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"PREDOSLOVIE" 

Buletinul Informativ al filialei Nord-Est a Ordinului Arhitecţilor din 

România, pe scurt – BINEBINEBINEBINE, îşi propune să fie ceea ce îi arată numele: un 

buletin de informare periodică la dispoziţia arhitecţilor din judeţele Suceava şi 

Botoşani. Conştient de complexitatea misiunii, daca si-ar asuma  sarcini mai mari 

decât atât, el nu are ambiţiile unei publicaţii zonale de specialitate, de genul - să 

zicem - celei din Bucureşti, ori a celei numite «De arhitectura» din Timişoara, 

ambele bogate în conţinut şi editate în condiţii grafice deosebite. In exemplele citate, 

totul este cu putinţă pentru că, înainte de orice, există acolo un număr mare de 

membri OAR şi deci resurse băneşti îndestulătoare, în măsură să asigure toate 

facilităţile unei bune funcţionari. Nu în ultimul rând, însă, există şi un interes 

susţinut în jurul problematicii «la zi» a profesiei, datorat atât implicării multora 

dintre membrii respectivelor filiale în viaţa organizaţiei lor profesionale, cat şi 

aportului substanţial al unor personalităţi din domeniu - mai cu seama cadre 

didactice, dar nu numai - care înţeleg să-şi dedice o parte însemnata din timpul 

lor, fără lamentări şi multiple condiţionări, interesului comun al breslei. 

In condiţiile concrete ale Filialei noastre, însă, BINE începe acum mai 

modest, dorind sa suplinească, deocamdată, simpla nevoie de comunicare a 

informaţiei curente, pana acum imposibil de realizat eficient în alt chip, câtă vreme 

nu avem încă un sediu propriu suficient de încăpător, în care sa ne transmitem 

direct chestiuni de interes imediat pentru breaslă, sau sa ne putem împărtăşi unii 

altora opinii şi experienţe personale dintre cele mai recente. 

Totuşi, pentru că pe toţi ne interesează si părerile colegilor noştri 

preocupaţi de chestiunile actuale ale profesiei şi pentru ca nu dorim ca anumite 

energii pozitive sa se consume în cercul, nu prea larg, al breslei noastre, ci, 

dimpotrivă, având dorinţa de a influenta percepţia fenomenului de arhitectura şi 

urbanism, atât la nivelul autorităţilor, cat şi la cel al publicul larg, ne propunem sa 

lăsam deschise coloanele buletinului  pentru orice intervenţii utile, chiar atunci când 

acestea nu au neapărat caracter strict de informare. Nădăjduind că BINE va trezi 

interes şi în afara Filialei noastre, buletinul este oricând gata sa găzduiască şi 

dezbateri teoretice, şi comentarii în legătură cu cazuistica oferita de exercitarea 

profesiei de arhitect în arealul Filialei. 

Un principiu, însă, va domina întreaga existenţa a publicaţiei noastre, 

aceasta constituind, de altfel, una din regulile de conduita profesionala în cadrul 

breslei: BINE nu va lansa puncte de vedere oficiale, în numele Filialei, în ceea ce 
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priveşte calitatea creaţiei unuia sau altuia dintre membri săi, neemiţând, în acest 

sens, nici un fel de judecaţi de valoare. Buletinul va face cunoscute atunci când se 

va considera util, cel mult, acele opinii care s-au dovedit, în mod cert, a fii ale 

majorităţii membrilor OAR, si mai ales, va facilita oricăruia dintre confraţi posibilitatea 

exprimării în scris, cu onestitate şi decenta, a unor puncte de vedere personale, cu 

asumarea, de către autori, a consecinţelor ce ar decurge dintr-o eventuala încălcare 

a normelor Codului Civil ori ale celui deontologic al breslei.) 

In măsura în care participarea membrilor Filialei la sumarul numerelor ce 

vor urma ale buletinului se va dovedi semnificativă şi va trezi un interes pe măsură, 

BINE îşi va putea depăşi statutul de simplu instrument practic de informare, 

amplificându-şi, eventual, atât conţinutul cat şi formele de răspândire - tipărită şi 

electronică - la nevoie schimbându-şi chiar şi numele cu unul mai potrivit noilor 

misiuni asumate. 

