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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

{edin]a Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajarea
Teritoriului a Municipiului Bucure[ti din data de 8 august 2012.
Au fost prezen]i la discu]ii Sorin Gabrea (pre[edinte), Casandra
Ro[u, Dan Marin, Vlad Cavarnali, Dorin {tefan (membri), Andrei
Zaharescu (Re]ele) din partea serviciilor de specialitate ale
Prim`riei Capitalei, dl. Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef al
Capitalei. Au fost analizate documenta]iile: 

1. PUZ Str. Prinosului nr. 13-15-17-19, S4 / ini]iator STAN
C~T~LIN, elaborator SC DACRA STUDIO SRL, urb. rur. DAN
TUDOR, aviz de oportunitate, revenire
S-a respectat cerin]a Comisiei cu privire la studierea parcelei \mpre-

un` cu vecin`t`]ile, cu o zon` mai extins`. Au fost redu[i indicatorii.

S-a studiat [i evolu]ia zonei, de la p`[une pån` la ocuparea terenului

cu construc]ii rurale. Situa]ia actual` a zonei dateaz` aproximativ din

1980, cånd s-au demolat locuin]ele cu caracter rural [i s-au ridicat

blocuri. 

Exist` corni[`, dar [i o zon` verde, locuin]e colective \nalte, dar [i

locuin]e joase; mai exist` [i cl`diri, aprobate sau avizate, plantate

oarecum dezordonat, a[a \ncåt ar fi nevoie de construc]ii ritmate

care s` ]in` zona [i de un drum pentru facilitarea acceselor

riveranilor. Zona se afl` la intersec]ia mai multor tipuri de ]esut:

locuin]e de serviciu, zon` industrial`, un post trafo, locuin]e colec-

tive, Muzeul Tudor Arghezi. CUT care se estimeaz` a acoperi pro-

punerea este 2,6, iar \n`l]imea la care se dore[te s` se ajung` este

P+6. Se ofer` dou` variante de ocupare. 

Sorin Gabrea: „Configura]ia pe care o propune]i este foarte contor-

sionat`, iar realitatea din spatele dvs. este foarte greu de solu]ionat

\n aceste condi]ii. E nevoie de discutarea alveolei, poate [i a unui

spa]iu public. |n plus, ca s` putem s` v` judec`m propunerea la

modul real, ne-ar trebui cu siguran]`, poate cu o cerere din partea

Prim`riei Generale, ca Prim`ria S4 s` ne remit` o comunicare

privind legalitatea avizelor [i a documenta]iilor din zon`.” 

Casandra Ro[u: „Dac` este, totu[i, s` se construiasc` aici, a[ dori

ca volumul s` fie mai mic, orientarea cl`dirilor s` urmeze direc]ia

dominant` [i edificiul sau edificiile s` se \nal]e mai mult \n planul

secund.” 

Dan Marin: „Punctul \nalt e aberant, trebuie modificat. |n ceea ce

m` prive[te, cred c` nu se poate atinge mai mult de un P+2 \n

zon`.” 

Dorin {tefan: „Un arhitect francez care ne-a vizitat recent ora[ul

spunea c` \n Bucure[ti densitatea urban` e foarte redus`, zonele

sunt de slab` utilizare [i foarte scumpe. |nainte de toate, dac` am

urma aceast` logic`, [i ea are \ndrept`]irea ei, ar trebui f`cut un

audit \n vederea stabilirii \n mod real a rentabilit`]ii economice a

acestei investi]ii. Cele dou` cl`diri propuse pot sublinia ruptura din-

tre zone diferite, marcånd o arie de trecere care s-ar putea contura

\ntre ele. Personal, cred \n rezolv`ri punctuale bazate pe o

compozi]ie. Acolo este o balama \ntre trei zone, care a[teapt` o

solu]ie de bun` calitate.” 

Vlad Cavarnali: „V`d o neconcordan]` \ntre sc`rile obiectelor.

Compara]ia propus` de proiect are nevoie de mai mult` claritate.

Corni[a cl`dirilor existente trebuie subliniat`.” 

Continu`m informarea membrilor
OAR asupra [edin]elor de avizare
s`pt`mânale ale Comisiei Tehnice
de Urbanism [i Amenajare a
Teritoriului.
Selec]ia urm`toare a folosit drept 
criterii calitatea proiectelor aduse
\n discu]ie [i gradul lor de 
reprezentativitate pentru ora[,
caracterul lor problematic [i 
specificitatea local`. {edin]ele
Comisiei sunt consemnate de
domnul Constantin Hostiuc.
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Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „|n continuare cred c` primul lucru care

trebuie f`cut este s` ne l`murim ce se \ntåmpl` acolo, [i imediat

dup` aceasta ar urma, ca importan]`, definirea intr`rii \n parc. E

nevoie de un spa]iu public la baza corni[ei majore. Trebuie clarificat`

reglementarea cl`dirilor. Ar fi nevoie, totu[i, de cåteva variante de

ocupare, de mobilare a zonei, cu mare aten]ie la formularea detali-

ilor. Suntem de acord cu avizul de oportunitate, dar cred c` e foarte

important desenul de arhitectur`.”

Dan Marin \[i reafirm` pozi]ia de a nu fi de acord cu salturi uria[e de

\n`l]imi [i indicatori \n zon`, iar Casandra Ro[u \[i exprim` dezacor-

dul fa]` de orice propunere ce ar dep`[i P+4, eventual cu un etaj 5

retras.

2. PUZ Zone protejate, prezentare
Se specific` \nc` de la \nceput faptul c` aceast` prezentare este un

fel de raport asupra problemelor ap`rute dup` consultarea ini]ial`.

Astfel: 

- |n zona Doroban]i au existat [i exist` discu]ii asupra diferen]elor

de \n`l]ime constatate [i se estimeaz` c` cea mai bun` propunere

ar fi crearea unei realit`]i de trecere de la zona mai joas` la cea mai

\nalt`, dintre P+2 prezent la multe case [i P+9, atåt cåt are corni[a

ASE; e nevoie de revizuirea [i studierea mai multor puncte sensi-

bile. Au fost exprimate diferite nemul]umiri, din unghiuri de vedere

personale, cel mai adesea subiective. Majoritatea problemelor ]in de

interesele private – pe Blanduziei, unul dintre proprietari cere s` fie

preluate concluziile unui PUZ mai vechi, cel nou i se pare agresiv. 

- |n Pia]a Lahovary 5, apropo de realitatea din Str. Gen.

Praporgescu, frontul la strad` este de 50 m, iar \ndesirea se face

c`tre spate; acolo unde s-a putut construi, s-a construit, dar CUT

este limitat acum la 4; 

- Pe Str. Dionisie, la nr. 60, exist` un teren pe care se poate ajunge

numai din spate – Gheorghe P`tra[cu afirm` c` respectiva docu-

menta]ie a preluat avizul de la Ministerul Culturii; 

- La Sediul OAR, se dorea o cas` mai \nalt`; s-a renun]at pentru

gr`din`, dar s-a ajuns la situa]ia ca propunerea de construc]ie s` fie

\mpins` c`tre spate; se dore[te mutarea casei lång` C`rture[ti; 

Sorin Gabrea este de p`rere c` toate aceste documenta]ii trebuie s`

ajung` la nivelul de PUD pe parcel`, \n zonele protejate; Dorin

{tefan atrage aten]ia asupra faptului c` dac` documenta]ia per

ansamblu devine PUZ, ea poate s` contravin` prevederilor PUG,

ceea ce ar duce la conflicte greu de solu]ionat. 

{edin]a Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajarea
Teritoriului a Municipiului Bucure[ti din data de 19 septembrie
2012. Au participat Sorin Gabrea (pre[edinte), Gheorghe
P`tra[cu (arhitect-[ef), Casandra Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad
Cavarnali, Dorin {tefan, membri ai serviciilor de specialitate ale
Prim`riei (Andrei Zaharescu – Re]ele, Elena Boghin` –
Circula]ie). Au fost dezb`tute urm`toarele propuneri:

1. PUZ Aleea Meteorologiei nr. 26-28, S1 / ini]iator IORDACHE
C~T~LIN, elaborator BIA ANCA MANDROVICEANU, aviz de
oportunitate
Obiectul discu]iei \l reprezint` un total de 10 parcele, un lot comun

de 3.020 mp, proprietatea unui investitor. Zona este \ncadrat` con-

form PUG \n CB1, exist` dou` construc]ii noi pe acest lot, exist` [i

o aprobare pentru PUD. Se dore[te construirea unui edificabil care

s` aib` P+1+M, se arat` c` vor exista dou` servitu]i pentru parcare

ce dau \n Str. Meteorologiei. Profilul stradal a fost men]inut; se va

ajunge \n final la un POT de 45% [i la un CUT de 1-1,3. 

Sorin Gabrea: „De ce reduce]i indicatorii? Nimeni nu v` \mpiedic` s`

construi]i mai pu]in, pentru c` indicatorii ob]inu]i sunt un maxim, dar

\nc` nu [ti]i cum va evolua zona – poate c` \ntr-un timp oarecare

ve]i dori s` construi]i mai mult [i, dac` v` d`m indicatorii ceru]i, nu

ve]i putea reveni la m`rire decåt peste un timp.” Proiectantul

r`spunde c` aceasta este dorin]a beneficiarului. 

Casandra Ro[u: „Dac` limita]i CUT, limita]i [i dezvoltarea ulte-

rioar`.” Dna Ro[u cere \n continuare s` fie prezentat` mai detaliat

circula]ia, se intereseaz` dac` aceasta este ref`cut` pe existent [i

de modalitatea \n care se poate realiza accesul auto [i cel pietonal

pe proprietate. Se r`spunde c` se folosesc servitu]ile. Dna Ro[u

este de p`rere c` „pentru o suprafa]` de numai 3.020 mp nu este

necesar` o circula]ie perimetral`”. 

Bogdan Bogoescu: „|n ce stare se afl` PUZ-ul \n curs de aprobare?

Cred c` este nevoie s` avem ni[te referin]e, care ne pot l`muri

asupra a ceea ce se petrece aici; vila ca propunere de locuire ar fi

adecvat`? V-a[ propune s` analiza]i situa]ia \n ansamblu, ca s` ne

prezenta]i o solu]ie, o opinie mai justificate. S-ar putea chiar s`

apar` o nou` propunere de locuire, care s` reclame un alt mod de

ocupare.” 

Sorin Gabrea: „|n zon` au fost operate o serie de modific`ri, care

trebuie luate \n calcul. |n principiu, sunt de acord cu propunerea, mai

ales pentru c` pare s` sugereze o gradare a intensit`]ii de locuire,

dinspre N spre S. V` sugerez, totu[i, s` men]ine]i indicatorii deja

ob]inu]i [i s` ave]i \n vedere posibile formule de locuire pe lot”. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Se vor modifica documentele existente, cu

titlu mai curånd informativ. V` rug`m s` acorda]i aten]ie sporit`

racord`rii circula]iilor propuse la cele existen]e. Se avizeaz` favorabil.” 

2. PUZ Bd. Timi[oara nr. 101G, S6 / ini]iator ANCU}A MIHAI,
elaborator SC ALTER EGO CONCEPT, aviz de oportunitate
Suprafa]a care face obiectul propunerii este de cca 10.000 mp, cu o

deschidere de 60 m la frontul principal. Se inten]ioneaz` mobilarea

acestei suprafe]e cu cl`diri de P+10 [i cu un accent de P+14, ceea

ce va avea ca rezultat atingerea unui CUT de 3,5 [i a unui POT de

50%. 

Elena Boghin` dore[te s` precizeze, \nainte de \nceperea oric`ror

discu]ii, c` reglement`rile care exist` la momentul actual \n docu-

menta]ia PUZ de Sector 6 nu mai permit m`rirea profilului stradal la

mai mult de dou` benzi pe sens, pentru c` au fost aprobate [i

avizate documenta]ii care [i-au produs efecte, astfel c` mai multe

case au fost construite pån` la limita profilului amintit. 
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P+17. Parterul va fi ocupat de un complex comercial. La etajele

superioare vor fi par]ial locuin]e, par]ial servicii. Vor exista dou`

rampe pentru ma[ini, la N [i la S de lot. La NV va fi situat` zona de

aprovizionare pentru spa]iile comerciale. Pe teren, \n acest moment,

exist` cåteva construc]ii care vor fi desfiin]ate, dar [i unele care se

vor p`stra. 

