [i completarea

Legi nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei

de arhitect, lege ap`rut` pentru punerea de acord a legii

romåne[ti cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

[i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa[terea

calific`rilor profesionale, arhitec]ii romåni cu drept de

semn`tur` pot profesa, prin reciprocitate, \n statele Uniunii

Europene. P`strarea prestigiului profesional al arhitec]ilor

romåni devine astfel o datorie de onoare \n fa]a arhitec]ilor

europeni.

Arh. Tania Iancu – Pre[edintele 
Completului de Judecat` nr. III

Comisia de disciplin`

Arhitec]ii [i contractul de proiectare

Concurs de solu]ii pentru amenajarea
spa]iului suprateran Parcaj Universitate

Concursul este prilejuit de demararea \n anul 2010 a [antierului

pentru realizarea unui parcaj subteran \n spa]iul Pie]ei Universit`]ii.

Lucr`rile de excava]ii pentru parcajul subteran au constituit [i

punctul de pornire a cercet`rii arheologice, aceast` zon` fiind

cuprins` \n centrul istoric al Bucure[tiului.

|ntrucåt proiectul acestui parcaj subteran a fost \ntocmit cu

derog`ri de la prevederile Planului de Urbanism Zonal aprobat de

Consiliul General al Municipiului Bucure[ti \n 2010, Filiala

Teritorial` Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din Romånia a solicitat

autorit`]ilor: blocarea lucr`rilor deoarece rela]iile cu spa]iul supra-

teran pe care le-au impus solu]iile tehnice ale subsolului erau

nefire[ti [i puteau afecta ansamblul urban al pie]ei; organizarea

unui concurs interna]ional de arhitectur` care s` confere solu]ii

contemporane de punere \n valoare a pie]ei [i transform`rii ei

\ntr-o arie pietonal` de care Bucure[tiul duce lips`. 

Concursul de solu]ii este ini]iat [i organizat de c`tre Prim`ria

Municipiului Bucure[ti \n parteneriat cu Ordinul Arhitec]ilor din

Romånia (OAR) [i Filiala Bucure[ti a OAR, ca o procedur` de

achizi]ie public`, urmat` de negociere f`r` publicarea unui anun]

de participare cu cå[tig`torul desemnat de juriu, care conduce la

atribuirea contractului de servicii de proiectare. Concursul este

organizat \ntr-o singur` faz`, \n limba romån` [i limba englez` [i

este deschis arhitec]ilor din Romånia, ]`rile membre ale Uniunii

Europene [i Confedera]ia Elve]ian`.

Membrii juriului sunt: Arh. Luigi Snozzi (Elve]ia), Dr. Arh. Luis F. P.

Conceição (Portugalia), Arh. Angelo Roven]a (Austria), 

Dr. Arh. Zeno Bogd`nescu (România), Dr. Arh. Nicolae Lascu

(România), Arh. Eugen P`nescu (România) [i Arh. Gheorghe

P`tra[cu, Prim`ria Municipiului Bucure[ti.

Data limit` pentru primirea proiectelor este 26 octombrie 2011.

Toate informa]iile necesare concuren]ilor sunt accesibile \n pagina

oficial` a concursului, \n versiuni romån` [i englez` - 

http://oar.squarespace.com/concurs-piata-universitatii00/
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RESTAURAREA MUZEULUI
GUGGENHEIM
Conservarea unei opere de art` din arhitectura modern`: Sistemele Mapei pentru renovarea 
[i restaurarea exteriorului muzeului Guggenheim din New York, un proiect certificat LEED

Muzeul Solomon R. Guggenheim
din New York este unul dintre cele
trei muzee care apar]ine funda]iei
cu acela[i nume [i care a fost
\nfiin]at` \n scopul conserv`rii [i
promov`rii artei contemporane.
Cl`direa, proiectat` de arhitectul
american Frank Lloyd Wright [i
terminat` la un an de la moartea
sa, \n 1959, poate fi considerat` o
oper` de art` \n sine. Wright era
un arhitect cunoscut pentru ideile
sale nonconformiste, care se difer-
en]ia de ceilal]i arhitec]i printr-un
design inovator [i o abordare total
diferit` de metodele tradi]ionale.
El a creat pentru muzeul
Guggenheim o structur` circular`
construit` \n \ntregime din beton
[i proiectat` sub forma unei rampe
\n spiral`, care se \nal]` mai mult
de [ase etaje, terminându-se cu un
dom de sticl` de dou` etaje, care
asigur` iluminarea natural` nece-
sar`. 
Pentru realizarea structurii s-a uti-
lizat beton torcretat, pozi]ionând
placaje ale cofrajelor \n exteriorul
cl`dirii. Dup` instalarea barelor de
arm`tur`, cl`direa a fost ridicat`
prin pulverizarea din interior a
unui beton cu un raport mic de
ap` - ciment. La prepararea
betonului s-a utilizat o formul`
care s` permit` o rezisten]` \nalt`
la compresiune, cu  contrac]ii con-
trolate [i prin urmare cu o mare
durabilitate. 
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C
u ocazia anivers`rii a 50 de ani de la inau-

gurare [i luând \n considerare „\naintarea

\n vârst`” a muzeului, care necesit` lucr`ri

urgente de renovare [i restaurare, Funda]ia

Guggenheim a solicitat opinia avizat` a mai

multor arhitec]i [i ingineri constructori pentru

a realiza o diagnoz` a cauzelor degrad`rii, dar

[i pentru a analiza cele mai bune solu]ii pen-

tru restaurare, p`strând aspectul s`u original.

Institutul American de Cercetare ICR

(Resurse Integrate de Conservare) a \ntre-

prins o cercetare a firmelor calificate s`

implementeze o lucrare de restaurare de o

asemenea anvergur`, iar dup` efectuarea

mai multor teste \n laboratoare, s-a luat

hot`rârea ca MAPEI s` propun` o solu]ie de

restaurare, care s` fie potrivit` pentru con-

servarea aceastei cl`diri prestigioase. Din

cauza nonconformit`]ii construc]iei c`reia \i

lipseau rosturile de dilatare, \nc` de la ridi-

carea sa au \nceput s` apar` fisuri. Pe par-

cursul anilor, oxigenul \mpreun` cu apa [i

agen]ii agresivi din mediu au ac]ionat asupra

barelor de arm`tur`, corodându-le gradual,

afectând \ntreaga cl`dire.

MAPEI a dezvoltat un sistem particular de

solu]ii pentru acest proiect, bazat pe expe-

rien]a sa de 20 ani \n restaurarea cl`dirilor

din \ntrega lume.

Faza 1: Demolarea mecanic` [i cur`]area

suprafe]elor prin utilizarea sistemelor desti-

nate s` respecte aspectul ini]ial.

Faza 2: Stabilirea zonelor de interven]ie la

barele de arm`tur` pentru repararea lor, prin

utilizarea unui sistem care s` asigure

protec]ie eficient` \mpotriva unei viitoare

corod`ri.

Solu]ie: Dup` ce au fost cur`]ate barele de

armatur`, a fost aplicat MAPEFER 1K, o pro-

tec]ie anticoroziv` 

realcalinizant`. Dup` uscarea acestui mortar

monocomponent, numeroase sec]iuni deteri-

orate ale betonului au fost reparate cu

PLANITOP XS, un mortar tixotropic, mono-

component, cu priz` normal, pe baz` de

ciment.

Faza 3: Repararea fisurilor prin utilizarea unui

etan[ant elastic, care s` poat` fi vopsit.

Solu]ie: Dup` l`rgirea fisurilor, acestea au

fost injectate cu MAPEFOAM, o spum` poli-

uretanic`. |n cazul fisurilor mai mici s-a injec-

tat ELASTOCOLOR RASANTE SF. Apoi, a

fost aplicat MAPEFLEX AC4, un etan[ant

acrilic, monocomponent, care poate fi vopsit.

Faza 4: Protejarea suprafe]elor exterioare

prin utilizarea unui mortar flexibil.

Solu]ie: S-a pulverizat MAPELASTIC, o

hidroizola]ie bicomponent` pe baz` de

ciment care asigur` protec]ie \mpotriva oxi-

genului [i apei, protejând imperfec]iunile [i

l`sându-le inten]ionat la vedere. MAPELAS-
TIC a fost armat cu un material ne]esut din

polipropilen`, MAPETEX SEL, ce ajut` la

cre[terea rezisten]ei hidroizola]iei la

fisurare.

Faza 5: Aplicarea unui material de acoperire

elastomeric p`strând culoarea original`.

Solu]ie: S-a pulverizat ELASTOCOLOR
RASANTE, dup` uscare acesta formând un

strat de nivelare care, datorit` fibrelor din

con]inut, poate prelua orice fisur` din stratul

suport.

Faza 6: Protejarea suprafe]elor expuse trafi-

cului prin utilizarea unei vopsele elastice [i a

unui sistem anti-graffiti.

Solu]ie: A fost aplicat ELASTOCOLOR
WATERPROOF, o vopsea \n dispersie

apoas` pe baz` de r`[in` acrilic`, care asig-

ur` o protec]ie de lung` durat` a

suprafe]elor.

MAPEI mul]ume[te managementului

Muzeului Guggenheim pentru acordarea

ocaziei de a utiliza experien]a sa tehnologic`

la restaurarea exteriorului acestei opere de

art`, care i-a redat splendoarea sa original`.

DATE TEHNICE:
Beneficiar: MUZEUL SOLOMON R. GUGGENHEIM, NEW YORK (USA)

Anul construc]iei: 1959

Perioada de renovare: 2007-2008

Interven]ie lucrare: PROTEC}IA {I REPARAREA BARELOR DE ARMATUR~,

RESTAURAREA NUMEROASELOR SEC}IUNI DETERIORATE DIN BETON,

HIDROIZOLAREA {I PROTEJAREA SUPRAFE}ELOR EXTERIOARE.

Consultant materiale: INTEGRATED CONSERVATIONS RESOURCES, NEW YORK

Produse Mapei utilizate: ELASTOCOLOR RASANTE, ELASTOCOLOR RASANTE

SF, ELASTOCOLOR WATERPROOF, MAPEFER 1K, MAPEFOAM, MAPELASTIC,

MAPETEX SEL, MAPEFLEX AC4, PLANITOP XS, WALLGARD GRAFFITTI BARRIER.

www.mapei.com
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Despre Anuala de Arhitectur` 2011
„Concursul de arhitectur`”

T
ot mai mult se vorbe[te ast`zi c` Romånia va intra \n a doua

criz` economic`, sau mai bine zis, criza actual` este cumva

vizualizat` \n form` de W, prima parte a semnului tocmai a fost

str`b`tut`, urmeaz` a doua. Dac` ar fi a[a, ne \ntreb`m noi, atunci

cum mai r`måne cu arhitectura [i cum se va mai situa ea \n peisajul

acesta destul de tulbure? Ce strategii vom aborda tocmai pentru a

contrabalansa aceast` perspectiv`? |ntreb`rile sunt esen]iale atåt

pentru profesie, cåt [i \n cazul evenimentelor de arhitectur`, fiindc`

doar acestea pot crea o leg`tur` mai stråns` \ntre breasl` [i publicul

larg. Se vehiculeaz` uneori ideea de a r`ri evenimentele arhitec-

turale sub pretextul existen]ei unei diminu`ri a produc]iei de 

arhitectur`. Ideea merge mai departe, propunåndu-[i o calitate mai

mare a evenimentelor de arhitectur`, tocmai prin \mpu]inarea lor [i

o concentrare calitativ` mai mare asupra acelora r`mase. Aici, prin

evenimente m` refer la Anuale [i nu numai la cele din Bucure[ti,

dar [i cele din toat` ]ara. Cu toate acestea, dac` observ`m mate-

rialele expuse la Anualele bucure[tene din ultimii doi sau trei ani,

vom descoperi o cre[tere exponen]ial` a calit`]ii proiectelor de arhi-

tectur`, dar [i a calit`]ii evenimentelor ce le-au mediatizat. De

asemenea, credem c` o \mpu]inare a evenimentelor, oricare ar fi

acestea, nu este benefic`, tocmai fiindc` publicul larg poate s` fie

educat doar printr-o mediatizare constant` [i efectiv` a arhitecturii

prin intermediul acestor evenimente. Nu va trebui s` sc`dem

num`rul evenimentelor, ci din contr`, s` le cre[tem num`rul! Doar

astfel vom putea s` rezist`m \ntr-o perioad` de criz` care pare c`

vrea s` reduc` la zero arhitectura. 

Din acest motiv am \nceput s` organiz`m Anualele de Arhitectur`

\ntr-un nou format, ce se bazeaz` pe o deschidere din ce \n ce mai

mare c`tre publicul larg. Aceast` deschidere este necesar` tocmai

\n contextul dificil despre care vorbeam, fiindc` ea men]ine un

echilibru \ntre public [i mesajul arhitecturii drept act 

cultural [i social [i nu doar economic. Anuala de Arhitectur`

Bucure[ti 2011 se \nscrie \n aceast` direc]ie ascensional`, din care

\ncerc`m s` transform`m un foarte bun eveniment profesional,

ceea ce Anuala a fost pån` acum, \ntr-un eveniment cultural de

marc` \n Bucure[ti. 

Anuala de Arhitectur` 2011 din Bucure[ti a avut loc \n perioada 

7-17 iulie, la Sala Dalles, debutånd prin dou` direc]ii majore: a) te-

matica Anualei – Concursul de Arhitectur` – ca modalitate specific`

de impunere a calit`]ii \n arhitectur`, construc]ii, dar [i social [i 

cultural – \n acest sens, majoritatea evenimentelor Anualei au fost

concepute pentru aceast` tema; b) „10 ani de OAR Bucure[ti” –

Anuala din acest an a serbat un deceniu de existen]` al filialei din

Bucure[ti. Publicul, atåt arhitec]i cåt [i iubitori de cultur` au fost invi-

ta]i la toate evenimentele din cadrul Anualei. Acestea au fost de mai

multe tipuri, atingånd aproximativ toate laturile domeniului arhitec-

tural: competi]ii de arhitectur` [i design, conferin]e, spectacole,

workshop-uri, expozi]ii. Subiectele puse \n discu]ie, axate pe 

tematica competi]iei \n arhitectur`, \nf`]i[eaz` un portret global al

arhitectului romån contemporan, conectat la realit`]ile socio-eco-

nomice [i culturale actuale. 

Nu a[ vrea s` fac o descriere a tuturor evenimentelor din cadrul

Anualei, fiindc` s-ar dezvolta un text mult prea lung. |n schimb, a[

vrea s` amintesc cåteva momente cu totul particulare care au avut

loc \n aceast` edi]ie. |n primul rånd, fiind o edi]ie aniversar`, Filiala

Bucure[ti a \nmånat membrilor fondatori medalii de onoare, iar

celorlal]i membrii, insigne cu logo-ul organiza]iei. Un alt moment

notabil a fost vizita, conferin]a [i expozi]ia unui grup de arhitectur`

vienez, tånar [i recunoscut pe scena interna]ional`, X Architekten. |n

timpul conferin]ei, grupul a recunoscut importan]a competi]iilor \n

startul avut de acesta ca firm` de arhitectur`. Participarea la com-

peti]ii profesioniste de arhitectur`, a adus grupului primele contracte

[i astfel, l-au impus \n pia]`. De asemenea, alte momente notabile,

au fost dezbaterile pe tema axei Buze[ti-Uranus, ini]iate de Mario

Kuibu[, la care au participat printre al]ii [i domnul {erban Sturdza,
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domnul pre[edinte OAR, {erban }ig`na[, Hanna Derer, domnul

pre[edinte OAR Bucure[ti, Mircea Ochinciuc. Discu]iile au vizat o

critic` la situa]ia actual` a programului ini]iat de autorit`]i [i, \n

acela[i timp, o alternativ` la aceasta, realizat` de arhitec]i. Printre

cele mai interesante evenimente, au fost cele ale expozi]iilor princi-

pale din sala Dalles: O Istorie a concursurilor de arhitectur`,
Alternativa la Axa Buze[ti – Uranus [i expozi]ia realizat` de prim`rie

[i proiectan]i Închiderea inelului median de circula]ie al Capitalei pe
Arcul Nordic \ntre {oseaua Colentina [i {oseaua Virtu]ii, unde vizita-

torul putea s` concluzioneze asupra modului \n care arhitectura se

realiza \n trecut [i a modului \n care ea se desf`[oar` \n prezent.

Dou` evenimente au fost organizate \n paralel cu Anuala: o expozi]ie

cu lucr`ri X Architekten, intitulat` „Clouds”, la sediul OAR Romånia,

casa Ion Mincu, [i o a doua, la Centrul CIV, expozi]ia „T II+

Instaleaz`-te” de Eduard Gabia [i Justin Baroncea. O echip` de

tineri arhitec]i a fost invitat` s` expun` o instala]ie de arhitectur`

parametric` denumit` „HEX[igloo” \n sala principal` de la Dalles.

|n ceea ce prive[te expozi]ia-concurs, Anuala 2011 a beneficiat de

proiecte de arhitectur` a c`ror calitate este \n mod constant bun`,

zona medie a arhitecturii bucure[tene devenind din ce \n ce mai va-

loroas`, p`strånd \ns` o anumit` linie neo-modernist`. |n zona

c`r]ilor de arhitectur`, s-au impus lucr`ri de autor a c`ror concep]ie

structural` dep`[ea simplul format al enciclopediilor sau albumelor.

Sec]iunea imagine de arhitectur` a creat controverse, pe care, la

anul, \n edi]ia viitoare, vom putea s` le rezolv`m sub alte forme.

Juriile Anualei de Arhitectur` au fost trei: a) la sec]iunile arhitectur`,

amenaj`ri de interior, restaurare, proiecte nerealizate [i diplome de

arhitectur`, Selma Harrington (Pre[edinte A.C.E.) – pre[edinte juriu,

Oana Bogdan (Bruxelles), Radu Dr`gan (Paris), Alexandru B`lan

(Pre[edinte OAR Dobrogea), Alexandru Gavozdea (vicepre[edinte

OAR Sibiu-Vålcea); b) cel de la carte de arhitectur`, alc`tuit din Ioan

Augustin – pre[edinte juriu, Mihai Du]escu [i Bogdan Ghiu; c) cel de

la imagine de arhitectur`, alc`tuit din Mihai Oroveanu, {erban

Bonciocat [i Constantin Aurelian Tri[cu.

De[i \n plin` criz` economic`, arhitectura \n Bucure[ti pare s`

reziste atåt cantitativ, cåt [i calitativ. |n mod vizibil mai pu]in` canti-

tativ, arhitectura anilor 2010-2011 are o ascensiune evident`. De

aceea trebuie, \n mod constant, s` invent`m evenimente prin care

s` o promov`m c`tre publicul larg, c`ci numai o permanent` comu-

nicare ne va asigura existen]a \n con[tiin]a public` general`. |n acest

context, Anuala de Arhitectur` 2011 a fost \nc` o lupt`, cå[tigat`

credem, pentru a men]ine optimismul \ntr-o breasl` destul de afec-

tat` de evenimentele globale dificile prin care trecem cu to]ii acum.

Pentru aceasta ]in s` mul]umesc echipei de la OAR Bucure[ti,

partenerilor no[tri, MNAC [i UAUIM, precum [i 

sponsorilor no[tri. 

Emil Iv`nescu
Vicepre[edinte OAR Bucure[ti
Comisarul Anualei de Arhitectur` 2011
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Sec]iunea arhitectur` / social-culturale

Premiu

Pensiune turistic` Atra Doftana, 
comuna Valea Doftanei, jud. Prahova
Birou de proiectare: TECON

Autori: Bogdan Babici, Alexandru Maftei

Coautor: Bogdan Brandiburg

Cl`direa este situat` pe malul unui lac de munte [i este configurat`

pe dou` volume majore, profitånd de forma natural`, ce prezint` dou`

c`deri de nivel majore intercalate cu dou` zone aproximativ plane:

volumul ce va ad`posti unit`]ile de cazare [i recep]ia [i cel care va

ad`posti spa]iile de divertisment, cele de utilit`]i [i cele tehnice.

Ambele volume sunt astfel articulate \ncåt s` exploateze cåt mai

benefic configura]ia geometric` a terenului, orientarea [i priveli[tile

pe care situl le are, acordånd o aten]ie sporit` modului de inserare \n

sit [i felului \n care cl`direa dialogheaz` cu mediul \nconjur`tor. 

Cl`direa este finisat` folosind \n mare m`sur` materiale specifice

locului [i func]iunii. Nivelul caz`rii este \mbr`cat \n lemn, \n timp ce

zona de zi este finisat` cu piatr` la exterior. Construc]ia profit` de

natura terenului, exhibånd minimum de suprafa]`, cu excep]ia

suprafe]elor vitrate prin care se poate admira priveli[tea lacului,

majoritatea anvelopantei fiind \nvelit` cu p`månt. 