Dorin {tefan dore[te s` fie prezentat mai pe larg terenul din

vecin`tate, din Giule[ti – se r`spunde c` acolo este locat` Autogara,

[i ea se p`streaz`. „Zona va fi una foarte interesant`, nu cred c` o

configurare din resturi a ei este cea mai bun` solu]ie. Ataca]i o zon`

mai mare [i face]i o propunere coerent` \n ea \ns`[i.” 

Casandra Ro[u cere s` fie m`rit` zona de studiu, un studiu de vizi-

bilitate; este de p`rere c` un CUT de 3,9 e foarte mare, chiar dac`

pentru moment nu e posibil` construirea de locuin]e. Un PUZ coor-

donator al \ntregii parcele ar fi cea mai bun` solu]ie. 

Vlad Cavarnali: „De v`zut [i zona Kaufland, deja analizat` [i avizat`.

Zona tinde s` se transforme \n pol comercial, ceea ce ar face nece-

sar un transport integrat. Din p`cate, ambiental [i urbanistic, dvs. nu

propune]i nimic. Ce se petrece \n spate? Dac` traficul din zon` se

va m`ri [i, date fiind premisele pe care le enun]a]i, el va spori cu

siguran]`, cum realiza]i traficul pentru \ntreaga zon`, care este pro-

punerea dvs.? Cum va fi acest pol urban de mare greutate al

ora[ului?” 

Dorin {tefan: „Vreau s` mai spun c` dac`, a[a cum se pre-

conizeaz`, va disp`rea [i triajul [i acest spa]iu va deveni zon`

locuibil`, traficul va fi \ntr-adev`r o foarte mare problem`.” 

Sorin Gabrea: „|n PUZ Inel Median se prevedea ca Str. Schitu

M`gureanu s` fie mult prelungit` spre N [i ea s` devin` o limit`

\ntre zona de case [i cea de blocuri. Din p`cate, cred c` problema

este mult prea complex` [i o rezolvare «adev`rat`» \n acest caz ar

trebui \ncredin]at` Prim`riei.” 

Bogdan Bogoescu: „Cum se integreaz` cele dou` semisfere

desp`r]ite de pod? A[ dori s` \ncerca]i s` propune]i ni[te programe

de func]ionalitate corelate. E nevoie de integrare urban`, aici mai

mult decåt \n alt` parte.” 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` extinde]i zona de studiu de

ambele p`r]i ale C`ii Ferate. Spre NE defini]i spa]ii publice ample, \n

acord cu func]iunile propuse. Preciza]i mai bine circula]iile, serviciul

public, zonele de aprovizionare, calculul echipamentelor publice,

bilan]ul de suprafe]e, parc`rile. Cl`dirile \nalte [i func]iunile pot fi,

dac` r`spunde]i acestor \ntreb`ri, \n regul`. Realiza]i [i un bilan] al

Autog`rii, care va fi important pentru calculul traficului zonei.” 

4. PUZ Str. Maliuc nr. 5-15, S2 / ini]iator SC BIL MALIUC PRO-
PRIET~}I SRL, elaborator SC ALTER EGO CONCEPT SRL, urb.
MARIUS GABUREANU
Terenul se afl` \ntr-o zon` reziden]ial` par]ial destructurat`. „Dorim

s` recorect`m, odat` cu propunerea noastr`, configura]ia spa]ial`

existent`. Acum, pe teren sunt construc]ii de depozitare, iar ceea ce

ne propunem este realizarea unor locuin]e colective cu \n`l]imea

Sorin Gabrea se intereseaz` dac` exist` vreun pasaj superior \n

zon`, Elena Boghin` r`spunde negativ – pasajul a fost transformat \n

intersec]ie la sol. 

Casandra Ro[u: „Dac` se propun locuin]e, 3,5 ca densitate este

prea mult. Cred c` strada ar trebui s` aib` un profil unic, [i nu

\n]eleg deloc de ce acest profil se \ngusteaz` exact acolo unde cir-

cula]ia \ncepe s` se intensifice. {i mai am o team` legat` de reac]ia

vecinilor de vizavi – dac` [i ei vor face la fel, va rezulta un fel de

canion. ” 

Bogdan Bogoescu dore[te s` afle care este lungimea frontului – se

r`spunde c` aceasta este de cca 200 m. {i domnia-sa exprim` o

temere: „Dac` vecinul de al`turi va face la fel, vom avea un ora[ de

parcele lungi, f`r` conexiuni \ntre ele. Nu cred c` doresc un front

unic de 200 m, cu atåt mai mult cu cåt se presupune [i o orientare

numai spre N, ceea ce nu este deloc \n ordine. Ca atare, mi-a[ dori

s` v`d, apropo de acest proiect cu multe posibilit`]i, o alt` formul`

de organizare a mobil`rii, un spa]iu deschis, un spa]iu public util,

pentru c` \n lipsa acestora poate rezulta o zon` de ghetou.” 

Elena Boghin` dore[te s` [tie care este l`]imea alocat` trotuarelor –

consider`, dup` r`spunsul primit, c` 1,5 m la 14 m \n`l]ime este

prea pu]in. 

Casandra Ro[u solicit` prezentarea unor alveole [i spa]ii publice pe

aceast` parcel`. 

Dorin {tefan se intereseaz` de ra]iunea re]elei stradale din partea

superior` a proiectului. Se r`spunde c` aceasta este preluat` din

PUG. Ar dori o ilustrare de tem` mai dezvoltat`. 

Vlad Cavarnali: „Solu]ia pe care o propune]i este exagerat`. Evident

c` sunt [i eu de acord cu dl. Bogoescu – trebuie gåndit, apropo de

acest front, un pas al deschiderilor prin care s` pot trece [i s` pot

vedea ce se petrece \n spatele blocului. Altfel se realizeaz` un zid

care nu cadreaz` cu nimic nici din ora[, nici din zon`. V-a[ ruga s`

extinde]i suprafa]a de studiu [i s` v` gåndi]i la \nc` o strad`, pentru

c` traseul de serviciu [i strad` trebuie men]inute; parcarea \n lungul

str`zii este inacceptabil`. V` rog s` gåndi]i o solu]ie mai bine contu-

rat` [i \n care s` nu dep`[i]i \n niciun caz CUT de 3. Cum defini]i

spa]iile publice? Cum sunt spa]iile verzi?” 

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

care s` sparg` frontul spre N, cu un calcul al necesarului de echipa-

mente publice, raportat la num`rul de locuin]e [i de locatari posibili

– cre[ele, gr`dini]ele, spa]iile publice, [coala. Apartamentele ar tre-

bui s` de]in` ponderea, nu garsonierele. V` rug`m s` reveni]i cu

solu]ii la problemele ridicate de membrii Comisiei.”

3. PUZ Bd. Orhideelor nr. 27-29, S1 / ini]iator SC IMS PROPRI-
ET~}I SRL, elaborator SC ALTER EGO CONCEPT SRL, urb.
MARIUS GABUREANU, aviz de oportunitate
Suprafa]a pe care se dore[te construirea are 7.720 mp, e vecin` cu

IBM [i Autogara; deschiderea la strad` este de cca 100 m. Se pro-

pun func]iunile de comer], locuire, servicii. Se dore[te POT de 60%,

CUT de 3,92, locuire \n cl`diri de la P+2 la P+10, cu un accent de
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maxim` de 5 niveluri (20 m). Retragerile variaz` \ntre 5 m, cea

minim`, [i 9 m, la NV. |n intersec]ie se va construi P+5 [i un P+4

retras, iar la interior P+2. Va exista [i un scuar. Cea mai mare

\n`l]ime pe care o propunem este de P+8. POT va fi 56, CUT 2,7.” 

Bogdan Bogoescu: „V` rog s` nu construi]i o enclav` de P+2 - P+5

\ntr-o structur` rural`. Defini]i o zon` clar` al c`rei caracter dori]i s` \l

schimba]i. Ave]i argumente pentru a sus]ine modificarea str`zii [i a

structurilor urbane existente? Exist` o caden]` de rela]ionare posi-

bil`? Fragmentarea lotului [i a volumelor ar putea fi o posibilitate. 

|n situa]ia de fa]`, metoda va fi important` – cum face]i aceast`

convertire?” 

Casandra Ro[u cere s` fie bine precizate retragerile. 

Vlad Cavarnali: „A[ dori ca aici s` se creeze o nou` structur`

urban`, nu s` discut`m o propunere care transform` nemotivat o

structur` existent`.” 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Problema major` \n aceast` documenta-

]ie este parcelarul. CUT estimez c` va trebui redus pån` la 2,5. Vor

fi necesare retrageri suplimentare pentru str`zi, pentru realizarea

acceselor pe lot. Propune]i mai multe variante de ocupare a incintei,

un partiu, preciza]i accesele, spa]iile publice, spa]iile verzi, parcarea

pentru vizitatori, cum solu]iona]i accesibilitatea \n incint`. Reveni]i.” 

5. PUZ Str. Drumul Gura Solcii nr. 4-18, S3 / ini]iator SC ISL
ROMINVEST SRL, elaborator SC VERSATILIS ART STUDIO SRL
/ SC DESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL, urb. FLO-
RENTIN GUDILA
Amplasamentul analizat se afl` \n prelungirea Bulevardului Pallady,

\n vecin`tatea intravilanului. |ncadr`rile sunt de tipul T2, D5, T15.

Acum, opera]ional [i func]ional fa]` de aceast` realitate este doar

PUG; apare [i o zon` V5, ca zon` de protec]ie – nici Transgaz,

cl`direa de aici nu are o zon` de protec]ie clar constituit`. Este figu-

rat un semi-triaj care \n realitate nu exist`. Drumul Br`]`rii care este

figurat prelunge[te, \n realitate, Bd. Rebreanu. Este posibil` apari]ia

unor str`zi la un pas de cca 200 m. Terenul este de forma 85-90 m

x 200 m (17.000 mp) [i este \nregistrat pe adresa Gura Solcii. 

Vlad Cavarnali: „Exist` aici mari suprapuneri de cadastre, probleme

la fel de mari. Sunt str`zi de 4 m cu ap` [i gaz [i cam atåt. Exist` un

studiu pentru infrastructur`, dar \ntre timp toat` zona s-a construit,

chiar lipsit` fiind de canal, de ap`, de orice.” 

Sorin Gabrea: „Care este configura]ia realist` a inelului median aici?

|n ce stare se afl` conducta de gaz?” (se r`spunde c` este luat` \n

calcul [i se afl` \n zona de protec]ie). 

Andrei Zaharescu este de p`rere c` inelul median solicit` sau

impune demol`ri masive. 

Sorin Gabrea: „Am putea p`stra partiul general. O configura]ie a

zonei ar fi posibil` \n lungul arterei de gaz. Dar \n orice caz trebuie

propus` o tram` urban`, e mare nevoie de str`zi de calitate aici.

Exist` posibilitatea ca acestei artere \n lungul conductei de gaz s` i

se adapteze insulele laterale. O alt` solu]ie ar propune demol`ri. E

nevoie ca trama de circula]ie de categoria a treia s` fie viabilizat`”. 

Andrei Zaharescu: „Exist` o solu]ie pentru mutarea sta]iei de

reglare, dar dac` i-am da curs s-ar reduce foarte mult zona de 

protec]ie.” 

Vlad Cavarnali: „Restric]iile sunt diferite – va fi un fel de bulevard care

va acoperi conducta, dotat cu spa]ii verzi. Se poate iriga astfel [i zona.

S-ar mai putea stabili un plan de comun acord cu Prim`ria S. 3” 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „O solu]ie real` cred c` va veni pentru

aceast` zon` numai dup` avizarea PUG; dar ca s` nu a[tept`m pån`

atunci, \ncerca]i o propunere \n sensul dorit [i analiza]i zona, pentru

a ob]ine [i a argumenta mai multe variante de mobilare.” 

|
n cadrul Comisiei de disciplin` au existat cazuri cånd arhitec]ii cu

drept de semn`tur` [i-au însu[it o anume lucrare, [tampilånd-o [i

semnånd-o, f`r` a verifica Certificatul de urbanism, eventual PUD-ul

sau PUZ-ul.