Nominalizare

Pavilionul vizitatorilor [i interpret`rii
Birou de proiectare: ZIP & BDX STUDIO

Autori: Marius C`lin, Roxana Ro[ca, Adriana Comanici, 

Mariana Nicolae, Laur Lupulescu, Liviu {erban

Prima, [i una dintre cele mai importante amenaj`ri hidroenergetice

din Romånia, cea  de la Bicaz – Stejaru, de pe Råul Bistri]a, a \mplinit

50 ani. Cu ocazia acestei anivers`ri, Hidroelectrica SA a comandat

companiei ZIP & BDX Studio realizarea unui proiect complex, un

pavilion de acces spre hidrocentrala Stejaru – un centru educa]ional

al hidroenergiei, precum [i a unei parc`ri acoperite.

Abordarea proiect`rii \mplete[te simultan dou` condi]ii „naturale”:

\ncadrarea \n situl geologic [i artificial al masivei centrale electrice \n

peisajul montan, cåt [i interpretarea corolar` a energiei electrice. 

Premiile Anualei de Arhitectur` 2011

Pensiune turistic` Atra Doftana Pavilionul vizitatorilor [i interpret`rii
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Sec]iunea arhitectur` / locuin]e

Premiu

Extindere, supraetajare [i remodelare locuin]`
Birou de proiectare: BIA RKMG

Autori: Rovana Karina Moga, Juan Carlos Negretti

Tema de proiectare a constat \n schimbarea radical` a aspectului

casei [i \n extinderea [i supraetajarea acesteia. S-a avut \n vedere

recompartimentarea garajului, prin l`rgirea lui \nspre strad` [i extin-

derea spre curte a cl`dirii existente, extindere prin care s-au ad`ugat

casei \nc` dou` \nc`peri, o camer` de serviciu [i grupul sanitar afe-

rent. Supraetajarea a implicat crearea la etaj a unui spa]iu de loisir,

orientat \nspre curte [i a unui spa]iu de depozitare de tip dressing. |n

solu]ia de supraetajare s-a adoptat varianta unei structuri u[oare,

metalice, care s` evite \nc`rc`ri excesive pe funda]ii. De asemenea,

s-a dorit reformularea \ntr-un limbaj contemporan a serei aferente

livingului. 

Nominalizare

Extindere locuin]` – str. Barcianu nr. 2
Birou de proiectare: Graphic Studio

Autori: Remus Hår[an, Drago[ Perju, Karoly Neme[, 

Crina Ioana Popescu, Vladimir Nicula

Imobilul a fost construit \n epoca interbelic` [i apar]inea unor armeni

stabili]i \n Bucure[ti. Na]ionalizat` \n perioada comunist`, casa a fost

redobåndit` de urma[ii de drept dup` Revolu]ie.

Proprietarul actual a dorit ini]ial modernizarea acesteia f`r` interven]ii

majore, \ns` podul existent era nesatisf`c`tor din punct de vedere

spa]ial [i func]ional. Astfel, a ap`rut ideea unei reevalu`ri generale a

proiectului. 

Au fost redesenate toate elementele exterioare \ntr-un limbaj re]inut

pentru a p`stra caracterul arhitecturii moderniste interbelice:

tåmpl`riile din profile de aluminiu, gardul [i poarta de acces din

metal vopsit, balcoanele cu balustrade metalice, glafurile ferestrelor

[i ale balcoanelor cu piatr` natural`, accesul principal [i copertina

acestuia. Extindere locuin]` - str. Barcianu nr. 2

Extindere, supraetajare [i remodelare locuin]`
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Sec]iunea amenaj`ri interioare

Men]iune de onoare

PV_BV
Birou de proiectare: POINT 4 GROUP

Autor: Justin Baroncea

Coautori: Radu Enescu, Mihai Buruntia

Proiectul propune, pe o zon` pietonal` din Bra[ov, situat` \ntre

Tåmpa [i zidul vechi de incint`, b`nci cu dubl` orientare: c`tre deal [i

c`tre fortifica]iile medievale.

B`ncile sunt compuse din module de 37,5 cm. Prototipul prezentat

este alc`tuit din patru module. Sistemele de prindere sunt situate

sub nivelul de c`lcare. Diferen]a de \n`l]ime pentru [ezuturile dublu

orientate se adapteaz` pantei terenului din zon`.

Men]iune de onoare

EM
Birou de proiectare: AA Studio

Autori: Roger-Oliviu Pop, Alex Aadam, Monika Koryczan

Proiectul a fost realizat pentru un apartament cu dou` niveluri din

Bucure[ti. Scopul principal al acestuia a fost crearea unui spa]iu 

interior modern, luminos [i spa]ios. Albul joac` un rol important \n

\ntreaga amenajare, producånd combina]ii expresive cu piesele de

mobilier colorate. Corpurile de iluminat se limiteaz` la forme simple,

\n afara celui din baia mic`. 

Men]iune de onoare

Scenografie pentru „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen
Autor: Irina Moscu

Ideea de actualitate [i contemporaneitate a decorului a pornit [i de la

viziunea regizorului de a aduce toat` ac]iunea \n prezent. El a trans-

pus [i a adaptat timpul lui Ibsen \n parametrii societ`]ii actuale, ilus-

trånd fidel lumea zilelor noastre, lumea \n care tr`im, o lume nebun`,

plin` de orori, perversit`]i, moralit`]i \ndoielnice, adic` o lume real`.

Prin desenul decorului s-a \ncercat crearea unei imagini [i, implicit, o

atmosfer` rece, steril`, unde accentul s` se pun` pe importan]a

ac]iunilor din scen`, decorul venind \n \ntåmpinarea actorilor, \n

primul rånd la nivel func]ional [i apoi plastic.

PV_BV  

EM  Scenografie pentru “Hedda Gabler” de Henrik Ibsen
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Sec]iunea restaur`ri

Premiu

Reabilitarea Conacului Bertola
Birou de proiectare: ABRUPTARHITECTURA

Autor: Cristina Constantin

Coautor: Cosmin Pavel

Conacul Bertola a fost, \n vremea interbelic`, o cas` la ]ar`, urcat`

pe un deal, \n mijlocul unei podgorii. Ocupat` pentru o vreme de un

sediu CAP, \n 2007, a ajuns \ntr-o stare avansat` de degradare.

Reabilitarea a dorit s` redea demnitatea unui loc frumos.

De departe, spa]iul cel mai gr`itor la \nceputul proiectului a fost

pivni]a. Un beci semi\ngropat cu ziduri de piatr`, bol]i[oare de

c`r`mid` [i o consolidare anterioar` mai pu]in inspirat`. Prin proiect

s-a ad`ugat o pardoseal` din c`r`mid` pe pat de nisip [i un perete,

tot din c`r`mid`, \ntr-un schelet din profile metalice. |n cas` se ivesc

locuri noi, dar vechi. Locuri cu sobe albe de zid, lavi]e [i ni[e, locuri

cu sc`ri de lemn [i ferestre, locuri cu ziduri de c`r`mid` [i var. 

Nominalizare

Refacerea pavajelor din Cetatea Sighi[oara
Birou de proiectare: CRISTEA ARHITECTURA 

Autor: Iulius Cristea

Coautor: Sorin Bleand`

Proiectul face parte dintr-un program complex de reabilitare [i mo-

dernizare a infrastructurii din Cetatea Medieval` Sighi[oara.

Refacerea pavajelor a urm`rit \n mod special prezervarea caracterului

medieval al cet`]ii, prin utilizarea pietrei naturale, sub form` de piatr`

de råu, calupuri de granit, bazalt [i andezit, dale din granit etc. Atåt

cioplirea pietrelor utilizate, cåt [i punerea lor \n oper` s-a f`cut ma-

nual, cu mijloace tradi]ionale. O parte important` a materialului

folosit la pavaje a fost recuperat din vechile pavaje [i reutilizat.

Nominalizare

Reabilitare [i modernizare port turistic Mangalia
Birou de proiectare: Raluca Mihaela Tempea BIA

Autor: Raluca Mihaela Tempea

Coautor: Ioana P`dure

Zona Portului Turistic [i a Falezei din Mangalia se aflau \ntr-o stare

de degradare accentuat`, motiv pentru care beneficiarul investi]iei –

Prim`ria Municipiului Mangalia – a dorit reabilitarea acestora.

Proiectul propune: amenajarea de spa]ii diverse: parc`ri, amenajare

peisagistic` [i iluminat ambiental; execu]ia unei cascade ornamen-

tale [i a  treptelor de la hotel President; refacerea sc`rilor de acces

la plaja Mangalia; refacerea spa]iilor verzi; refacerea aleilor pietonale;

dotarea cu mobilier urban [i \nlocuirea celui existent.

Refacerea pavajelor din Cetatea Sighi[oara Reabilitare [i modernizare port turistic Mangalia

Reabilitarea Conacului Bertola
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Sec]iunea studii [i proiecte

Men]iune de onoare

Magic Blocks
Birou de proiectare: POINT 4 GROUP, ZEPPELIN, 

ARCHIS INTERVENTIONS

Autor: Justin Baroncea

Coautori: {tefan Ghenciulescu, Cosmina Goagea, Constantin

Goagea, Carmen Popescu, Kai Vockler, Wilfried Hackenbroich, 

Radu Lesevschi, Andra Stan

|ntreg Bucure[tiul este str`b`tut de cortine din beton. |n spatele lor

se ascunde ora[ul vechi, cu str`du]e [i case, biserici [i arbori. |ntre

blocuri [i ora[ul istoric se \ntind spa]iile libere r`mase \n urma

demol`rilor. Proiectul Magic Blocks propune o strategie urban` pen-

tru acest tip de zone din Bucure[ti. Patru interven]ii \n spa]iul public

urm`resc s` testeze ideile proiectului [i s` antreneze comunitatea \n

dezvoltarea acestuia.

Sec]iunea carte de arhitectur`

Premiu

Evacuarea fantomei. Arhitecturi ale supravie]uirii
Publicat de: Asocia]ia pepluspatru / Centrul de Introspec]ie Vizual` 

Autor: studioBASAR (Alex Axinte [i Cristi Borcan)

Colaborator: Livia Andreea Ivanovici

|n toamna lui 2006, mergånd pe strad`, am trecut pe lång` un

volum compact de mobil` \nvelit \n folie albastr`. Mai v`zusem ast-

fel de structuri improvizate de c`tre familii evacuate for]at \n strad`,

dar le \nregistrasem mecanic, [i, a[a cum ne obi[nuiser`m, pån` la

indiferen]`, [i cu alte anomalii ale spa]iului public romånesc, [i aces-

tea ne deveniser` practic invizibile. |n momentul \n care ne aflam \n

spa]iul stråmt dintre pachetul de pe trotuar [i fa]ada casei, am auzit

de aproape un zgomot de voci, de linguri [i de farfurii: ne aflam

lång` o familie care lua masa de prånz \n interiorul pachetului albas-

tru. Am realizat c` structura era de fapt o locuin]`, iar ocupan]ii s`i

nu erau persoane f`r` ad`post \n sensul clasic al cuvåntului, ci

familii f`r` ad`post care locuiau pe trotuar [i aveau \n posesie

vesel`, mobil` [i plante de apartament.

Nominalizare

Bucure[tiul european
Autor: Bogdan Andrei Fezi

Editura: Curtea Veche

La \nceputul secolului al XIX-lea, Bucure[tiul v`zut de c`l`torii str`ini

este un ora[ al contrastelor. Pentru a-[i realiza obiectivele de restruc-

turare urban` [i arhitectural`, ora[ul se va lansa \ntr-un lung proces

de modernizare pus sub semnul occidentaliz`rii. |n perioada interbe-

lic`, Bucure[tiul devanseaz` o bun` parte din metropolele lumii \n

ceea ce prive[te opera]iunile urbane [i este recunoscut pe plan

interna]ional ca avånd unele dintre cele mai importante realiz`ri [i

„[tiin]e comunale“ din lume. Dup` ruptura cu Occidentul din timpul

dictaturii comuniste, Bucure[tiul re\nnoad` rela]iile cu Vestul [i cu

propriul trecut, \ncepånd cu anul 1990. Revenirea este \ns` un pro-

ces de lung` durat`, iar capitala Romåniei anilor 2000 pare s` fi

regresat cu mai mult de un secol. 

Magic Blocks
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Bucure[tiul european
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Sec]iunea proiecte de diplom`

Premiu

{coal` de munte, Transf`g`r`[an, jud. Arge[, Romånia
Autor: Ana-Daniela T`nase

Situl proiectului se afl` \n apropierea drumului Transf`g`r`[an.

Proiectul speculeaz` o posibilitate de conectare a zonei de pe ver-

santul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, aflat` \n curs de dezvoltare, [i zona

nordic`, puternic dezvoltat` turistic. Propunerea const` \ntr-un spa]iu

suport pentru toate activit`]ile care se pot desf`[ura \n exterior.

Cl`direa ad`poste[te trei zone de activit`]i: cercetare, servicii pentru

turi[ti [i antrenament. Volumul se \nscrie \n peisajul natural, preluånd

dinamica locului [i reinterpretånd-o, astfel modul de parcurgere al

muntelui \n zig-zag devine un element generator al spa]iului. 

Nominalizare

Vise despre case
Autor: Eliza Yokina

Editura: igloomedia

Albumul „Vise despre case” nu este propriu-zis o carte educativ`,

dar prin frumuse]ea desenelor [i prin provoc`ri narative ludice, are

puterea creativ` de a-i face pe copii s` priveasc` cu al]i ochi con-

struc]iile din jurul lor [i s`-[i doreasc` s` afle mai multe despre ele.

|n contextul \n care se discut` din ce \n ce mai mult despre necesi-

tatea unei educa]ii vizuale [i arhitecturale \n [coal`, un astfel de

demers nu poate fi decåt salutat. Cele 18 povestioare, pline de

metafore [i alegorii haioase, aduc \n aten]ia copiilor casele ca pe

ni[te personaje vii, cu emo]ii, explicånd \ntr-un mod relaxat diverse

aspecte ale arhitecturii. Ilustra]iile sunt desene simple de mån`, 

alb-negru, care a[teapt` s` fie colorate [i sunt \nso]ite de schi]e

[tan]ate, numai bune de \ndoit.

Sec]iunea imagine de arhitectur` / fotografie

Premiu

Alb negru. Construc]ii de lumin`
Autor: Cosmin Dragomir

Vise despre case

{coal` de munte, Transf`g`r`[an, jud. Arge[, Romånia
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Premiul Pre[edintelui Filialei
Premiu

Imobil de locuin]e – Str. Bati[tei nr. 34
Birou de proiectare: URBAN OFFICE

Autor: Lilian Captari

Coautor: Iana Captari

Acest imobil a fost modelat pe baza unui PUD existent. Regimul de \n`l]ime [i volumele

brute au fost date fixe de tem`. S-a \ncercat \mbun`t`]irea solu]iei prin introducerea unui

ecran care mimeaz` arhitectura interbelic` spre str. Bati[tei. Capetele [i spatele au fost

tratate diferit, axåndu-se pe arhitectura ce poate oferi detalii interesante la nivel de profil

stradal. Pentru nivelul parterului, arhitec]ii au \ncercat s` conving` clien]ii s` ofere pietonilor

un pasaj de 3 m (\n teren erau doar 1,5 m). Pentru asta cl`direa a fost retras` cu 1,5 m.

Nominalizare

Banca Na]ional` a Romåniei. Cronica
restaur`rii Palatului vechi
Autor: Cristina-Gabriela }urlea

Editura: CADMOS

Albumul cuprinde date istorice [i imagini

inedite, strånse din momentul construirii

Palatului B`ncii Na]ionale a Romåniei, pån` la

amenaj`ri, adapt`ri [i extinderi de-a lungul

secolului XX. Sunt prezentate [i informa]ii

despre consolidarea [i restaurarea Palatului

BNR, \ntreprins` la începutul mileniului III,

inclusiv date cu privire la revitalizarea [i

refunc]ionalizarea spa]iilor.

Nominalizare

Centru de art` contemporan` Bra[ov
Autor: Ana-Maria Voinescu

Proiectul \[i propune s` realizeze un centru de art` contemporan` \n

cetatea Bra[ovului, un loc care va func]iona ca un „magnet urban”,

ca un obiect singular, \n care locuitorii se pot exprima [i reg`si. 

Cl`direa propus` este o construc]ie par]ial \ngropat`, al c`rei

acoperi[ va deveni zon` pietonal`, punånd \n eviden]` tr`s`tura

istoric` de spa]iu neconstruit. Aceast` zon` va lega traseul de nord

de zona de fortifica]ii de sub Tåmpa [i va permite desf`[urarea de

evenimente culturale \n aer liber. Cl`direa propriu-zis` va p`stra \n

permanen]` leg`tura cu exteriorul, prin intermediul mai multor cur]i,

reprezentånd astfel o continuare a spa]iului public \n interiorul cl`dirii. 

Nominalizare

Nympha Cultural Center_Bio-Hibrid Urban
Autor: Oana Maria Ni]uic`

NYMPHA Cultural Center este un hibrid cultural care se pliaz` pe

necesit`]ile culturale ale ora[ului (teatru, concerte, conferin]e, work-

shopuri, expozi]ii, instala]ii de art`, ateliere pentru arti[ti) \mbinån-

du-le cu un mediu educa]ional (cursuri, conferin]e, dezbateri,

deservind [i campusul studen]esc din vecin`tate) [i asigurånd cadrul

optim pentru opera]iunea respectiv` (cantin`/restaurant cu o zon` de

ser` tehnologizat` care aprovizioneaz` cu legume proaspete cantina,

pia]a de legume [i fructe, lounge [i cafenea/ceain`rie, magazine de

c`r]i [i obiecte de art` [i design).

Centru de art` contemporan` Bra[ov

Nympha Cultural Center_Bio-Hibrid Urban

Imobil de locuin]e – Str. Bati[tei nr. 34
Banca Na]ional` a Romåniei. 

Cronica restaur`rii Palatului vechi          
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Prof. dr. arh. Zoltán Takács
Premiul Opera Omnia

Cånd [i cum a]i hot`råt s` urma]i profesia de arhitect?

Z.T. Din copil`rie \mi pl`cea desenul [i designul. Dup` absolvirea

liceului, am hot`råt s`-mi urmez pasiunea [i s` dau la facultatea de

arhitectur`, doar c` \n anul 1959 nu puteai aplica la o facultate din

Bucure[ti dac` erai din provincie, decåt cu aprobarea Sfatului

Popular. Cum dosarul familiei mele era negru pentru comuni[ti, nu

am avut posibilitatea s` ob]in a[a ceva. Din fericire, un an mai tår-

ziu, s-a dat o lege care mi-a permis s` candidez [i am fost acceptat.

Trebuie s`-i mul]umesc pentru asta profesorului de la liceul Al.

Papiu Ilarian din Tårgu Mure[, care m-a preg`tit la desen.

A]i terminat facultatea [i a]i r`mas \n [coal`. Care este istoria
acestei alegeri?

Z.T. A[a este. Facultatea, care pentru mine a fost o adev`rat` re-

vela]ie [i o mare satisfac]ie, am terminat-o \n 1966. Am luat not`

mare la diplom`, iar profesorul Ascanio Damian mi-a propus s`

r`mån \n [coal`. Trebuie s` m`rturisesc c` a fost o supriz` extraor-

dinar` pentru mine, un moment decisiv pentru tot restul vie]ii. 

V-a]i dedicat \ntreaga via]` [colii de arhitectur`. A]i predat
peste 40 de ani [i preda]i \n continuare. Care este cea mai
important` realizare a acestei perioade?

Z.T. |ntr-adev`r, peste 40 de ani am avut onoarea [i pl`cerea de fi

cadru didactic \n aceast` institu]ie. Pot s` m` laud c` \n tot acest

timp am umplut lumea cu arhitec]i. Studen]ii mei au ajuns \n

Statele Unite ale Americii, \n Germania, Ungaria, Suedia, Grecia [i

multe alte locuri, \n care \[i practic` meseria cu mult profesionalism

[i aduc prestigiu [colii. 

|n cadrul edi]iei de anul acesta a Anualei de Arhitectur`, Ordinul
Arhitec]ilor – Filiala Bucure[ti i-a oferit profesorului dr. arh. Zoltán
Takács, ca semn al recunoa[terii \ntregii activit`]i profesionale, pre-
miul Opera Omnia. Despre voca]ia sa de dasc`l [i cariera de arhitect
am avut pl`cerea s` afl`m mai multe \n cadrul unui interviu pe care
a avut amabilitatea s` ni-l acorde.

Au trecut nenum`rate genera]ii prin måinile dumneavoastr`. 
|n ce mod s-au schimbat de-a lungul timpului? Exist` vreo
diferen]` \ntre studentul la arhitectur` de acum 40 de ani [i 
cel de azi?