Riscurile sunt enorme [i din cele observate în cazurile analizate au

rezultat:

1. Nu se respect` POT-ul [i CUT-ul autorizat;

2. Nu se respect` distan]ele fa]` de vecin`t`]i sau fa]` de limita de

proprietate;

3. Nu se respect` regimul de în`l]ime autorizat;

4. Nu se respect` servitutea de vedere;

5. |n proiectul semnat [i [tampilat pot ap`rea diferen]e între

Certificatul de urbanism [i proiectul supus autoriz`rii, astfel:

a) demisol în loc de subsol;

b) etaj mansardat în loc de mansard`;

c) fereastr` în loc de zid`rie cu c`r`mid` de sticl`.

Pentru fiecare caz în parte, pot ap`rea tot felul de probleme, mai

complexe sau mai pu]in complexe, specifice fiec`rui amplasament

în parte. Am precizat numai cåteva din cele mai des întålnite proble-

me ce pot ap`rea.

Documenta]ia, astfel semnat` [i [tampilat`, va fi transmis` în vede-

rea emiterii Autoriza]iei de construire.

Documenta]ia poate fi verificat` [i analizat` cu maxim` seriozitate,

caz în care aceasta va fi respins`. Este varianta fericit`.

|n situa]ia în care aceast` documenta]ie nu este verificat` [i se

emite Autoriza]ia de construire, problemele vor ap`rea ulterior la

punerea în oper` a lucr`rii. Nu intru nici în am`nuntele pentru care

documenta]ia nu este verificat` la prim`rie, sau este superficial veri-

ficat`, ori motivul pentru care se întåmpl` acest lucru.

Au fost situa]ii cånd aceast` semn`tur` de complezen]` a adus pre-

judicii vecinilor, care au ac]ionat în judecat` beneficiarul [i arhitectul.

Reclama]iile pot continua la Inspec]ia de Stat în Construc]ii, la

Brigada de Pompieri etc.

Mai mult, pentru unii dintre colegii no[tri a început [i urm`rirea

penal`.

|n cadrul Comisiei de disciplin`, sanc]iunea cea mai blånd` într-un

astfel de caz a fost suspendarea dreptului de semn`tur` pentru o

durat` de 6 luni. Nu doresc s` dau nume, dar cazurile sunt multe, iar

reclama]iile c`tre Comisia de Disciplin` vin de la prim`rii din toat`

]ara, nu numai din Bucure[ti.

Aten]ie, dragi colegi, nu v` mai vinde]i semn`tura [i apoi s` ave]i

probleme de orice fel!!!

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

Comisia de disciplin`
La ce se poate ajunge
dintr-o semn`tur` de
complezen]` 
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Centrul Istoric Bucure[ti – CIB

Un nou model de regenerare 
urban` - participativ`...

D
ac` \ntr-un context obi[nuit acum deschidem de-aiurea discu]ia

despre Centrul Istoric bucure[tean auzim deodat` o avalan[` de

lucruri bune...

Se \nf`]i[eaz` imediat \n scurt timp posibil [i o poveste a succesu-

lui, ba poate chiar zeci, \n care cu to]ii suntem invita]i s` ne mån-

drim [i s` ne sim]im de-a dreptul cople[i]i de succesul momentului.

Multe din comentarii chiar clarific` \n parte ce simplu este de fapt

s` produci un succes doar [i numai pentru c` s-a putut sta pu]in mai

mult de c`tre unii dintre noi odat` [i s-a insistat pe o idee cu un

paviment nou [i o interdic]ie general` a traficului auto \n toat` zona

[i uite c` s-a [i \ntåmplat!... Minunea e aici printre noi, e Centrul

Istoric...

Sunt discu]ii care umbl` prin ora[ sau pe la emisiuni tv unde se

poveste[te \n ultimul timp cåt de mult sunt impresiona]i str`inii de

urbea noastr` dup` ce ne-au vizitat-o. Auzim comentariul acestora

despre succesul [i incredibila atmosfer` din capitala noastr`, sau

vivacitatea din Centrul Istoric, catalogate generic ca fiind: fenomenul

„bucure[tean”.

E un miracol dåmbovi]ean \n context european!

Putem observa \n continuare c` mass-media din alte ]`ri recomand`

vehement capitala noastr` pe diversele ei re]ele c`tre diversele lor

categorii de „target” uman ce-l reprezint` – mai „de ni[`” sau mai

„mainstream”.

|n sfår[it, am ajuns pe harta lumii [i nu credeam c` o s` se mai

\ntåmple vreodat` asta!

Succesul unei gåndiri simple a dat roade [i hoardele de oameni din

ultimii ani ce n`p`desc Centrul Istoric al capitalei noastre sunt cea

mai bun` dovad` pentru asta!

B`t`lia mandatarilor de spa]ii comerciale \n zona unde fiecare

\ncearc` care mai de care s` paseze la al]i mandatari centimetru cu

centimetru p`trat la parterul imobilelor, la un pre] dublu sau triplu

fa]` de cel pe care ei la råndul lor trebuie s` \l pl`teasca altora, are

totu[i un scop nobil: organizarea la parterul acestui Centru Istoric a

celei mai dense aglomer`ri de localuri cu bere [i pub-uri din lume!

Ce poate fi mai sublim?

Toate au fost redenumite \n zon` \n trup [i spirit cu energiile cos-

mice pozitive, energii ajunse precum [i la stupida „Curte a

Sticlarilor” ren`scut` de ceva ani \n „Curte a Berarilor”.

Din p`cate, vecinii no[tri nu sunt englezii, irlandezii, sco]ienii,

suedezii ([i am mai putea da [i alte cåteva nume de na]iuni) pentru

ca bucuria unor asemenea na]iuni s` fie \mplinit`, aflate fiind lång`

un a[a un paradis de voie bun` [i energie pozitiv` – de cca un euro

halba. 

S` fi v`zut atunci emigr`ri \n mas` weekend de weekend! 

S` fi v`zut atunci cre[tere economic` s`n`toas`!

Dar oricum [i f`r` na]iile mai sus-amintite ne putem måndri cu pro-

priii no[tri concet`]eni care reu[esc s` participe \n fiecare weekend,

unii din ei chiar zi de zi, la noua tov`r`[ie urban`. 

Observånd mai atent fenomenul, am putea spune f`r` a ne plasa \n

ignoran]` c` e un adev`rat falanster citadin. 

E de fapt un nou model de regenerare urban` - participativ`.

Poten]ialul de excep]ie propriu centrului nostru istoric din ce \n ce

mai apreciat este [i din ce \n ce mai utilizat ca fundal standard \n

mai toate emisiunile-serial de activare intelectual` de la Acas`Tv sau

alte posturi de cultur` [i formare individual-comunitar` similare. 

Faptul c` vedem culisele acestui Centru Istoric ca fiind leag`nul a

peste 50% din evenimentele culturale de tip reclame-spot tv, este

\nc` o dovad` a efervescen]ei culturale sustenabile care s-a creat \n

jurul s`u. Noi, cu to]ii, real vorbind, profit`m de noul val magnetic

care a reu[it s`-l aduc` acest fenomen \n sånul comunit`]ii noastre.

Apar \n schimb, pe alocuri, \n ultima vreme, voci ale unor zone de

interes meschin, ca [i a unor agen]ii occidentale cu perfide influen]e

tehnocrate din bran[a arhitec]ilor [i urbani[tilor acelor ]`ri occiden-

tale, care \n mod fraudulos vor s` se declare [i chiar s` creeze un

oarecare lobby nes`n`tos ce ar aduce prejudicii re]etei noastre de

revitalizare, de rena[tere, de regenerare urban` - participativ`...

Dragi colegi arhitec]i [i urbani[ti, dragi concet`]eni, dragi consuma-

tori de cultur` [i ac]iune social`!

Nu avem nevoie de reglement`ri „de[tepte”, dup` cum ne spun

ni[te studii din Anglia pl`tite de prim`rie acum vreo cinci ani \n

urm`, studii ce spun s` se tranziteze acolo, \n interiorul Centrului

Istoric pe fiecare a dou` strad` cu ma[inile \ntr-un regim zis „contro-

lat” de sensuri unice \n bucl`..., lucru ce ar putea duce \n mod stu-

pid poate la råndul sau la cre[terea interesului unor hiene imobiliare

\n zon`..., ce prin consolid`rile [i renov`rile pe care cu tupeu le pot

produce imobilelor de acolo [i le-ar putea face ca acele imobile s`

ias` ru[inos restaurate din starea lor actual` de colaps..., ca pe urm`

s` fie våndute sau s` \ncap` pe måna unor \mbog`]i]i ai zilei... iar

ace[tia, prin g`[tile de prieteni sau parteneri de afaceri pe care \i

aduc \n centrul nostru istoric, s` nu ]in` cont de succesul [i tradi]ia

cultural` de dat` recent` a centrului nostru istoric..., [i s` determine

obiceiuri noi obscene de a cheltui mai mul]i bani [i deci cu aceste

noi tabieturi oculte de a \nchide tradi]ia halbelor ieftine sau de a

duce la eliminarea \n zon` a locuirii ilegale a ocupan]ilor de la etajele

\ntåi \n sus a acestor imobile utilizate pån` acum atåt de natural...,

lucru ce reprezint` de fapt o caracteristic` definitorie actual` \n acti-

varea dialogului comunitar de calitate..., cu realitatea existen]ei unor

discursuri bipolare prin intermediul cojilor de semin]e transmise de

la etaje c`tre halbele tuturor de la mese... [i nu \n ultima instan]`

prin distrugerea energiei pure locale a petrecerilor non-stop.... iar

odat` cu aceasta pierzåndu-se [i pulsa]ia spiritului propriu din zi [i

pån` \n diminea]`, [i dintr-un local [i pån` \n canalul de aluviuni

proaspete din fa]a tribunalului cånd ne trezim r`cori]i atåt de pl`cut

diminea]a...

Suntem \n pericolul de a intra \ntr-un discurs periculos al unor a[a-

zise strategii de tip vechi (de acum deja de peste cinci ani) de a[a-

zis` regenerare urban`.

Acestea nu ]in cont de modelul nostru nou, bucure[tean, exersat \n

b`t`lia cu realitatea din teren, venit din teoria practicii aplicate [i ino-

vatoare \n aceast` emblematic` regenerare urban` participativ`

liber` de strategii [i reglement`ri desuete de tip ocidental.

Trebuie s` r`zbatem lobby-ul interna]ional profesional, absolut per-

fid, [i s` ne men]inem s`n`toas` vigoarea comunitar`, atåt de

råvnit` [i apreciat` de turi[tii str`ini [i de noi to]i!

Mario Kuibu[
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Indiferent ce [i cåt vor ei s` distrug`
Noi avem obliga]ia s` protej`m 

A
firma]ia de mai sus reprezint` r`spunsul meu la titlul articolului,

„Nu putem proteja noi cåt pot distruge ei”, ap`rut sub egida

Colegiului Director al OAR Bucure[ti \n publica]ia ARHITEC}II {I

BUCURE{TIUL, articol semnat de c`tre Pre[edintele Filialei

Bucure[ti, dl prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc.

Iar ea, afirma]ia mea, vrea s` spun` c` problema noastr` (ca arhitec]i)

nu este aceea de a interveni doar pentru a ne afirma pozi]ia.

Cum este, \n cazul de fa]`, de a ne afirma pozi]ia fa]` de preconizata

construire a unor pasaje subterane carosabile pe [oseaua Kisselef –

\n Pia]a Presei Libere – [i pe Bd. Aviatorilor – \n Pia]a Charles de

Gaulle.

Problema noastr` (ca arhitec]i, [i nu numai ca arhitec]i, ci [i ca

„simpli” cet`]eni) const` \n a interveni pentru a ne IMPUNE pozi]ia

\n fa]a autorit`]ilor (locale ale) unui stat care – este din ce \n ce mai

limpede pentru din ce \n ce mai mul]i oameni – ac]ioneaz` \mpotriva

intereselor marii majorit`]i a locuitorilor s`i, pentru satisfacerea

intereselor doar ale unei minorit`]i privilegiate.

|n acest sens, cazul \n spe]`: construirea de pasaje subterane caro-

sabile \n arii protejate constituie (\nc`) un exemplu punctual – \ntre

nenum`rate altele – de abuz al autorit`]ilor statului român, respectiv

al prim`riei capitalei sale.