Z.T. Schimbarea nu cred c` e una negativ`. Mereu au existat stu-

den]i buni [i mai pu]ini buni. Schimbarea cred c` e dat` mai mult de

evolu]ia tehnologic`. Introducerea calculatorului a reprezentat din

punctul meu de vedere un mare pas \nainte. E un instrument care

ofer` avantaje extraordinare, nu doar \n proiectare, ci [i \n utilizarea

[i stocarea informa]iei. 

Fiecare profesor are anumite vorbe pe care le repet` [i cu care
r`måne \n memoria studen]ilor s`i. Care sunt ale dvs.?

Z.T. Ceea ce le repet mereu studen]ilor mei e c` pentru a face arhi-

tectur` nu e suficient s` [tii s` desenezi frumos. Mai trebuie s` [tii

matematic`, geometrie [i geometrie descriptiv`. Aceast` [tiin]` de

a vedea spa]iul, de a reda spa]iul [i de a gåndi spa]iul, nu exist` f`r`

geometrie descriptiv`. Un alt lucru pe care \l subliniez mereu este

c` arhitectura este legat` de via]`. F`r` via]`, ea nu e posibil`.

Creezi pentru oameni [i, atunci cånd proiectezi o cl`dire, indiferent

de func]iune, trebuie s` o faci cu maxim` responsabilitate. 

Trecånd acum de la voca]ia de dasc`l la profesia de arhitect,
care a fost figura marcant` a carierei dumneavoastr`?

Z.T. Desigur, \n Facultatea de Arhitectur` a existat pe vremea \n

care am fost eu student, o palet` extraordinar` de profesori:

Ascanio Damian sau Octav Doicescu, c`ruia i-am fost asistent patru

ani, sunt doar cåteva nume. Pe urm`, via]a mi-a dat o [ans` extraor-
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Data na[terii: 20 august 1934

Educa]ie
1954 – Absolvent al liceului – Tårgu Mure[

1966 – Absolvent al Institutului de Arhitectur` „Ion Mincu”, Bucure[ti

1989 – Titlul de „doctor \n arhitectur`” – IAIM, Bucure[ti

Activitate profesional`
1967-1976 – Asistent la Institutului de Arhitectur` „Ion Mincu”,

Bucure[ti

1976 -1991 – Lector la Institutului de Arhitectur` „Ion Mincu”,

Bucure[ti

1991-1993 – Conferen]iar la Institutului de Arhitectur` „Ion Mincu”,

Bucure[ti

din 1993 – profesor la Institutului de Arhitectur` „Ion Mincu”,

Bucure[ti

{ef al Departamentului „Sinteza de proiectare”

{ef atelier proiectare an IV-V

1996 -1998 – Membru al Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajarea

Teritoriului a Municipiului Bucure[ti

Membru al Comisiei Tehnice de Avizare a Ministerului Lucr`rilor

Publice [i Amenaj`rii Teritoriului

2007-2008 – Membru al Comisiei Tehnice de Urbanism Prim`ria 

Sector 1 Bucure[ti

Proiecte
Autor sau coautor a cca 40 de cl`diri 

realizate [i a 57 de proiecte printre care:

1967 – Aeroportul Interna]ional Henri Coand`

1973 – Cl`direa Parlamentului din Khartoum

1973-1974 – Sala Polivalent` – Bucure[ti

1975 – Ambasada Romåniei la Beijing

1978-1979 – Dezvoltarea Post`v`riei Romånie – Bucure[ti

1984-1986 – Baz` de odihn` [i agreement – Tg. Jiu [i numeroase

hoteluri [i proiecte de locuin]e

Cercetare [tiin]ific`
Teza de doctorat \n vederea ob]inerii titlului de „Doctor \n arhitectur`”

intitulat` „Aportul tehnologiilor industriale \n arhitectura cl`dirilor social-

culturale [i administrative” 

Studii [i proiecte \n domeniul locuin]elor, birourilor, cl`dirilor administra-

tive [i social culturale: locuin]e cu specific \n zona central` a ora[ului

Tårgovi[te; studiu zona central` Bra[ov; studiu zona central` Sfåntu

Gheorghe

Autor [i coautor a numeroase studii de urbanism – PUG, PUZ, PUD \n

Bucure[ti [i alte ora[e

Autor de studii pentru obiecte de mobilier urban „Sta]ie de benzin`”

(1992); Reclame stradale pentru compania Minolta (1992)

Publica]ii
1968-1972 – Cca 25 de traduceri din limba maghiar` [i german` \n

limba romån`, \n domeniul arhitecturii [i al construc]iilor \n revista BIT

1972 – „Imagina]ia creativ` a tinere]ii \n arhitectur`”, revista Vive la

Roumanie

2001 – „Construc]ii hoteliere [i de turism la sfår[it de secol XX”,

revista Tribuna Construc]iilor

2002 – „Conservarea [i restaurarea ansamblurilor [i monumentelor

istorice”, revista Tribuna Construc]iilor

2002 – „Reconsiderarea arhitectural-turistic` pe Valea Prahovei”,

revista Tribuna Construc]iilor

Concursuri, premii
Particip`ri la numeroase concursuri na]ionale [i interna]ionale, unele

dintre ele premiate

1967 – Concurs pentru Biblioteca Na]ional` Teheran

1968 – Sistematizarea pie]ei centrale Foc[ani – colaborator (premiul I, II) 

– Centrul turistic Maliuc – coautor (premiul III)

1978 – Concursul interna]ional pentru Halele din Paris (participare)

1992 – Concursul na]ional pentru sta]ie de autobuze (premiul I)

Distinc]ii
1 Decembrie 2002 – Ordinul Na]ional 

„Steaua Romåniei” \n gradul de cavaler

www.oar-bucure[ti.ro I  27

dinar`, cea de a lucra \ntr-o echip` de arhitec]i deosebi]i, condus`

de profesorul arhitect Cezar L`z`rescu, de la care am \nv`]at lec]ii

deosebite. „Seniorii” echipei erau Gabriel Cristea, Dinu Gheorghiu [i

Anca Borovan, iar „junii” eram noi: Mircea Ochinciuc, Gabriel

Tureanu, Vasile Ghioca, Andras Peres, Constantin Gheorghiu [i eu.

Cu to]ii furam tot ce se putea fura de la seniori, \ncepånd cu

prezentarea grafic` [i detalii, pån` la asisten]a tehnic` de pe [antier.

Cu aceast` echip` am participat la realizarea unor proiecte extrem

de importante: Hotel Europa, Aeroportul Interna]ional Henri Coand`,

Sala Polivalent` Bucure[ti, Ambasada Romåniei la Beijing, cl`direa

Parlamentului [i Palatului Preziden]ial din Sudan, Ambasada

Republicii Populare China la Bucure[ti, Turnul de Televiziune

Bucure[ti [i multe altele. 

Care este proiectul pe care-l considera]i a fi cel mai important
din activitatea dvs.?

Z.T. A[ dori s` m` refer aici la o lucrare care constituie o mic` isto-

rie din via]a mea: Post`v`ria Romån`. Am realizat acest proiect \n

anii ‘70 \mpreun` cu arhitectul Viorel Simion, care tr`ie[te acum la

Paris. Arhitectura acestei cl`diri \l irita pe Ceau[escu \n a[a m`sur`

\ncåt am fost chema]i \n audien]` la primarul capitalei, care ne-a cer-

tat pentru solu]ia aleas`. Motiva]iile nu erau clare, dar am aflat dup`

Revolu]ie, c` Ceau[escu se sup`ra ori de cåte ori trecea pe lång`

ea. E important de re]inut c` aceast` cl`dire a fost printre primele

din Romånia la care s-a folosit geamul de tip termopan, fapt care la

vremea respectiv` a fost o adev`rat` revela]ie. De asemenea, avånd

\n vedere c` materialul principal al cl`dirii este c`r`mida aparent`,

am avut un mare noroc c` ea a fost pus` \n oper` de un maestru

care a lucrat \n Italia [i a reu[it s` ob]in` un rezultat demn de laud`.

O alt` cl`dire din c`r`mid` aparent` care \mi apar]ine ca proiect este

cea de pe strada Dr. Felix [i care, pentru momentul \n care a fost

construit`, era extrem de deosebit`. Din p`cate, azi nu mai e la fel

de bine \ntre]inut`.

Se [tie c` una dintre preocup`rile dvs., pe lång` arhitectur`,
este designul. |n \ncheiere, v-a[ ruga s` ne povesti]i despre
aceast` pasiune.

Z.T. Pentru design am avut o pasiune dintotdeauna [i mi-a pl`cut s`

desenez mai ales automobile. Am participat la \nceputul anilor ’80 la

un concurs de caroserii organizat de italieni [i am amintiri foarte

pl`cute legate de aceast` participare. Din cei aproximativ 40.000 de

concuren]i din \ntreaga lume, au fost alese \ntr-o prim` faz` 2.000

de propuneri din care urmau s` fie selecta]i cå[tig`torii. To]i ace[ti

2.000 de finali[ti au fost italieni, mai pu]in unul singur: Zoltán

Takács. Am primit [i o diplom` pentru acest lucru. 

16-27_agenda_oar2.qxp  9/23/11  10:03 AM  Page 27



D
E

L
T

A
D

E
S

IG
N

28 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #35

Text: PAUL SCARLAT

Foto: © DELTA DESIGN

J
ocul nu este o simpl` alternativ` ludic`

la modul nostru de via]`. Nu poate fi evi-

tat. Jocul este ceea ce ne formeaz` [i

pare a fi unul dintre criteriile ultime ce ne

motiveaz`. Delta Design crede c` deziluzia,

maladia secolului nostru, provine din incapa-

citatea omului de a se juca.

În anii despre care vorbeam, s-a depus un

efort considerabil pentru redesenarea coor-

donatelor jocului. Cercet`ri din cele mai 

variate discipline au adus \mpreun` o viziune

magnific` a jocului: de la psihologie la 

sociologie, de la antropologia cultural` la

pedagogie, de la istoria filosofiei la teoria

matematic`. Jocul a devenit unul dintre cele

mai serioase subiecte de discu]ie.

Jocul este parte a culturii umane, dup` cum

spune Huizinga. Factori de tip ludic intervin

\n toate manifest`rile vie]ii: ritualitate, cul-

tur`, [tiin]`, poezie etc. Omul actual este un

Homo ludens.

Jocul trebuie citit ca o experien]` fundamen-

tal` [i recurent`, cu o puternic` caracteristic`

educativ` [i cu o for]` inegalabil` \n formare.

A[ vrea s` enum`r câteva caracteristici ale

jocului: libertate (participarea nu este

obliga]ie, ci invita]ie), gratuitate (nu cre[te

avu]ia), regularitate (rupe ordinea cotidian` [i

impune un alt ritm), imagina]ie (diferen]a din-

tre joc [i realitate). 

De ce s` facem toate acestea?

Antropologia cultural` a fost tot timpul \n

linia \ntâi pentru a sus]ine eficacitatea jocului.

Îmi place mult Victor Turner [i ceea ce afirm` el: jocul creeaz` con[tiin]` [i ordine social`. 

Vedem cât de important` este aceast` teorie prin consecin]ele negative ce au urmat

elimin`rii evenimentelor ludice din Occident. Jocul, dup` p`rerea lui Turner, este o experi-

mentare liber` [i spontan` (nu [tim bine rezultatul final), cu ample valen]e creative, prin care

tot imaginarul nostru colectiv este fragmentat [i recombinat. Jocul este o lume \n lume.

Timpul liber, pe care Eliade spunea atât de frumos c` Occidentul a uitat s` \l piard`, nu este

o alternativ`, ci con[tiin]` [i educare prin dezordine. Carnavalul este primul joc serios care

\mi vine acum \n minte. 

Delta Design crede c` jocul este necesar [i mai ales c` este o experien]` serioas`.

Delta Design invit` la joac`. În acest joc sunt invita]i to]i oamenii; jocul nu accept` spectatori.

Delta Design dore[te o colaborare mai strâns` cu arhitec]ii pentru a oferi viziune [i adev`r

celor ce locuiesc. A[a cum sugereaz` [i titlul, „play” \nseamn` deopotriv` a juca [i a exprima

artistic.

Scopul nostru comun este de a face din ambientare o experien]` emo]ionant` [i autentic`.

Jocul, la români, nu este ceva frivol. Este un dans, o \nl`n]uire sincronizat` [i fericit` de 

persoane.

Locul de joac` la care v` invit`m se afl` pe la intersec]ia R`zoare din Bucure[ti.

Les jeux sont faits, rien ne va plus!

vwww.deltadesign.ro

Are you playing?
Secolul 20 a \nsemnat [i
redescoperirea jocului. {i ca
orice lucru neglijat, \n aparenta
lui banalitate se ascundea un
adev`r iluminant.
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Solu]iile cå[tig`toare la concursul 
de arhitectur` deschis la Blaj

Solu]iile arhitecturale au fost analizate de juriul format din:

arh. {erban Sturdza, arh. Radu Mih`ilescu, arh. Adrian Soare

[i arh. Gabriel Ro[ca. Ace[tia au decis acordarea unui premiu

I, \n valoare de 3.000 de euro, cu recomandarea ca aceast`

solu]ie s` fie implementat` de c`tre Prim`ria Blaj [i Consiliul

Jude]ean, [i a dou` men]iuni speciale \n valoare de cåte

1.000 de euro fiecare.

Cå[tig`torii au fost anun]a]i \n cadrul unei cine festive, \n

prezen]a juriului, vineri 29 iulie, \n incinta Palatului Cultural.

Premiul I:
Enclava de arhitectur`
arh. Radu Ursoiu [i arh. Iulian Ungureanu

Proiectul nu  mizeaz` pe schimb`ri volumetrice, ci pe recon-

siderarea spa]iilor interioare. Se vor restaura fa]adele, 

p`stråndu-se profilaturile corni[elor [i ancadramentelor. Se

vor reface tåmpl`riile [i feroneriile, \mpreun` cu toate 

detaliile specifice vechii cl`diri. Cl`direa va cuprinde o sal`

multifunc]ional`, o zon` administrativ` [i zona actorilor.

Acoperi[ul s`lii de spectacole va fi un mare luminator, dublat

de parasolare. Pardoseala va fi modulat` astfel \ncåt, prin

ac]ion`ri programate, geometria s`lii s` se poat` schimba.

De la o sal` plan` (inclusiv turnul scenei) se pot ob]ine

diferite configura]ii, l`sånd posibilitatea organizatorilor de a-[i

modela spa]iul \n func]ie de fiecare eveniment \n parte.

Astfel, sala poate deveni spa]iu expozi]ional, teatru, teatru

experimental, sal` de concerte, sal` de cinema, podium pen-

tru prezent`ri de mod` sau s`li de conferin]e. Zid`ria se va

p`stra netencuit`, urmånd ca \n partea inferioar` s` se rea-

lizeze o simez` de expunere.  

Asocia]ia Transilvania Fest, Prim`ria Blaj [i Consiliul Jude]ean Alba au
lansat \n 18 iunie a.c. un concurs manifest de idei, la nivel na]ional –
Reabilitarea corect` a Palatului Cultural din Blaj. Cl`direa Palatului a fost
inaugurat` \n 1936 pentru a g`zdui proiecte culturale, educa]ionale [i
artistice, dar nu a mai func]ionat din anii ‘90, cånd a ars \ntr-un incendiu
\n propor]ie de 40%.
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Men]iune onorific`:
Republic of Architects
arh. Radu Tudor Ponta, arh. Matei Puticiu, 
arh. Emil Burbea, arh. Raluca Trifa, arh. Andrei Radu, 
arh. Alexandra Litu [i stud. arh. Vlad Ign`tescu

Spa]iile nobile ale compozi]iei ini]iale (cu excep]ia s`lii princi-

pale) vor fi restaurate cu grij` pentru detaliile originale.

Func]iunile care vor fi ad`postite aici folosesc spa]iile vechi,

readuse la stadiul lor ini]ial [i cå[tig` din dialogul amenaj`rii

fiec`reia \ntr-un cadru istoric. Vechea structur` devine mai

important` decåt utiliz`rile care o ocup`. |n acest fel, vechiul

aparat de primire [i reprezentare \[i dovede[te versatilitatea,

\n timp ce promenada prin succesiunea de spa]ii publice/cul-

turale/comerciale impune reconsiderarea originalului palatului.

Fosta sal` de spectacol – spa]iul unde primeaz` dezideratul

marc`rii dimensiunilor sale originale – este deopotriv` scena

interven]iei celei mai contemporane [i locul \n care istoria

cl`dirii, inclusiv incendiul care a distrus-o, se simte cel mai

pregnant. A[adar, lateralele s`lii de spectacol sunt p`strate \n

stadiu de ruin` [i dau dimensiunea cur]ii interioare a palatului,

\n timp ce acoperirea par]ial` a acesteia se face prin introdu-

cerea noului volum al s`lii multifunc]ionale.

Men]iune onorific`:
arh. Silviu Virgil Aldea, arh. Marius C`t`lin Moga, 
arh. Sisak Camelia, arh. Sisak Tamas [i stud. arh. Oana
Carean (colaborator)

Propunerea urm`re[te punerea \n valoare a spa]iilor impor-

tante din cl`direa existent` [i afirmarea acestei noi etape de

existen]` prin materialitatea [i volumetria simpl`, dar expre-

siv` care continu` tradi]ia modernist`. Sala principal` devine

un spa]iu multifunc]ional prin excelen]` [i este gåndit` pen-

tru a g`zdui cåt mai multe activit`]i \n diferite aranjamente:

teatru (380 spectatori, din care 70 la balconul existent), con-

certe, expozi]ii, tårguri artizanale [i alte evenimente. |ntreaga

structur` de acoperire a s`lii este modificabil` [i permite uti-

liz`ri ce au nevoie fie de lumina natural`, fie de obturarea ei

total`. Interven]ia contemporan` nu r`måne amnezic` la

exterior, ea se afirm` volumetric prin materiale [i spa]ii trans-

parente, dialogånd cu Pia]a 1848.
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PREMIUL III – nu s-a acordat

S-au acordat trei men]iuni a cåte 1.750 lei urm`toarelor proiecte: 

Proiectul nr. 25
Autori: arh. Daniel {erban, Bucure[ti (curator); 

arh. Elisabeta M`nescu 

Proiectul nr. 28 
Autori: arh. Raluca Munteanu, Bucure[ti (curator); 

urb. Gruia B`descu; urb. Oana Dru]a; arh. Celia Ghyka; 

arh. Adrian Mih`escu 

Proiectul nr. 39 
Autor principal: arh. Ovidiu Marian Talo[, Bra[ov (curator) 

Coautor: arh. Miruna Paula Stroe 

Colaborator tehnic: Marius Bra[oveanu 
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Concurs pentru Pavilionul 
Romåniei de la Expozi]ia UIA 2011

Pentru a asigura o participare notabil`, de ]inut` a arhitec]ilor

romåni la Tokio, OAR a organizat un concurs pentru concep-

tul [i designul pavilionului Romåniei de la aceast` expozi]ie,

deschis într-o singur` faz` tuturor arhitec]ilor romåni care

activeaz` în Romånia sau în str`in`tate, f`r` limit` de vårst`,

f`r` discriminare fa]` de gen sau palmares profesional. 

Tema propus` prin concurs a fost: 2050: DECALOGUE FOR

A RESPONSIVE AND RESPONSIBLE ARCHITECTURE

(Decalogul unei arhitecturi receptive [i responsabile – 2050).

Conform regulamentului, cå[tig`torul concursului urmeaz` s`

proiecteze [i s` amenajeze pavilionului României de la

Congresul UIA din Tokio.

Jurizarea proiectelor participante a avut loc \n 15-16 iulie

2011, la sediul OAR din Bucure[ti, rezultatul fiind urm`torul:

|n perioada 26-28 septembrie 2011,
Tokio va g`zdui Expozi]ia UIA 2011,
\n cadrul Tokio International
Forum, manifestare paralel` celui
de-al 24-lea Congres al Uniunii
Interna]ionale a Arhitec]ilor UIA.

PREMIUL I (14.000 LEI) [i cå[tig`torul concursului: 
Proiectul nr. 30 
Concept: „Keep the message, Pass the frame on to a child” 

Autor principal: AS DESIGN 95 SRL, Bucure[ti 

arh. Bogdan Pop (curator); arh. Astrid Rottman; arh. Marius

Urzic` – LEED AP; arh. int. Lidia Stoica; stud. arh. Cassandra Pop 

PREMIUL II (7000 LEI) – Proiectul nr. 27 
Autor principal: arh. Sorin Vladimir Popescu, Bucure[ti

(curator) 

Coautor: arh. Anca Diana Popescu 
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ARHITECTURI SUSTENABILE
Renovare cl`dire str. Palanca \n Timi[oara
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Aflat` \n situl urban protejat „Cartierul Cetate
din Timi[oara – secolele XVIII-XX”, cl`direa din
strada Palanca nr. 4 a fost ridicat` \ntre anii
1836-37 ca imobil de locuin]e pentru clericii
catolici de Cenad cu re[edin]a la Timi[oara. 
Renovarea ei [i aducerea la standarde contem-
porane din punctul de vedere al confortului [i al
func]iunilor a determinat transformarea
mansardei existente \ntr-un spa]iu pentru trei
unit`]i de birouri, accesate dintr-un hol comun. 