Fiind deci vorba despre o situa]ie anume, se impune punerea \n

practic` a unei solu]ii anume care s` \mpiedice comiterea, de c`tre

prim`rie, a unui act de distrugere. |n acest caz, de distrugere a patri-

moniului istoric.

Ce poate face, \n condi]iile date, Filiala Bucure[ti?

Voi reitera solu]ia pe care am preconizat-o [i am f`cut-o PUBLIC~ [i

cu alte ocazii, atunci când s-au mai petrecut astfel de „fapte”. 

{i când, dup` [tiin]a mea, conducerea Filialei s-a m`rginit – ca [i

acum – doar s` \[i fac` cunoscut` pozi]ia.

De exemplu, cu ocazia amplas`rii Catedralei Mântuirii Neamului, ori

a construirii Pasajului Basarab, sau a demar`rii lucr`rilor pentru

realizarea Diametralei, ori a lans`rii Strategiei de Dezvoltare a

Bucure[tiului.

Toate aceste exemple de interven]ie a autorit`]ilor asupra ora[ului,

ca [i multe altele, fiind mostre perfecte de nereu[ite urbanistice [i

arhitecturale.

Dup` cum, cu siguran]` va fi, dac` se va produce, [i interven]ia

asupra ansamblului din nordul capitalei.

Ceea ce propuneam eu – [i propun [i \n continuare – era [i este un

lucru cât se poate de simplu, dar cu efecte cât se poate de benefice

pentru ORA{ [i pentru BREASL~: CONCENTRAREA MASIV~ A

EFORTURILOR ORGANIZA}IEI NOASTRE |N VEDEREA INSTITUIRII

OBLIGATIVIT~}II CONCURSULUI DE URBANISM {I ARHITEC-

TUR~ PENTRU TOATE LUCR~RILE PUBLICE, ca efect al unei LEGI

a Parlamentului la nivel na]ional sau m`car al unei HOT~RÂRI a

CGMB la nivelul municipiului Bucure[ti.

Concret, propun formarea de urgen]` – ca urmare a unei hot`râri a

Colegiului Director – a unui comitet de ini]iativ` care, \n baza unei

strategii coerente, s` ac]ioneze pentru a-i aduce pe membrii

Consiliului General ([i pe membrii Parlamentului) \n situa]ia de a fi

OBLIGA}I s` adopte acele acte normative care s` instituie, ca

REGUL~, concursul de urbanism [i de arhitectur` pentru TOATE

lucr`rile publice [i s` elimine folosirea actualei proceduri a licita]iilor.

Oricum, lamenta]iile, fie ele sub form` de declara]ii sau comunicate

nu ajut` [i nu vor ajuta la nimic, atâta vreme cât mai este pu]in pân`

când Bucure[tiul va fi o vale a plângerii….

Dar pân` atunci ar mai fi de clarificat \nc` un am`nunt: cine ar fi – \n

viziunea Consiliului Director al OAR Bucure[ti – „ei” [i cine am fi

„noi” ?

Arhitect {erban Popa

Acest articol reprezint` opinia autorului [i nu constituie pozi]ia ofi-

cial` a filialei Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din Romånia.

4-11_agenda_oar.qxp  11/29/12  12:09 PM  Page 10



4-11_agenda_oar.qxp  11/28/12  2:57 PM  Page 11



e
v

e
n

im
e

n
te

 i
n

te
rn

e
 

12 I  ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I  #42

ARHITECTURA LOCUIN}EI
Cas` lång` Bucure[ti
Autori: Cristina Constantin, Cosmin Pavel 

Colaboratori: Mihai Viulet, Costi Vasilescu, Marin Constantin 

Casa de la Bragadiru este construit` din garaje prefabricate de

beton. Martor al „Epocii de Aur” acest modul prefabricat de

3,0 x 5,6 m devenise cu timpul ceva mai mult decåt un garaj.

Convertit \n c`mar`, atelier sau birou, el reprezenta o

adev`rat` prelungire a locuin]ei de la bloc. Prin recuperare,

al`turare, rela]ionare, proiectul ofer` o nou` destina]ie pentru

cinci astfel de garaje. 

ARHITECTURA DOT~RILOR 
COMUNITARE {I DE PRODUC}IE
Pensiunea Atra Doftana
Autori: Bogdan Babici, Alexandru Maftei 

Colaborator arhitectur`: Bogdan Brandiburg

Cl`direa este situat` pe malul unui lac de munte [i este con-

figurat` pe dou` volume majore, profitånd de forma natural` a

terenului [i acordånd o aten]ie sporit` modului de inserare în

sit [i felului în care cl`direa dialogheaz` cu mediul

înconjur`tor. Construc]ia 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.

ARHITECTURA PATRIMONIULUI CULTURAL
Casa Avramide, Tulcea
Autori: Aurel Ioan Eugen Botez, Andrei Atanasiu

Consultan]i arhitectur`: {erban Goga, Ileana Timotin

Conceptul de interven]ie a urm`rit aducerea construc]iei cåt

mai aproape de forma ini]ial`, asigurånd atåt stabilitatea struc-

tural`, cåt [i integrarea noii func]iuni de Muzeu al Colec]iilor.

Astfel, s-au avut \n vedere \nl`turarea construc]iilor [i ame-

naj`rilor parazitare, consolidarea structurii, restaurarea compo-

nentelor artistice [i dotarea cu instala]ii adecvate func]iunilor

muzeale.

PREMIILE BNAB 2012
Uniunea Arhitec]ilor din România a organizat, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, cea
de-a zecea edi]ie a Bienalei Na]ionale de Arhitectur` Bucure[ti, \n cadrul c`reia, expozi]ia-
concurs a ocupat din nou locul central, proiectele participante fiind expuse la Muzeul
Na]ional de Istorie Bucure[ti. V` invit`m s` parcurge]i o selec]ie a proiectelor cå[tig`toare.
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ARHITECTURA PATRIMONIULUI CULTURAL
Reabilitare sanctuar [i cor la catedrala Sfåntul Mihail 
Alba Iulia
Autor: Macalik Arnold

Zona restaurat` a fost atins` foarte pu]in de interven]iile din

ultimul secol. De[i istoricii noteaz` sanctuarul fiind unul dintre

cele mai timpurii exemple ale goticului de factur` francez` de

pe teritoriul transilv`nean, \n faza studiilor premerg`toare

proiect`rii s-a descoperit faptul c` acest corp a fost demolat

integral pån` la soclu [i recl`dit din propriile piese de piatr`

fasonat`, \n anii 1752-53. Scopul restaur`rii a fost prezentarea

al`tur`rii straturilor istorice succesive de dinainte [i de dup`

reconstruire.

ARHITECTURA SPA}IULUI INTERIOR, 
DESIGN DE PRODUS {I SCENOGRAFIE
Scenografie de eveniment Palatul Cultural din Blaj
Autori: Silviu Aldea, C`t`lin Marius Moga, Camelia Sisak,

Tamás Sisak 

În cadrul festivalului TransilvaniaFest, Palatul Cultural din Blaj

a g`zduit o serie de evenimente, reu[ind, dup` mul]i ani \n

care a fost ignorat [i l`sat \n ruin` s`-[i redobåndeasc` tem-

porar func]iunea de spa]iu de spectacol. Întregul proiect a

mizat pe contrastul interven]iei fa]` de materialul construit

existent: suprafe]ele de c`lcare au fost ridicate [i deta[ate de

pere]i pentru a dirija [i a oferi parcursuri sigure \n exploatare. 

ARHITECTURA SPA}IULUI INTERIOR, 
DESIGN DE PRODUS {I SCENOGRAFIE
Pavilionul {colii de Art` [i Design Massana, Barcelona
Autori: Jenic` Craiu, Ricardo Marsicano 

Colaborator: Xavi Capmany y Miro, Alexandra Demetriu 

Proiectul este rezultatul concursului pentru proiectarea [i

execu]ia unui stand de 38 mp care s` reprezinte {coala de

art` [i design Massana la Tårgul de |nv`]`månt din Barcelona

pe durata a 4 edi]ii. Zona de expunere reprezint` un container

gol configurat prin toate limitele sale: vertical – pere]ii, orizon-

tal – pardoseal` [i tavanul. Materialele folosite sunt minimale

[i expresive, insolite ca prezen]`, dar familiare prin

constitu]ie. 

ARHITECTURA SPA}IULUI PUBLIC
Gr`dina cu vise – Bastionul Theresia din Timi[oara
Autor: Marius Micl`u[

Cå[tigarea unui concurs na]ional de solu]ii pentru reabilitarea

Bastionului Theresia (1738) ca Monument clasa A pe Lista

Monumentelor Istorice a deschis posibilitatea unei experien]e

profesionale dificile [i \n acela[i timp extraordinare.

Scopul cel mai important al spa]iului public a fost de a

deschide oportunitatea pentru socializare, pentru evenimente

[i, de asemenea, de a avea preg`tit` „infrastructura” pentru a

(re)\nv`]a cum comunitatea trebuie s` utilizeze spa]iul public. 
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PLANIFICARE SPA}IAL~
Plan de amenajare a teritoriului zonal „Parcul Natural
Apuseni”, jud. Alba + ghid ilustrat
Autori: Marius Radu Dorel Barbieri, Alexandru Damian, Laura

N`sui 

Dezvoltarea durabil` a comunit`]ilor din zon`, \n condi]iile inte-

gr`rii \n UE, impune valorificarea resurselor naturale [i umane

locale, prin dezvoltarea economiei tradi]ionale [i a turismului,

\n condi]iile conserv`rii mediului natural. 

Scopul proiectului îl reprezint` preg`tirea unei platforme de

lucru pentru autorit`]i [i crearea unui instrument prin care s` se

realizeze gestionarea coordonat` a dezvolt`rii acestei zone nat-

urale protejate [i a patrimoniului construit.

STUDII {I PROIECTE FINALIZATE {I NEREALIZATE
Regenerare urban` pentru zona Matache – Gara de Nord
din Bucure[ti
Autor: Raluca Munteanu 

La sfår[itul anului 2010, Prim`ria Municipiului Bucure[ti a

decis \nceperea lucr`rilor pentru Diametrala Nord-Sud, având

la baz` PUZ-ul pentru Diametrala Buze[ti-Berzei-Uranus.

Acesta este nesustenabil [i anacronic, cu premise [i priorit`]i

false, care ignor` realitatea complex` a vie]ii [i locuirii în carti-

er. Proiectul Arhitec]ilor Voluntari pune în discu]ie faptul c`

fiecare cet`]ean are dreptul la o locuire de calitate [i la un

mediu s`n`tos, iar infrastructura se subordoneaz` specificului

fiec`rui cartier. 

PREMIUL PRE{EDINTELUI UAR
Consolidare, restaurare [i refunc]ionalizare Palatul Vechi
al B`ncii Na]ionale a Romåniei
Autor: Gabriel Tureanu 

Palatul BNR a fost edificat \n perioada 1884-1890, pe baza

proiectului arhitec]ilor francezi Cassien Bernard [i Albert

Galleron. 

Interven]ia din perioada 2005-2011 a cuprins ample lucr`ri de

consolidare [i restaurare. Consolidarea s-a realizat la interior, prin

turnare de diafragme [i refacere integral` a plan[eelor, iar

restaurarea a avut \n vedere elementele degradate [i toate com-

ponentele artistice – pavimente, decora]ii parietale, plafoane,

luminatoare, ancadramente etc.

PREMIUL PRE{EDINTELUI UAR
Cluj Arena
Autori: Drago[ {erban }ig`na[, Florin Marius Dico, Levente

Kornis, Cristian Remus Urcan

Elementele conceptuale cele mai importante pentru acest

proiect sunt transparen]a [i conexiunile vizuale între mediul

contextual [i interiorul construc]iei. 