Proiectant general: SC BOTESCU M&H ARHITEC}I SRL 

Autori: ARH. MIHAI BOTESCU, ARH. HORTENSIA BOTESCU 

Executant: SC CONSTRUCT EXPRES SRL  

Construc]ie: 2008-2009

Suprafa]a: 1 605 MP 

Text: CATRINEL NEGRU

Foto: MIHAI BOTESCU
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C
ele trei spa]ii de birouri se

desf`[oar` de-a lungul celor trei

corpuri de cl`dire – dou` existente

[i unul reconstruit – grupate \n jurul unei

cur]i interioare situate pe a patra latur` a

parcelei. Pentru a se integra discret \n

imaginea exterioar` a cl`dirii, iluminarea

[i ventilarea natural` au fost realizate

prin prevederea unor ferestre de

mansard`, amplasate izolat sau \n

grupuri de câte dou` – pe orizontal` sau

pe vertical` – \n func]ie de geometria

structurii [arpantei existente. 

De asemenea, amplasarea ferestrelor la

\n`l]ime mai mare sau mai mic`, \n

func]ie de linia popilor secundari care

asigur` ruperea de pant` \n apropierea

stre[inii –  un element important \n

estetica fa]adelor, care a fost conservat

– asigur` iluminarea suficient` a centru-

lui interioarelor (pentru ferestrele

amplasate aproape de coam`), respectiv

permite contactul vizual cu exteriorul (\n

cazul ferestrelor cu parapet normal).

Acest joc aparent aleatoriu cu \n`l]imea

ferestrelor de mansard`, dictat \ns` de

logica precis` a structurii acoperi[ului

existent, favorizeaz` dinamismul

spa]iilor, care sunt deschise fie spre cer,

fie spre orizontul desenat de

acoperi[urile Timi[oarei, atât de unitar

compuse \ntr-un mozaic de texturi [i

forme cu patin` istoric`. 

Pentru a permite amenajarea fiec`rui

birou \n func]ie de op]iunile destinataru-

lui, linia general` a renov`rii a fost una

simpl`, definit` de culoarea lemnului

natur al pardoselilor [i al structurii din

lemn aparente [i de albul suprafe]elor

\nclinate. Câteva accente discrete sunt

treptele sc`rii principale, purtând textura

[i culoarea \nchis` a lemnului din seco-

lele trecute [i u[i]ele din font` pentru

cur`]area hornurilor, a c`ror vechime

este pus` \n valoare de albul plac`rii

moderne a hornurilor care le serve[te

drept fundal. 

Cl`direa amplasat` pe col], la intersec]ia

str`zilor Palanca [i Traian Doda, \[i

expune c`tre spa]iul public cele dou`

fa]ade restaurate [i \nvelitoarea c`r`mi-

zie din ]igl` ceramic`, \n care ferestrele

de mansard` se integreaz` cu discre]ie.

Respectarea la mansard` a axelor de

simetrie ale ferestrelor de la parter [i

etajele 1 [i 2, contribuie la p`strarea

aspectului clasic al cl`dirii [i pune \n 

valoare arhitectura ini]ial` a acesteia.

34-42_externe.qxp  9/23/11  10:20 AM  Page 36



34-42_externe.qxp  9/23/11  10:20 AM  Page 37



38 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #35

e
v

e
n

im
e

n
te

 e
x

te
rn

e Zaha Hadid Mobile Art în Paris

P
ân` pe 30 octombrie, pia]a din fa]a

Institutului Lumii Arabe va g`zdui

pavilionul itinerant al arhitectei Zaha

Hadid, Mobile Art.

Prima expozi]iei a celebrei arhitecte pe

teritoriul francez prezint` peste 30 de

ani de activitate în domeniul cercet`rii

arhitecturale. Proiecte realizate, în pro-

ces de construc]ie sau doar studii para-

metrice se desf`[oar` într-un mediu

fluid, marc` a aceluia[i birou de arhitec-

tur`.

Machete, proiec]ii video [i picturi sunt

concentrate în special în prezentarea

proiectelor de turnuri, care pun accentul

pe structura 3D exoscheletic`.

Pavilionul în sine este un model de arhi-

tectur` parametric` [i un exponat în

cadrul acestui eveniment. În termeni

tehnici, acesta a implicat desf`[urarea

pe o suprafa]` de 600 mp, având în jur

45 m lungime [i 30 m l`]ime, cu o

în`l]ime de la 2 la 6,5 m, o greutate de

180 de tone, 413 panouri unice de FRP

(Fibre Reinforced Plastic) pentru fa]ade

[i 1.300 de mp de PVC flexibil pentru a

constitui finisajul suprafe]elor interioare.

Cablurile, sistemul de ventila]ie [i toate

componentele tehnice au fost pozi]io-

nate în pardoseal`.

Un aspect interesant privind aceast`

expozi]ie îl constituie partea organiza-

toric`. Ini]ial, pavilionul a fost conceput

în parteneriat cu Karl Lagerfeld [i casa

Chanel, pentru a marca, în 2008, 50 de

ani de la crea]ia gen]ii Chanel, instala]ia

urmând a fi itinerat` în New York, Tokio

[i Hong Kong. Pentru a monta expozi]ia

la Paris, proiectul original a fost modifi-

cat, structura de rezisten]` fiind înt`rit`,

fiind schimbate unele materiale cu

unele mai rezistente la intemperii, a

fost necesar` introducerea sistemului

de ventila]ie [i aer condi]ionat, precum

[i realizarea unui calcul foarte precis

pentru pozi]ionarea pavilionului care

urma s` fie amplasat peste un audito-

rium existent sub pia]`. 

În prezent, în Fran]a, Zaha Hadid a rea-

lizat proiecte în Strasbourg, Marsilia [i

Montpellier; înc`, niciun proiect în

Paris./ TEXT {I FOTO: LOREDANA

BRUM~

Informa]ii suplimentare despre 

pavilion g`si]i la: 

http://www.chanel-mobileart.com/
iar despre expozi]ia în curs, pe site-ul

Institutului Lumii Arabe, la

http://www.imarabe.org
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Train of ideas - Visions for future cities

U
na dintre cele mai ambi]ioase ac]iuni

întreprinse în cadrul „Hamburg,

Capitala European` Verde 2011”,

expozi]ia „Visions for future cities” este

menit` a parcurge un traseu cuprinzând

18 ora[e europene, în perioada 15

aprilie – 22 octombrie.

Dup` ce a trecut prin Paris, Copenhaga,

Malmö, Gothenburg, Oslo, Zürich,

München, Var[ovia, Riga, Tallinn, Viena,

Barcelona, Marsilia, Nantes, „trenul cu

idei” a f`cut o oprire în Bruxelles, la

începutul lunii septembrie, urmând ca

apoi s` mai treac` prin Amsterdam [i

Antwerp pentru a încheia cu o mai lung`

sta]ionare în Hamburg.

Cele [ase vagoane tematice abordeaz`

problema mediului [i a locuirii prin pris-

ma diferitor concepte menite a accentua

anumite aspecte, pornind de la o abor-

dare local` – exemplul ora[ului Hamburg

– la perspectiva global` [i futuristic`. 

Dup` ce în prima parte sunt prezentate

proiectele realizate de Hamburg pentru

o dezvoltare durabil`, al doilea pavilion

prezint` mediul urban ca „ora[ al oame-

nilor”, vorbind despre cum fiecare dintre

noi este [i poate fi responsabil de modul

în care va ar`ta ora[ul de mâine.

Panourile multimedia dispuse aici sunt

menite a evalua modul în care ne

desf`[ur`m activit`]ile curente, din

punct de vedere sustenabil [i ce am

putea îmbun`t`]i. Vagonul num`rul 3

prezint` ora[ul din punct de vedere

spa]ial. Pe fondul unui mare plan virtual,

jocurile [i panourile propuse aici sunt

orientate spre modul în care poate fi

folosit [i îmbun`t`]it spa]iul disponibil.

Despre mediul natural înv`]`m în cel de-

al patrulea vagon. Un mixer de sunete

este pus la dispozi]ia vizitatorilor, pentru

a experimenta varietatea limbajului din

lumea animal`. De asemenea, sunt

prezentate mostre de sol, de aer [i o

instala]ie interactiv` de ap`. Penultimul

pavilion ridic` problema responsabilit`]ii

urbane. Proiectat` ca un laborator futu-

ristic, aceast` parte de expozi]ie prezint`

concepte inovative ale ora[elor

europene, modalit`]i de evitare a con-

sumului excesiv al resurselor existente

[i de utilizare a energiei într-o manier`

responsabil`. Punctul final al „trenului

cu idei” abordeaz` mediul din perspecti-

va schimb`rilor climatice [i al

consecin]elor acestui fapt. 

Conceptul expozi]ional a fost realizat de

agen]ia Kunstraum sub îndrumarea

Ministerului de Dezvoltare Urban` [i de

Mediu. / TEXT {I FOTO: LOREDANA

BRUM~

www.train-of-ideas.net
www.hamburggreencapital.eu
www.europeangreencapital.eu
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e IABR 2012. Making the City

|
n aprilie 2012, cea de-a cincea edi]ie a

Bienalei Interna]ionale de Arhitectur`

de la Rotterdam va implica, sub titlul

„Making the City”, nu numai ora[ul

organizator, ci [i metropolele Sao Paolo

[i Istanbul, provocându-i, al`turi de spe-

ciali[ti, pe politicienii [i legislatorii de pe

trei continente la o dezbatere de

amploare despre viitorul a[ez`rilor

urbane. 

Premisa evenimentului este una cât se

poate de stringent` pentru lumea con-

temporan`: faptul c`, \n doar câteva

decenii, peste 80 % din popula]ia Terrei

va tr`i \n mediul urban. |n prezent,

ora[ele reprezint` centre ale inova]iei [i

ofer` solu]ii rentabile pentru problema

suprapopul`rii, \ns` schimb`rile petre-

cute la nivel climatic [i economic au

generat nevoia ca ele s` fie proiectate

[i organizate \ntr-un mod mai eficient

decât cel actual, punând accentul pe

solu]ii verzi [i optimizarea costurilor.

Acestea sunt motivele pentru care o

echip` interna]ional` de curatori s-a

angajat \ntr-un program de cercetare,

aflat \n desf`[urare \n fiecare dintre cele

trei ora[e men]ionate mai sus, cu sco-

pul de a produce [i, mai apoi, prezenta

proiecte concrete ce redefinesc rela]ia

dintre planificare, design [i politic`,

alc`tuind un „toolbox” eficient pentru

proiectarea de ora[e.  

IABR 2012 va \nchide o „trilogie de

bienale” dedicate ora[ului viitorului, ce

a debutat \n 2007 cu „Power. Produ-

cing the Contemporary City”, o dez

batere asupra for]elor ce dau forma

centrelor urbane contemporane [i a

nevoii identific`rii unor contra-for]e pe

m`sur`, continuând \n 2009 cu „Open

City. Designing Coexistence”, ce a

tratat problema sustenabilit`]ii sociale a

ora[elor. 

Cartierul-general al evenimentului va fi

Institutul de Arhitectur` din Rotterdam

(NAI), \ns` [i celelalte ora[e participante

promit un program captivant, cu

numeroase prezent`ri, expozi]ii, con-

ferin]e [i dezbateri. Organizatorii au

preg`tit, de asemenea, o serie de

evenimente premerg`toare IABR 2012,

programate pentru aceast` toamn`. |n

continuare, v` prezent`m câteva detalii

despre cele mai importante dintre 

acestea. 

27 septembrie 2011: 
Bordeaux – „50,000 new homes” 

IABR Rotterdam \[i \ndreapt` aten]ia

asupra ora[ului francez Bordeaux, ce

trece printr-un dramatic proces de dez-

voltare datorit` construc]iei unei noi linii

de TGV. Pentru a face fa]` dezvolt`rii,

autorit`]ile au decis construirea a

50.000 de noi locuin]e \ntr-o zon` acce-

sibil` prin intermediul sistemului de

transport public. Proiectul noului cartier

aduce laolalt` sfera politic`, sectorul pri-

vat [i for]ele executive pentru o colabo-

rare f`r` precedent, ce revolu]ioneaz`

strategiile [i modelele de produc]ie

spa]ial`.

11 octombrie 2011: 
New York – „High Line” 

The High Line este un parc rezultat din

reconvertirea unei foste linii ferate co-

merciale, situat \n New York, \n partea

vestic` a Manhattanului. Atractivitatea

designului, \n combina]ie cu schimb`rile

aduse sistemului de planificare urban`, au

f`cut din acest proiect o ]int` preferat` a

investitorilor particulari. |ns`, parcul \[i

datoreaz` existen]a organiza]iei non-profit

Friends of the High Line, ini]iativ` a

cet`]enilor, adoptat` [i implementat` apoi

de departamentul de planificare urban` al

municipalit`]ii. Prin urmare, conferin]a

exploreaz` modul \n care proiectele

demarate de comunitate pot atrage sprijin-

ul mai multor p`r]i interesate, materializân-

du-se \n spa]ii publice de calitate.   

18 octombrie 2011. Lille-Kortrijk-
Tournai – „Eurometropolis”

Subiectul conferin]ei este zona

transna]ional` Lille-Kortrijk-Tournai, for-

mat` din 147 centre urbane din Fran]a [i

Belgia. „Eurometropolis”-ul poate fi con-

siderat un nou model de func]ionare

urban`, el reprezentând un organism con-

sultativ, \n cadrul c`ruia este promovat`

colaborarea interregional`. Folosindu-se de

ideea diversit`]ii ca atu major, noua admin-

istrare trece peste limitele impuse de

grani]e, diferen]e culturale [i tipuri de

administrare. / ANCA ROTAR

www.iabr.nl

SOCIALIST MODERNISM
Roman Bezjak

N`scut \n Slovenia \n 1962, fotograful

Roman Bezjak a devenit cunoscut datorit`

premiilor ob]inute lucrând pentru publica]ii

germane precum Frankfurter Allgemeines

Magazin, Der Spiegel sau GEO, iar \n 2000 a

devenit [i profesor la Universitatea de

{tiin]e Aplicate din Bielefeld. Din 2005, ca

un proiect personal, a \nceput s` docu-

menteze vizual curentul modernismului

socialist \n arhitectur`; cu ajutorul unor

burse acordate de VG Bild-Kunst [i Funda]ia

Robert Bosch, a c`l`torit \n mod regulat \n

]`ri din Europa de Est [i de Sud-Est, precum

[i \n fostul RDG, c`utând cl`diri care s`

exemplifice traducerea unei ideologii \n arhi-

tectur`. Colec]ia sa de fotografii care docu-

menteaz` \ntr-o manier` arheologic` aceast`

realitate controversat` a secolului XXI a fost

recent prezentat` \n cadrul unei expozi]ii la

Muzeul Sprengel din Hanovra, ocazie cu

care renumita editur` Hatje Cantz a publicat

un catalog ce \i este dedicat.

Interesul fotografului s-a \ndreptat \n special

c`tre via]a de strad`, de zi cu zi, de aceea

cl`dirile surprinse de camera „large-format”

sunt adesea obi[nuite: blocuri de aparta-

mente, diverse institu]ii, hoteluri, case de

cultur` etc. Ceea ce individualizeaz` demer-

sul lui Roman Bezjak este privirea impar]ial`,

deta[at`, care nu prive[te cu nostalgie

urmele unei epoci trecute, ci doar \ncearc`

s` surprind` modul \n care acestea au evolu-

at [i \[i definesc existen]a \ntr-un nou con-

text. De la Tallinn la Tirana [i de la Dresda la

Constan]a (unde este realizat` chiar ima-

ginea de pe coperta albumului), fotografiile

ne arat` o lume amenin]at` de demolare,

trist` \n mod intrinsec. Ceea ce odat` a fost

celebrat ca expresie a unei colectivit`]i

egale se dovede[te ast`zi golit de sens,

urâ]it [i degradat, cu mari semne de \ntre-

bare asupra viitorului. Dincolo de expresivi-

tatea rece, care aproape fascineaz`, albumul

semnat de Roman Bezjak ne trimite cu gân-

dul la ce ar trebui f`cut cu aceste cl`diri: ar

trebui reconvertite sau renovate? sau pur [i

simplu demolate atunci când este posibil

a[a cum s-a \ntâmplat cu Palatul Republicii

din Berlin? Sunt \ntreb`ri la care fostele ]`ri

socialiste trebuie s` g`seasc` r`spunsuri \n

curând. / VIORICA BUIC~

Editat` de Inka Schube, 
Sprengel Museum Hannover
Grafica: Mario Biehs, Sabine Schmidtpeter

Texte: Till Briegleb, Christian Raabe, Inka

Schube

www.hatjecantz.com
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Organizat` \n 18 capitole \mp`r]ite pe etape cronologice,
a doua edi]ie a c`r]ii, actualizat` [i revizuit`, reflect`
toate paradigmele pe care arhitectura le-a adoptat de-a
lungul vremurilor. |ncepånd de la 3.500 \.Hr. [i pån` la
1950 d.Hr, acest ghid consistent este scris de o echip`
de exper]i, atåt istorici, cåt [i arhitec]i, [i subliniaz`
conexiunile, contrastele [i influen]ele mi[c`rilor arhitec-
turale Istoria arhitecturii mondiale este povestit` prin
intermediul unui cadru unitar de interpretare [i în]elegere,
completat de desenele renumitului Frank Ching. |n plus
fa]` de prima edi]ie, reeditarea ofer` o acoperire mai
mare \n ramura arhitecturii non-occidentale, în special
Africa, Asia de Sud [i Asia de Sud-Est, are numai ilus-
tra]ii color [i include desene suplimentare [i h`r]i noi.

Avånd ca ghid unul dintre arhitec]ii de top \n domeniul con-
serv`rilor, cartea exploreaz` puterea de refolosire [i readaptare
[i aduce argumente pentru a construi durabil. Lucrarea
prezint` modul în care un icon, cum ar fi Trinity Church din
Boston al lui H.H. Richardson poate s` devin` eco [i ne
explic` de ce un supermarket din anii ‘70 nu numai c` merit`
o aten]ie similar`, dar poate deveni o cl`dire de referin]` pentru
arhitectura sustenabil`.
Cartea prezint` o perspectiv` nuan]at` asupra op]iunilor pe
care arhitec]ii le au atunci cånd vine vorba de refolosire [i
readaptare – de la moduri ingenioase de a reorganiza [i a
reamplasa elemente deja existente pån` la tehnici de ventila]ie
a aerului de pe vremea bunicilor.

Cartea, bogat ilustrat`, prezint` case proiectate de
Álvaro Siza, unul dintre mae[trii arhitecturii contempo-
rane. Cele 28 de vile reprezint` un aspect important al
carierei lui Siza, în m`sura în care ideile sale de design
se traduc într-o conversa]ie mai larg` cu privire la con-
ceptul de locuire [i la arhitectura modern`.
Fiecare proiect este \nso]it de povestea construc]iei,
narat` de Álvaro Siza, o descriere tehnic` [i o serie de
schi]e. De asemenea, sunt incluse [i testimoniale ale
proprietarilor, care stau m`rturie pentru dialogul complex
din spatele designului fiec`rei case. Volumul mai
cuprinde [i dou` eseuri vizuale bazate pe o selec]ie de
desene de Siza [i fotografii impecabile ale operei sale.

Autori Francis D. K. Ching             

Mark M. Jarzombek

Vikramaditya Prakash 

Limba Englez`

Nr. pagini 864

ISBN 978-0-470-40257-3

Editura Wiley

An apari]ie 2011

www.wiley.com

Autori Jean Carroon, Richard Moe 

Limba Englez`

Nr. pagini 432

ISBN 978-0-470-16911-7

Editura Wiley

An apari]ie 2010

www.wiley.com

Autori Alessandra Cianchetta

Enrico Molteni

Limba Englez`

Nr. pagini 210

ISBN 978-88-849-1419-4

Editura SKIRA

An apari]ie 2004

www.skira.net

C`r]ile se g`sesc în libr`riile C`rture[ti [i pe www.librarie.carturesti.ro

Sustainable Preservation: Greening Existing Buildings

A Global History of Architecture, 2nd Edition

Álvaro Siza: Private Houses 1954-2004
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