Constatåndu-se la scara ora[ului o nevoie pentru un reper

contemporan simbolic, s-a ales un r`spuns fluid [i cursiv al

formelor, un macrorelief aflat în dialog cu peisajul

\nconjur`tor. Volumul e diminuat sim]itor pe zonele de contact

cu circula]iile de la nord [i sud, fragmentând obiectul dup` o

strategie de simetrie diagonal`. 
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ARHITECTUR~ – LOCUIRE
PREMIU: Casa BS
Autori: András Alpár, Lörincz Barna, Tövissi Zsolt

Cl`direa ocup` locul fostei [ure, cu o volumetrie care, prin

scara elementelor de acoperi[, se \ncadreaz` \n imaginea

satului tradi]ional. Ea se compune pe schema de func]ionare

a unei gospod`rii tradi]ionale. Livingul [i sufrageria stau \n

miezul cl`dirii, ca o curte \nconjurat` de camere de locuit –

„casele” gospod`riei ]`r`ne[ti exprimate volumetric prin

acoperi[urile de tip [arpant`. Acoperi[ul este \nvelit cu

[indril`, panourile tencuite pe [ipci alterneaz` cu cele de

scåndur`.

ARHITECTUR~ – LUCR~RI DE ARHITECTUR~ 
CU ALTE FUNC}IUNI DECÅT LOCUIRE
PREMIU: Amenajare loc de îmb`iere pe lacul Tineretului
Autori: Korodi Szabolcs, Gergely Attila, Tóth Szabolcs

Locul de \mb`iere din Sovata s-a realizat \n cadrul unui proiect mai

amplu de dezvoltare a infrastructurii turistice. Mediul natural aproape

intact a permis o compozi]ie volumetric` [i planimetric` frånt`, adap-

tat` locului. Turi[tii care sosesc dinspre vale sunt \ntåmpina]i de un

volum cu rol de semnal [i trecere c`tre [trand, a[ezat pe barajul nu

foarte \nalt. Dinamica acoperi[ului, forma frånt` a cl`dirii \n plan, com-

pozi]ia radial` [i ritmicitatea placajului de lemn de pe fa]ad` dau 

imaginea de ansamblu a cl`dirii.

Arhitectura.5
Evenimentul anual de arhitectur` al jude]elor Bra[ov, Covasna, Harghita, Sibiu [i Vålcea,
organizat \n perioada 5 octombrie – 30 noiembrie, prezint` cele mai bune proiecte realizate \n
ultimii doi ani de arhitec]ii apar]inånd celor dou` filiale OAR. Expozi]ia proiectelor, prezentat`
pe rând, timp de câteva zile, în fiecare re[edin]` de jude] a fost acompaniat` de programe
variate care pun în dialog arhitectura [i societatea. 
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RESTAURARE / REABILITARE / INTERVEN}II 
PE FONDUL CONSTRUIT
PREMIU: Conversie gospod`rie ]`r`neasc` \n 
componen]a ansamblului turistic
Autori: Lucian Alexandru G`vozdea, Maria G`vozdea,

Giovanna Bassetti

Gospod`ria face parte dintr-un ansamblu turistic compus din

gospod`rii ]`r`ne[ti similare aflate \n acela[i sat, care au fost

sau urmeaz` a fi transformate \n spa]ii de cazare. |ntreg

ansamblul dore[te s` ofere confortul modern \ntr-o atmosfer`

rural`. S-a dorit amenajarea cl`dirilor de la strad` (casa [i

buc`t`ria de var`) ca spa]ii de cazare, iar a [urii ca punct de

alimenta]ie public`.

AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE
PREMIU: Galerie de art` contemporan`
Autori: Anca Bordean, Ciprian Pa[ca, Lucian

{uvaina

|n ultimii 20 de ani, spa]iul a avut diverse func]iuni.

Reconversia a presupus \nl`turarea diverselor inter-

ven]ii [i reabilitarea spa]iului existent cu materiale

tradi]ionale, iar func]iunile auxiliare (grupul sanitar

[i chicineta realizate din materiale contemporane)

au fost ascunse \n spatele unui ecran pentru a

suplimenta suprafa]a de expunere.

DESIGN DE OBIECT
PREMIU: Instala]ie de informare pentru expozi]ia 
„Ora[ul memorabil”
Autori: Creo[teanu Liviu, Oprea Mihai Cristian

Proiectorul memoriei este un obiect interactiv menit s` pun` \n va-

loare amintirile. Acesta este prev`zut cu un mecanism simplu, 

operabil de oricine, indiferent de vårst`. Simpla rotire a manivelei

permite vizualizarea a opt imagini din trecutul zonei Tractorul din

Bra[ov. Obiectul se caracterizeaz` prin interactivitate, fiind nevoie

de un proces activ pentru accesarea imaginilor; stårne[te curiozitate

[i treze[te amintiri. Acesta face trimitere la memoria locului pe 

care-l promoveaz` [i \ntr-un mod mai subtil, prin materialitate. 

PROIECTE NEREALIZATE
PREMIU: Locuin]` individual`
Autori: Creo[teanu Liviu, Oprea Mihai Cristian, Mihat Mark Lorant,

Andrei R`zvan

Proiectul pentru locuin]a individual` din Chibed este produsul unui

demers condi]ionat de circumstan]e speciale. Propunerea s-a n`scut

\n urma unui dialog \ndelungat \ntre beneficiar [i arhitect, fapt care a

facilitat dezbaterea solu]iei de arhitectur` pân` la cel mai mic detaliu. 

Proiectul porne[te de la elemente primare, precum dreptunghiul, cer-

cul [i triunghiul, pentru a amplifica gesturile arhitecturale, formele

urmånd o rigoare structural` [i geometric` clar`.  
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O
rganizat` anual de Serviciul de

Cooperare al Ambasadei Fran]ei \n

Romånia [i Institutul Francez Cluj, sesiunea

de mese rotunde urm`re[te realizarea unei

platforme de dialog privind bunele practici \n

domenii de actualitate. Pe fondul preg`tirii

candidaturii pentru Cluj – Capital` European`

Cultural` \n 2020, edi]ia din acest an a |ntål-

nirilor Europene s-a dezvoltat \n jurul temei

„Patrimoniu [i dezvoltare teritorial`”.

Desf`[urat \ntre 4 [i 6 octombrie, eveni-

mentul a implicat peste 40 de invita]i,

romåni [i francezi, ce au prezentat solu]ii

aplicate [i propuneri concrete de revitalizare

urban` \n raport cu mo[tenirea arhitectural`.

Prima zi a \ntålnirilor s-a desf`[urat \n Cluj, \n

cadrul Cazinoului din Parcul Central, monu-

ment recent restaurat [i a avut \n centrul

aten]iei tema „Patrimoniul [i mizele sale

pentru teritorii”. Dup` momentul deschi-

derii, marcat de discursuri ale primarului

municipiului Cluj, Emil Boc, prefectului

Gheorghe Ioan Vu[can, consilierului de

cooperare [i ac]iune cultural` al Ambasadei

Fran]ei \n Romånia, Stanislas Pierret, [efului

serviciului de politici urbane [i legisla]ie din

cadrul Ministerului Dezvolt`rii Regionale [i

Turismului, Bogdan Suditu, rectorului

Universit`]ii Babe[-Bolyai, Ioan Aurel Pop [i

pre[edintelui OAR Transilvania, Szabolcs

Guttmann, cele nou` interven]ii ce au urmat

s-au desf`[urat pe fondul temei

„Patrimoniul [i mizele sale pentru teritorii”.

Chloé Zobel, reprezentant` a Agen]iei de

Inginerie Cultural` [i Social`, a vorbit despre

valorizarea patrimoniului, prezentånd modele

de valorizare a patrimoniului francez, precum

reconversia Cartoucherie de Bourg-les-

Valence, reabilitarea Cité Jardin de Stains [i

integrarea \n circuitul local al Maisons de la

Vallée. |n acela[i context, Ligia Sub]iric`,

arhitect-[ef \n cadrul Direc]iei de Urbanism a

Municipiului Cluj-Napoca a detaliat condi]iile

restaur`rii Cazinoului [i a Parcului Central.

Urm`toarele dou` prezent`ri, sus]inute de

Nicolae Marghiol, pre[edinte al Asocia]iei

„Cele mai frumoase sate din Romånia” [i

de c`tre Sandra Rouge, doctorand la

Institutul din Auvergne pentru dezvoltare

teritorial`, au ridicat problema patrimoniului

din perspectiva dezvolt`rii turistice. Gilles

Martinet, pre[edinte al Asocia]iei „Pôle

Industries Culturelles et Patrimoine” a vorbit

despre oportunitatea cre`rii de locuri de

munc` prin demersuri de valorizare a patri-

moniului, iar Grupul pentru Ac]iune Social` a

prezentat rezultatele atelierului participativ

de reamenajare urban` \n zona Parcului

Feroviarilor din Cluj, introducånd viziunea

copiilor ca factor de decizie. Seria dezbater-

|ntålnirile Europene de la Cluj 
Patrimoniu [i dezvoltare teritorial`
TEXT/FOTO: LOREDANA BRUM~

ilor a fost \ncheiat` de Florin Moro[anu,

directorul Asocia]iei Cluj-Napoca – capital`

european` a culturii 2020, Magdo Janos,

Consul al Ungariei, Wouter Reijers, Consul

Onorific al Olandei [i Pascal Fesneau,

Consul Onorific al Fran]ei, printr-o discu]ie

privind candidatura Clujului la titlul de

Capital` European` a Culturii.

Cea de-a doua zi s-a desf`[urat \n Alba [i a

fost dedicat` vizitelor pe teren, \mp`r]ind

participan]ii \n dou` grupuri. Cei preocupa]i

de patrimoniul urban au vizitat cetatea Alba

Carolina, unde, \n cea de-a doua parte a zilei,

s-a organizat o mas` rotund` \n cadrul

Universit`]ii 1 Decembrie 1918. Au prezen-

tat Hedviga C`lin, arhitect-[ef al municipiului

Alba Iulia, Richard Edwards, agen]ia A

Etcetera, Delia Florea, din partea prim`riei

Aiud, [i Lucas Monsaingeon, reprezentant al

biroului de arhitectur` Philippe Prost. De

cealalt` parte, grupul interesat mai cu

seam` de chestiunea patrimoniului rural s-a

deplasat la G\rbova, unde au fost sus]inute

mai multe prezent`ri privind noile metode

de abordare a mo[tenirii rurale. |n acest con-

text, au luat cuvåntul Eugenia M`rginean,

arhitect-[ef al jude]ului Alba, Emmanuel

Fauchet, director C.A.U.E. La Manche,

Bertrand Alliot, responsabil de proiecte

europene, serviciul activit`]i industriale [i

comerciale din cadrul Universit`]ii Paris-Est

Marne–la-Vallée, Cristina Creosteanu,

pre[edinte al Asocia]iei „|mpreun` pentru

Dezvoltarea Comunit`]ii”, {tefana Bianu,

pre[edinte al Asocia]iei Rencontres du

Patrimoine Europe-Roumanie – Fran]a [i

Jacques de Chabannes, vicepre[edinte al

Consiliului General din Allier. 

Ultima zi a \ntålnirilor a reunit participan]ii la

Bon]ida, \n castelul Banffy. |n cadrul mesei

rotunde avånd ca tem` „Patrimoniul [i

leg`tura social`” au fost prezentate mai

multe ini]iative de coeziune social` pe fon-

dul proiectelor de reabilitare a patrimoniului.

Colectivul de arti[ti RYBN a introdus noile

tehnologii \n metodele de analiz`, Patrice

Morot-Sir, director al {colii de Patrimoniu

din Avignon a vorbit despre noua program`

educa]ional`, Loredana Brum`, pre[edinte al

Asocia]iei „Rhabillage”, a prezentat evolu]ia

proiectului „Case Care Plång” prin prisma

r`spunsului constant din partea publicului,

David Baxter, director al Funda]iei

„Transylvania Trust” a vorbit despre restau-

rarea Castelului Banffy [i impactul local, iar

Pascal Devos, viceprimarul ora[ului Cusset a

oferit detalii despre experien]a [antierelor

interna]ionale de tineret. Seria dezbaterilor a

fost \ncheiat` de Loredana Nabar, reprezen-

tant al World Vision Romania, care a abordat

tema prin prisma economic`, Josiane

Tricotti, reprezentant al ANVPH, care a

detaliat modelul de revitalizare a localit`]ii

Menton din sudul Fran]ei [i Radu Cristian

Barna, care a introdus \n discu]ie problema

traseelor pentru biciclete ca metod` de

accesibilizare a patrimoniului [i de diminuare

a polu`rii.  

Prezent la \nchiderea evenimentului,

Ambasadorul Fran]ei \n Romånia, Philippe

Gustin a subliniat importan]a oportunit`]ilor

oferite de schimbul de bune practici

romåno-franceze \n dezvoltarea teritorial`

avånd la baz` patrimoniul arhitectural,

expunerea experien]elor interna]ionale con-

tribuind semnificativ la abordarea unor

m`suri corecte [i eficiente de valorizare a

patrimoniului urban [i rural local [i a unor

mai bune strategii de integrare a acestuia \n

programe de promovare turistic` [i cultural`.

Poate fi patrimoniul un element-cheie \n

dezvoltarea teritorial`? Experien]a celor trei

zile-maraton din cadrul \ntålnirilor de la Cluj a

demonstrat c` acest fapt este posibil.

Depinde de noi \n ce m`sur` \[i va g`si locul

\n cadrul proiectelor viitoare.  
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Despre proiect

Satul, surs` a valorilor romåne[ti [i spa]iu de conservare a tradi]iei,

a reprezentat pentru PRISPA situl ideal pentru configurarea prototi-

pului. PRISPA a dorit s` se integreze \ntr-un astfel de mediu rural,

dezvoltånd un limbaj vizual abordat cu decen]` [i preluånd strategii

pasive perfec]ionate de constructorul vernacular. Vorbim de confort

contemporan, \nc` vrem s` prelu`m mot-a-mot modele de import,

ignorånd experien]a de secole a ]`ranului autohton, acela care, \n

lipsa oric`rui atribut peiorativ, a cunoscut aspectele sustenabilit`]ii.

Revenind la problemele actuale, o revitalizare a ruralului poate

\nsemna o alternativ` la densificarea excesiv` a urbanului (\n special

cånd vine vorba de extinderile orizontale), un r`spuns la melancolia

genera]iilor urbanizate for]at [i poate o influen]` \n zona economic`. 

Un alt scop al acestui proiect este influen]area, dac` nu crearea unei

mentalit`]i \n ceea ce prive[te locuirea sustenabil`. Abord`m

sustenabilitatea atåt ca integrare a metodelor de ob]inere a energiei

regenerabile [i generarea \ncrederii \n aceste tehnologii, dar [i ca

utilizare a strategiilor pasive [i limitarea tendin]ei de a adopta spa]ii

excesiv de mari pentru locuit. Miz`m pe apropierea de natur`, sin-

ceritatea materialelor, decen]a decora]iei [i polivalen]a p`r]ilor.

Reu[ita de a vinde prototipul unei familii [i de a-i men]ine func]ia de

locuin]` reprezint` o garan]ie a faptului c` strategia pe care am abor-

dat-o are poten]ialul de a aduce schimb`ri. 

Designul casei este gåndit astfel \ncåt fiecare element s` fie parte

dintr-un mecanism care s` ajute cl`direa s` func]ioneze optim, de la

spa]iile tehnice [i de intrare care ofer` protec]ie termic` interiorului,

la unghiurile anvelopantei care optimizeaz` func]ionarea sistemului

solar [i a celui de ventila]ie [i \nc`lzire. Structura complimenteaz`

acest design, fiind realizat` din panouri structurale de tip sandwich,

tot lemnul necesar pentru realizarea unei structuri asem`n`toare

putånd fi lemn reciclat. Spa]iul interior este conformat astfel \ncåt

zona de zi s` fie separat` de cea privat`, iar toate func]iunile s` be-

neficieze de lumina natural` necesar` activit`]ilor de destina]ie.

Echipamentul tehnic este depozitat la supant`, \ntr-o camer` tehnic`

utilizat` pentru mentenan]`, [i pe nord, \ntr-o depozitare dispus` pe

toat` lungimea casei, cu acces exterior.

PRISPA
Solar Decathlon Europe 2012

„Bloca]i \n Romånia” cu pu]in timp \nainte de plecarea spre Madrid, cei din echipa PRISPA au
reu[it s` participe la competi]ia Solar Decathlon Europe 2012, \ntorcåndu-se cu o experien]`
bogat` [i cåteva premii. PRISPA a ob]inut locul al 2-lea la proba de Eficien]` Energetic`, diplom`
de recunoa[tere pentru Con[tientizare Social` \n ceea ce prive[te Integrarea Sistemelor
Fotovoltaice, premiul 2 la categoria Votul Publicului [i locul 9 din 18 \n clasamentul general. 

TEXT: ALEXANDRA PETRARU

P
R

IS
P

A
 l
a
 M

a
d
ri
d
. 

F
o
to

: 
©

 S
o
la

r 
D

e
c
a
th

lo
n
 E

u
ro

p
e
 2

0
1
2

Casele din complexul Villa Solar. Foto: © Solar Decathlon Europe 2012
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Casa PRISPA produce energie exclusiv prin intermediul sistemului

fotovoltaic [i solar, complimentat de strategii pasive (forma [i ori-

entarea anvelopantei, bariere termice, mase termice, ventila]ie natu-

ral`, lumina natural`, conformare spa]ial` etc.), pentru o mai bun`

eficien]` a consumului, dar [i a produc]iei. Din aceste motive, casa

PRISPA poate fi privit` ca un mecanism eficient energetic.

Solar Decathlon Europe 2012 

PRISPA este un proiect dezvoltat pe parcursul a aproape 2 ani, sub

cadrul oferit de participarea la Solar Decathlon Europe 2012, cel mai

important concurs de arhitectur` [i tehnologii integrate din lume.

Prezent` pentru prima dat` la aceast` competi]ie, echipa Romåniei a

decis s` implementeze un proiect care s` r`spund` unui context local,

\ncercånd s` aduc` schimb`ri durabile asupra mentalit`]ii, dar [i s`

creeze o deschidere spre viitoare particip`ri la concursuri de acest tip. 

Casa PRISPA este produsul unei echipe multidisciplinare de stu-

den]i arhitec]i, ingineri [i designeri care au colaborat pentru a dez-

volta un proiect [i a-l promova, a strånge fondurile necesare pentru

construc]ie [i participare la Madrid, reu[ind apoi s` construiasc` pro-

totipul de 3 ori. Ne-am prezentat \n etapa final` cu o solu]ie eficient`

din punct de vedere energetic, un prototip al c`rui buget a fost cel

mai mic din concurs [i care, pentru a fi atractiv unui segment mare

de pia]`, a avut un pre] accesibil [i calitatea de locuin]` \n detrimen-

tul celei de pavilion expozi]ional. 

Concursul

Concursul \n sine a presupus construc]ia casei \n 13 zile, apoi

jurizarea celor 10 probe de concurs \mpreun` cu o perioad` de 14

zile de vizite din partea publicului [i a speciali[tilor, dar [i 5 zile pen-

tru dezasamblare. Cele 18 echipe (din 13 ]`ri) r`mase \n competi]ie

au avut abord`ri diferite \n ceea ce prive[te o cas` solar`, oferind o

experien]` bogat` participan]ilor \n ceea ce prive[te inova]ia \n

tehnologii [i tipurile de locuire. 

Ca o noutate \n ceea ce prive[te utilizarea energiei solare, toate

casele din Villa Solar (situl concursului) au cedat \n re]eaua ora[ului

Madrid, timp de 2 s`pt`måni, surplusul de energie produs` prin

implementarea unui smart grid.

Dup` concurs, prototipul PRISPA a fost reasamblat \ntr-o comun`

din jude]ul Bac`u, pe situl cuplului care a cump`rat casa pentru a o

utiliza ca locuin]`. |n viitor, asocia]ia PRISPA va r`måne un meca-

nism de promovare a arhitecturii [i tehnologiilor sustenabile, \ncer-

cånd s`-[i continue contribu]ia la nivelul con[tientiz`rii sociale. Vom

\ncerca, de asemenea, s` g`sim o metod` viabil` pentru a duce

acest proiect mai departe [i pentru a-l industrializa, p`strånd, \ns`,

acelea[i obiective pe care le are [i asocia]ia.

PRISPA \n jude]ul Bac`u. Foto: © Ioana Prodan Echipele SDE. Foto: © Solar Decathlon Europe 2012

Fotografie din interior. Foto: © Mihnea Ghildu[

PRISPA la Madrid. Foto: © Solar Decathlon Europe 2012

Echipa PRISPA
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Î
n vederea dezvolt`rii parteneriatului

româno-olandez prin programul DISC, dez-

voltat [i coordonat de Eurodite, în perioada 7-

10 octombrie, a fost organizat` o vizit` a unei

delega]ii române în trei ora[e mari din

Olanda, Katendrecht, o peninsul` din vechiul

port Rotterdam, Eindhoven [i Utrecht. 

Desf`[urat pe o perioad` de 3 ani, progra-

mul DISC, subven]ionat de guvernul

Olandei, are ca scop realizarea unei plat-

forme public-private între parteneri din

Olanda [i România pentru dezvoltarea de

solu]ii integrate [i durabile de reabilitare

urban` economic`, social` [i de mediu.

Tradi]ia olandez` în planificarea urban` inte-

DISC (Dutch Initiative 
for Sustainable Cities)

grat` poate fi un atu important în preg`tirea

de aplica]ii [i management al fondurilor

europene; cu atât mai mult cu cât în curând

va fi aprobat Cadrul Financiar 2014-2020. 

Schimbul de experien]` a avut ca obiective

informarea autorit`]ilor din România cu

privire la posibilit`]ile de dezvoltare urban`,

în baza unor exemple olandeze de bun`

practic`, discutarea m`surilor politice abor-

dabile în îmbun`t`]irea mediului de via]`

urban autohton, evaluarea variantelor posi-

bile de parteneriate româno-olandeze [i a

posibilit`]ilor de accesare a fondurilor

europene. Temele abordate fac referire în

special la parcuri [tiin]ifice [i campusuri uni-

versitare, mobilitate urban`, apa, ca o cali-

tate urban` [i programe culturale. 

Delega]ia a implicat reprezentan]i ai

autorit`]ilor din cele mai importante patru

ora[e din România, Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Constan]a [i Timi[oara [i a fost format` din

primarul ora[ului Cluj-Napoca, vice-primarii

celorlalte trei ora[e, arhitec]ii-[efi [i

reprezentan]i ai Ministerului Dezvolt`rii

Regionale [i Turismului, precum [i ai portu-

lui Constan]a. De-a lungul celor trei zile, par-

ticipan]ii români s-au întâlnit cu omologii

olandezi [i au vizitat mai multe companii

specializate în implementarea de proiecte de

dezvoltare urban` integrat`. Vizita în

Rotterdam a vizat proiectele Central Station,

Kop van Zuid [i Katendrecht, modele de

reabilitare multifunc]ional` a zonelor industri-

ale din vechiul port, ce valorific` poten]ialul

oferit de vecin`tatea cu apa. În Utrecht, ora[

ce candideaz` pentru Capitala European` a

Culturii în 2018, delega]ia român` a putut

vizita re]eaua tradi]ional` de canale, din

apropierea G`rii  Centrale, aflat` în proces

de renovare, unul dintre cele mai ample

proiecte desf`[urate în prezent în Olanda.

De asemenea, cele dou` ora[e au reu[it s`

atrag` o serie de evenimente culturale [i

sportive interna]ionale, ce au avut un impact

pozitiv asupra dezvolt`rii locale. Cel de-al

treilea ora[ vizitat, Eindhoven, s-a f`cut

remarcat prin proiectul de reabilitare a zonei

Brainport, o implementare reu[it` a concep-

tului Triple Helix, în cadrul c`ruia o fost` fab-

ric` a companiei Philips, clasat` ca monu-

ment industrial, func]ioneaz` ca ansamblu

de spa]ii reziden]iale [i birouri pentru com-

panii de tip start-up.

În condi]iile în care Bucure[tiul este una din-

tre cele mai mari [i importante capitale

europene, Constan]a este al patrulea port al

Europei, Cluj-Napoca preg`te[te candidatura

pentru Capitala European` a Culturii în 2020,

iar Timi[oara este unul dintre cele mai

importante centre universitare din ]ar`,

necesitatea unui program precum DISC este

cu atât mai mult justificat`. Oportunit`]ile

oferite de acest schimb de experien]` sunt

benefice atât pentru partenerii români, care

pot pune la dispozi]ie terenul de lucru, cât [i

pentru partenerii olandezi, care pot contribui

cu expertiza tehnic`, în vederea realiz`rii de

masterplanuri fezabile [i sustenabile [i reali-

z`rii unei absorb]ii eficiente de fonduri

europene, contribuind astfel la orientarea

mediului urban autohton înspre direc]ia

corect` de dezvoltare.

http://www.disc-network.eu/

TEXT: LOREDANA BRUM~   FOTO: JAN NASS
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P
ân` \n 2020, Uniunea European` urmeaz` s`

implementeze politica 20-20-20. Prin aceste

normative noi se urm`re[te sc`derea emisiilor

poluante cu 20% sub nivelul celor din 1990. De

asemenea, o prioritate este ca 20% din energia

consumat` s` fie ob]inut` din surse regenerabile

[i, nu \n ultimul rând, s` se fac` o reducere cu

20% a consumului brut de energie prin cre[terea

eficien]ei energetice. La nivel european, aproape

40% din energie este consumat` pentru climati-

zarea cl`dirilor. Mare parte din aceast` energie ar

putea fi \ns` economisit`, ridicând construc]ii de

calitate, eficiente energetic. 

Materiale de construc]ie care asigur` o bun` ter-

moizolare f`r` izola]ie suplimentar` sunt \ns`

pu]ine. Spre exemplu, \n România, cea mai mic`

valoare a conductivit`]ii termice \ntre toate pro-

dusele de zid`rie (bca sau c`r`mid`) ( 10 sec = 0.09

W/mK) o are Ytong A+ un produs inovator ce

regleaz` nivelul de umiditate interioar`, amor-

tizeaz` oscila]iile temperaturii exterioare [i ofer` o

izolare termic` excelent` f`r` necesitatea unei 

termoizola]ii suplimentare. 

Prezen]a aerului în compozi]ia sa face din Ytong

A+ un foarte bun izolator termic. Datorit` capaci-

t`]ii proprii de amortizare a varia]iilor din exterior,

pere]ii construi]i cu Ytong A+ men]in o tem-

peratur` interioar` constant`, f`r` a necesita

materiale termoizolante. |n plus, astfel construi]i,

pere]ii permit trecerea vaporilor, absorb excesul

de umiditate [i echilibreaz` microclimatul. Cu

Ytong A+ se ob]ine \ncadrarea peretelui \n cea mai

\nalt` clas` energetic`, A, iar produsul se remarc`

printr-o rezisten]` la foc, clasa A1. Elementele de

zid`rie din gama Ytong A+ sunt disponibile \n vari-

antele plan [i nut-feder, cu loca[ de prindere [i se

recomand` a fi utilizate la realizarea pere]ilor

nestructurali de \nchidere termoizolan]i.

Eficien]a energetic` a casei, rezisten]a la foc [i

men]inerea unui climat interior s`n`tos sunt carac-

teristici inevitabil legate de calitatea materialelor

folosite – cu cât materialele utilizate au o calitate

mai bun`, cu atât locuin]a va oferi un grad mai ridi-

cat de confort.

|n lumina noilor directive europene privind efi-

cien]a energetic` a cl`dirilor, este esen]ial` uti-

lizarea unor materiale [i solu]ii constructive efi-

ciente energetic, iar Ytong, prin beneficiile sale,

este o foarte bun` alternativ` pentru construc]iile

de calitate.

Pentru consultan]` tehnic` specializat` pe sis-

temele complete Ytong, accesa]i www.ytong.ro

Cl`dirile eficiente energetic, 
construc]iile viitorului
Ytong A+, zid`rie termoizolant` 

Cas` realizat` cu blocuri de zid`rie Ytong A+

Cas` realizat` cu blocuri de zid`rie Ytong A+
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F
otografiile expuse au fost realizate \n cadrul unui prim atelier dedi-

cat document`rii prin imagini a patrimoniului cultural al sitului,

desf`[urat la Ro[ia Montan` \n perioada iunie – august 2012, cu par-

ticiparea fotografilor {tefan Angelescu, C`t`lin Chiriloi, Edmond

Kreibik, Johannes Kruse, Manfred Mehrer, Radu S`lcudean, C`lin

{uteu [i Daniel Vr`bioiu. Expozi]ia a fost prezentat` ini]ial \n cadrul

festivalului cultural FånFest desf`[urat \n luna august la Ro[ia

Montan`, iar ulterior, \n luna septembrie, la Bastionul Croitorilor din

Cluj. Dup` prezentarea din Bucure[ti, expozi]ia urmeaz` s` fie itine-

rat` la Viena [i din nou \n ]ar`.

Scopul acestui proiect este documentarea [i prezentarea c`tre pu-

blicul larg a peisajului cultural minier din zona Ro[ia Montan` prin

intermediul unui repertoriu vizual al elementelor sale semnificative, \n

vederea unei mai bune cunoa[teri [i aprecieri a acestui sit periclitat

\n particular [i a patrimoniului cultural [i natural \n general. {i, desi-

gur, patrimoniul cultural nu poate fi \n]eles \n afara comunit`]ii care \l

p`streaz` [i \l transmite c`tre viitor. De aceea, \n obiectivul aparatelor

de fotografiat s-au aflat [i oamenii din Ro[ia Montan`. Rezultatele

proiectului sunt prezentate \n expozi]ia itinerant` [i pe situl web dedi-

cat, www.rosiamontanainimagini.ro.

Primei etape, desf`[urat` pe parcursul acestei veri, \i vor urma altele

aflate \n preg`tire, avånd acela[i scop: \mbog`]irea cunoa[terii sitului

cu ajutorul fotografiei [i a filmului, a imaginii documentare [i artistice.

Proiectul este derulat sub egida Campaniei „Salva]i Ro[ia Montan`”,

de c`tre Asocia]ia Alburnus Maior [i partenerii aIrIa – Arhitectur`.

Restaurare. Arheologie, EXTRAART [i FORMATEST, cu sprijinul

financiar al AFCN – Administra]ia Fondului Cultural Na]ional.

Ro[ia Montan` \n imagini
Expozi]ia de fotografie intitulat` „Ro[ia Montan` \n imagini” a fost prezentat` \ntre 9 [i 18
octombrie \n spa]iile recent restaurate ale Casei „Ion Mincu” [i \n Gr`dina OAR, \n Bucure[ti.

Casa 551, Ro[ia Montan`. Foto: © Edmond Kreibik

Ro[ia Montan`. Foto: © Daniel Vr`bioiu
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W
orld Architecture Festival, cel mai amplu eveniment interna]io-

nal de arhitectur`, ajuns la cea de-a cincea aniversare, s-a

desf`[urat \n perioada 3-5 octombrie \ntr-o nou` loca]ie, mutarea la

Singapore marcånd de fapt importanta sa evolu]ie de la prima edi]ie. 

Peste 1.800 de participan]i, din aproximativ 60 de ]`ri, au avut

ocazia s` asiste la o serie de conferin]e, seminarii, workshopuri [i

expozi]ii. Personalit`]i precum Moshe Safdie, Thomas Heatherwick,

Wolf D. Prix sau Peter Buchanan au sus]inut prelegeri deosebit de

interesante, prin care au \ncercat s` r`spund` unor \ntreb`ri precum

rolul arhitectului \n contextul economic interna]ional [i modul \n care

acesta reu[e[te s` \ntåmpine nevoile utilizatorilor. Premiile WAF au

fost selectate din 300 de proiecte nominalizate care, \n fa]a unui cli-

Premiile World Architecture Festival 2012

TEXT: RÉKA }UGUI

Situat \n Marina Bay, Gardens by the Bay reprezint` o ini]iativ` guver-

namental` prin care Singapore ar urma s` devin` „un ora[ \ntr-o

gr`din`”. Desf`[uråndu-se pe o suprafa]` de 101 hectare, proiectul

cuprinde trei gr`dini de ]`rm distincte: Bay South, Bay East [i Bay

Central. Proiectul de amenajare a celor 54 de hectare ale gr`dinii Bay

South a fost cå[tigat \n 2006 de c`tre o echip` coordonat` de Grant

Associates, din care au f`cut parte Wilkinson Eyre Architects, Atelier

One, Atelier Ten, Land Design [i Davis Langdon and Seah. Punctul de

atrac]ie al acestei gr`dini \l constituie \ns` complexul Cooled

Conservatory, cele dou` cl`diri principale ale sale – Flower Dome [i

Cloud Forest – alc`tuind \mpreun` una dintre cele mai mari sere cu cli-

mat controlat din lume. Prima se inspir` din povestea plantelor [i

oamenilor din zona mediteraneean` [i prezint` modul \n care plantele

cultivate \n acest areal geografic sunt din ce \n ce mai afectate de

\nc`lzirea global`, \n timp ce a doua subliniaz` rela]ia dintre vegeta]ie

[i planet`, eviden]iind modul \n care biodiversitatea este amenin]at`

prin \nc`lzirea p`durilor tropicale.

World Building of the Year

Cooled Conservatories at Gardens by the Bay, Singapore
Proiect: Wilkinson Eyre Architects. Foto: Craig Sheppard

Civic and Community Category Winner

Salorge / Town Community, Pornic, Fran]a
Proiect: Arcau. Foto: LE RESTE Hervé – IRIS STUDIO  

Proiectul Centrului Comunitar al ora[ului Pornic r`spunde \ntr-un mod

creativ temei concursului lansat de prim`ria localit`]ii franceze, care

preciza nevoia pentru un spa]iu \nr`d`cinat \n tradi]ia local`. Arhitec]ii

s-au inspirat din cl`dirile utilizate la depozitarea s`rii, denumite

„salorges”, r`spåndite \n toat` zona coastei Atlanticului [i caracteri-

zate prin forma simpl`, planul alungit [i fa]adele placate cu lemn.

Propunerea Arcau une[te dou` astfel de volume, \n care lemnul pro-

tector devine un element de maxim` importan]` estetic`, prin jocul

dintre plin [i gol.

mat economic dificil, reflect` pe deplin tema festivalului „Rethink

and Renew”, subliniind nevoia pentru abord`ri creative [i inovatoare

cu privire la cl`dirile [i siturile existente.

Anun]area cå[tig`torilor celor 29 de categorii ale competi]iei a fost

urmat` de momentul poate cel mai important al festivalului:

decernarea premiului World Building of the Year, proiectul

cå[tig`tor fiind selectat de c`tre prestigiosul juriu interna]ional for-

mat din Ben van Berkel, Moshe Safdie, Mok Wei Wei, Jürgen

Mayer, Yvonne Farrell [i Kenzo Tange.

www.worldarchitecturefestival.com
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Proiectul bibliotecii din satul Huairou, situat \n

apropierea aglomeratului Beijing, \[i propune

s` sublinieze calit`]ile mediului \nconjur`tor.

Acesta este motivul pentru care arhitec]ii au

ales un sit \n afara centrului localit`]ii, la

poalele mun]ilor \nconjur`tori, \n mijlocul unui

peisaj cople[itor. Utilizånd materiale locale [i

tradi]ionale [i apelånd la forme simple, dar cu

texturi puternice, cl`direa bibliotecii se inte-

greaz` armonios \n natur`, oferind totodat` o

\nf`]i[are familiar` pentru oamenii locului.

Interiorul \n schimb, are un caracter deosebit

de expresiv: spa]iul se diversific` [i se frag-

menteaz` prin prezen]a treptelor [i diferen-

]elor mici de nivel.

Culture Category Winner

Liyuan Library, Beijing, China
Proiect: Li Xiadong Atelier

Poate una dintre cele mai interesante caracteristici ale locuirii \n Saigon, un ora[ haotic,

cu cea mai mare densitate de popula]ie din lume, este prezen]a plantelor \n balcoane,

gr`dini [i pe str`zi. Proiectul reprezint` o cas` tipic` pentru loturile \nguste, specifice

zonei: terenul are o deschidere de doar 4 m. |n contextul \n care peisajul urban al ora[ului

\ncepe s` se uniformizeze sub influen]a extinderii imobiliare agresive din ultimii ani,

arhitec]ii \[i propun cu acest proiect s` readuc` \n aten]ia locuitorilor importan]a [i tradi]ia

vegeta]iei \n mediul construit. 

House Category Winner

Stacking Green, Vietnam
Proiect: Vo Trong Nghia Architects. Foto: Hiroyuki Oki 

Fazenda Boa Vista este un complex reziden]ial [i de agrement, care se \ntinde pe o suprafa]` de 750 de hectare, \n Porto Feliz, un ora[ situat

la 100 de km de Sao Paulo. Luxul acestuia se traduce nu doar prin cl`dirile [i facilit`]ile pe care le cuprinde – hotel, vile private, o serie de cluburi,

centre sportive, piscine, spa, terenuri de golf –, ci [i prin calitatea spa]iilor [i peisajul \nconjur`tor, dominat de o imens` p`dure cu numeroase

lacuri. Cl`direa clubului de golf este alc`tuit` din dou` volume distincte. Nivelul inferior, construit din beton, se remarc` prin fa]ada alb` mono-

litic` \n timp ce nivelul superior, construit pe o structur` de metal [i lemn, este prev`zut cu o serie de terase deschise, ce creeaz` zone exte-

rioare de lounge, cu scopul de a permite membrilor clubului s` urm`reasc` partidele de golf [i peisajul calm al naturii \nconjur`toare.

Sport Category Winner

Fazenda Boa Vista Golf Clubhouse, Brazilia
Proiect: Isay Weinfeld  Foto: Fernando Guerra  
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Desf`[urat` \n perioada 1 octombrie – 3

noiembrie, expozi]ia, aflat` la cea de-a doua

edi]ie, a fost deschis` \n spa]iul expozi]ional

al sediului RIBA din Londra [i a reunit nu

mai pu]in de 63 de lucr`ri.

Conceput ca o disec]ie a procesului de con-

cep]ie arhitectural`, evenimentul

Architecture Open, urm`re[te s` prezinte

tendin]ele, scara lucr`rilor [i varietatea

abord`rilor manifestate \n capitala Regatului

Unit \n ultimii ani. Avånd ca scop realizarea

unei platforme de expunere deschis` tuturor

profesioni[tilor, de la studen]i la pensionari,

unde se pot bucura de aceea[i sus]inere

atåt arhitec]ii cunoscu]i, cåt [i cei afla]i la

\nceput de drum, procesul de selec]ie, care

a implicat 150 de aplica]ii, a urm`rit s`

atrag` aten]ia asupra calit`]ii [i unicit`]ii

lucr`rilor, fiind luate \n considerare

competi]ii, proiecte concept, picturi, desene

[i machete ilustrånd atåt proiecte realizate,

cåt [i idei care nu au mai fost expuse [i

care, poate, nu vor lua niciodat` forma unor

construc]ii concrete. 

Amplasate la grani]a dintre art` [i [tiin]`,

machetele, schi]ele, rand`rile [i studiile

expuse stau m`rturie unui demers creativ

Mul]umit` Jubileului de Diamant [i a

Jocurilor Olimpice, cele dou` evenimente

marcante ale acestui an, Londra a avut un

prilej de mare s`rb`toare. Petrecerea a fost

frumoas`, turi[tii numero[i... dar ce se

\ntåmpl` acum cu mo[tenirea dobåndit`,

cl`dirile noi [i spa]iile publice realizate? La

aceast` \ntrebare-cheie \ncearc` s`

r`spund` expozi]ia „After the party”

deschis` la sediul RIBA din Londra, \n

perioada 25 iunie – 27 noiembrie.

Elementul hot`råtor al select`rii Londrei ca

gazd` a Jocurilor Olimpice din 2012 a fost

aten]ia deosebit` acordat` impactului creat

de noile cl`diri [i spa]ii construite special

pentru acest eveniment [i dezvolt`rii

ora[ului \n func]ie de rezultatele ob]inute.

Analizånd experien]e anterioare, de

amploare relativ similar`, Expozi]ii

Universale [i Na]ionale, Anivers`ri, alte

edi]ii ale Jocurilor Olimpice, expozi]ia

\ncearc` s` ofere unul sau mai multe

r`spunsuri posibile cu privire la modul \n

care va fi integrat \n contextul existent

cartierul nou creat, \n raport cu pre-planifi-

carea realizat` pentru aplica]ia de concurs. 

Avånd ca suport imagini din arhiva RIBA,

expozi]ia face o trecere \n revist` a celor

mai importante evenimente care au marcat

evolu]ia unor ora[e de-a lungul timpului. Fie

c` este vorba despe elemente urbane cu

valoare memorialistic`,  precum arce de tri-

umf, columne, statuete, sau instala]ii

belvedere, ori despre cl`diri marcante, ce

au dat na[tere unor noi tehnologii de con-

struc]ie sau au r`mas emblematice pentru

designul lor deosebit, toate au avut, la un

moment dat, un impact social, economic [i

cultural considerabil asupra ora[ului \n care

au ap`rut, schimbånd cursul istoriei urban-

ismului. 

Dac` ArcelorMittal Orbit va deveni un Turn

Eiffel al Londrei, timpul va decide. A[a cum

tot el ne va spune dac` \ntregul Parc

Olimpic din nord-estul Londrei va r`måne

un cartier plin de via]` [i va deveni parte

integrant` a teritoriului londonez, aflat \n

permanent` expansiune, sau se va transfor-

ma \ntr-o alt` bulin` urban` mai mult sau

mai pu]in neagr`. 

Evenimente RIBA 

Architecture
Open

After the party – The Legacy of Celebration

Mai multe informa]ii despre expozi]ie sunt

disponibile pe site-ul RIBA:

http://www.architecture.com

de solu]ionare a unor provoc`ri impuse de

numeroase proiecte londoneze [i redau 

\ntr-o manier` sintetic` multitudinea

modalit`]ilor de exprimare a r`spunsurilor

g`site. |mbinånd tehnologii de produc]ie [i

materiale inovatoare cu tehnici tradi]ionale

de desen [i de execu]ie a machetelor,

exponatele dau form` palpabil` ideilor [i

reunesc viziunile actuale privind procesul de

crea]ie. Prin multitudinea de nume ale 

autorilor listate la intrarea \n expozi]ie se

num`r` [i cel al studentei Raluca Irina

Ciorbaru, fapt ce nu poate decåt s` ne

bucure.
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E
legantul Iconic. Food, wine & design a g`zduit pe 20 noiembrie

lansarea celui mai nou album din seria igloo best – „Restau-

rante din România”, o selec]ie cu amenaj`ri creative realizate \n

ultimii ani \n capital`, dar [i \n alte ora[e importante ale ]`rii. Cu

sprijinul Whiskypedia, Avincis [i illy, am petrecut o sear` frumoas`

al`turi de arhitec]ii care semneaz` proiectele din album, colabora-

tori [i mul]i al]i prieteni pasiona]i de designul de interior.

Posibilit`]ile expresive remarcabile, sus]inute atât de noile materi-

ale de pe pia]`, cât [i de diversitatea pieselor de mobilier [i a

decora]iunilor existente, [i provocarea de a crea prin design o iden-

titate puternic` fac din restaurante un teritoriu extrem de atractiv

pentru arhitec]i, dar [i pentru proprietari/investitori, cu atât mai

mult cu cât grani]ele func]ionale \ncep s` se dizolve, l`sând astfel

Restaurante din România la lansare

loc pentru [i mai mult` creativitate. |n ultima vreme, o serie con-

sistent` de exemple locale, pe care le-am prezentat \n revista

igloo, ne-au demonstrat acest lucru [i am decis c` este momentul

s` adun`m \ntr-un album proiectele ce arat` o \n]elegere adecvat`

a provoc`rilor contemporane ale func]iunii.

Ve]i g`si în album restaurante amenajate în cadrul unor concept-

store-uri, a[a cum este cazul Iconic. Food, wine & design, sau pub-

uri precum Energiea care, adesea, pe timp de zi g`zduiesc diverse

evenimente sau workshopuri. Ve]i putea de asemenea citi despre

Via, Vecchio 1812 sau Negresco, restaurante care recupereaz` 

într-un mod inovator spiritul istoric al cl`dirilor în care se afl`.

Credem c` selec]ia noastr`, dincolo de a marca un moment al

designului de interior autohton, ne arat` c` acest tip de amenajare

poate dep`[i existen]a-i comercial` pentru a deveni [i gest cultural

sau social. 

www.igloo.ro
FOTO: ARTHUR }IN}U
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Rostul albumului este de a imortaliza \ntr-un instantaneu
contemporan crea]ia arhitectural` a lui T.T. Socolescu.
Volumul reu[e[te s` ordoneze mai mult de 90 de lucr`ri
de arhitectur` semnate de Socolescu, proiecte [i relevee,
planuri de sistematizare, lucr`ri cu care a participat la con-
cursuri sau colabor`ri cu al]i arhitec]i. Structura albumului
urm`re[te cronologic evolu]ia proiectelor sale, grupate \n
cinci mari capitole: „Anii de \nceput”, „Case de raport”,
„Edificii publice”, „Re[edin]e interbelice”, „Biserici”. Fiecare
dintre proiectele prezentate este \nso]it de un set de date
de identificare, reprezentånd perioada aproximativ` a
\ntocmirii proiectului/ studiului, amplasamentul, comandi-
tarul/ diver[ii proprietari, date referitoare la construc]ia 
propriu-zis` (acolo unde a fost cazul).

O carte despre bastioane [i mistere, centre de art` [i
locuri de ie[it \n ora[, case de ieri [i locuire de azi, piatr`,
stuc, lemn [i o]el Cor-Ten. Sunt 20 de pove[ti despre
locuri b`tråne [i fragile, despre repara]ii r`bd`toare [i
despre idei de[tepte, curaj [i injec]ii de energie. Proiectele
sunt realizate \n ultimii ani (unele continu` \nc`) [i variaz`
de la ansambluri de mii de metri p`tra]i la ac]iuni punctuale
de design interior. Exist`, chiar [i \n contextul crizei, alter-
native la distrugere [i abandon, iar patrimoniul ajunge s`
genereze valoare economic`. {i \nc` ceva: ast`zi, cea mai
cool arhitectur` nou` \]i iese cånd intervii creativ [i respon-
sabil asupra arhitecturii vechi.

Sylvain Gabriel, calf` de fierar [i companion, are pu]in
peste 20 de ani [i face parte dintr-o asocia]ie francez` de
meseria[i care formeaz` ucenici \n meserii tradi]ionale. Ei
se perfec]ioneaz` continuu prin munc` [i c`l`torii, potrivit
tradi]iei confreriei medievale a companionilor. |n anul 2009,
Sylvain a desf`[urat un stagiu la atelierul de fier`rie din
satul }ib`ne[ti [i a ]inut cursuri pentru copii [i elevi de
liceu, dar [i pentru alte persoane interesate în tehnica pre-
lucr`rii fierului forjat.
Manualul conceput de acesta se adreseaz` copiilor [i
adul]ilor interesa]i s` \nve]e no]iuni teoretice [i practice de
fier`rie tradi]ional`. El are la baz`, \n principal, alte materiale
didactice la care au contribuit \n timp cei care \nva]`
me[te[uguri tradi]ionale la [coala de utilitate public` Les
Compagnons du Devoir din Fran]a. 

Autori Zina Macri
Ionu] Macri

Limba Romån`
ISBN 978-973-86771-6-6
Editura Caligraf
An apari]ie 2011
www.caligraf.ro

Editori {tefan Ghenciulescu
Constantin Goagea
Cosmina Goagea
Mugur Grosu
Cosmin Caciuc

Limba Romån`, Englez`
ISBN 978-973-0-13508-4
Editura Zeppelin
An apari]ie 2012
www.zeppelin-magazine.net

Autor Sylvain Gabriel 
Editor Mirela Duculescu  
Limba Romån`
ISBN 978-973-0-12873-4 
Editura Arhiterra
An apari]ie 2012
www.arhiterra.ro

Case vechi, design [i ceva \n plus

Toma T. Socolescu. Arhitect romån. 1883-1960

Arta feroneriei
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