 

 arh. Sorin Pentilescu 

 preşedinte in exerciţiu 

 al Filialei teritoriale NORD EST 

 a Ordinului Arhitecţilor  

 din România
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Suceava, entitate administrativă, culturală şi istorică 
 

 Capitală a celui de al II-lea judeţ 
ca suprafaţă şi primul ca număr de 
populaţie, judeţ deţinător încă a celei mai 
mari suprafeţe forestiere îi ce ocupă 
52,6% din teritoriu reprezentând 7,1% 
din cea naţională1, Suceava este cu 
siguranţă arealul românesc cu potenţial 
turistic evident şi forţa culturală necesară 
unei ample dezvoltări. 

 Centru emergent al evului mediu 
românesc, Suceava, din Moldova de sus, 
a fost ceea ce fuseseră în istorie Parisul 
de pe l’Ile de la Cité pentru Franţa, 
Wessex-ul pentru anglo-saxoni, Panonia 
pentru Ungaria sau Kievul pentru slavi. 

 Aici la Suceava, în ceea ce s-a 
numit „Bucovina”, nucleu statal medieval 
sub Muşatini, ducat austriac după 1775, 
ţinut înfloritor chiar dacă înjumătăţit al 
României moderne, se regăsesc marile 
valori culturale, ctitorii ale domnilor 
moldoveni şi nu numai, atât în piatră cât 
şi în civilizaţie umană. Aici a fost, dacă 
nu prima, capitala Moldovei în cea mai 
înfloritoare perioadă a sa. În Suceava 
fortăreţei muşatine, a bisericii 
metropolitane de la Mirăuţi şi a celei mai 
împodobite biserici cu fresce interioare şi 
exterioare, cea a Mănăstirii Sf. Ioan, a 
prins viaţă şi s-a afirmat cultura citadină 
la răsărit de Carpaţi în plenitudinea sa. 

Aici, în vremea lui Ştefan al III, 
zis şi „cel Mare”, s-a ctitorit, deja cea 
celebră Curtea Domnească românească, 
şi de aici a plecat comanda ctitoricească a 
Voroneţului şi Pătrăuţiului, paradigme ale 
esteticii arhitecturale şi picturale 
româneşti. De aici a plecat ideea şi apoi 

                                                 
1 Petru Brega, Regenerarea naturală … 

în nordul ţării, ed. Ceres, Bucureşti 
1986 

s-a inaugurat de Petru Rareş acel miracol 
mondial care este pictura murală 
exterioară de le Humor, Moldoviţa, 
Probota, Arbore şi Râşca, explozie 
narativă în consens cu spiritul cronicilor 
monahale contemporane. 

Tot de aici, din Palatul 
metropolitan a plecat comanda iluminatul 
ierarh Anastasie Crimca pentru insolitul 
locaş de la Dragomirna, rafinată şi 
manieristă mănăstire, mărturisitoare 
pentru un fast nobiliar congruent 
spiritului unui veac luminat şi boieresc. 

Profund românească prin 
civilizaţia pe care a creat-o această zonă a 
fost, să nu uităm, patria lui Ciprian 
Porumbescu şi a lui Dimitrie Onciul, cea 
a lui Nicolae Labiş sau mulţi alţii, este 
Suceava din „dulcea Bucovină” ilustrată 
de Ion Miclea, este ţinutul spre care se 
îndreaptă toţi cei ce vor să îi înţeleagă 
adevărata spiritualitate şi frumuseţe 
geografică. 

Locuitorii acestor meleaguri au 
fost călăuziţi permanent de dragostea faţă 
de cel de aproape, faţă de muncă, 
dragostea faţă de ţară şi neam dar mai 
presus de toate de dragostea faţă de 
Dumnezeu. Nu se poate vorbi de 
existenţa culturală a unui oraş scoţându-l 
din contextul lui ariei sale culturale, 
geografic vorbind, din păinjenişul de 
relaţii interetnice al acestui nord al 
Moldovei, care se numeşte Bucovina. De 
aceea peisajul cultural al Sucevei trebuie 
privit strâns ancorat în existenţa sa 
bucovineană, aici unde etnicii veniţi s-au 
legat şi au rămas ataşaţi sufleteşte de 
locuitorii acestui pământ, de frumuseţile 
naturii, dar şi de trăirile creştine, găsind 
aici un climat extrem de tolerant. Fiecare 
şi-au păstrat specificul etniei şi credinţei 
lor, mai mult ei s-au bucurat şi au 
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participat sufleteşte la toate bucuriile şi 
sărbătorile oamenilor pământului 
bucovinean, au trăit şi trăiesc într-o mare 
familie duhovnicească.  

Firesc, în dezvoltarea culturală a 
unei localităţi, aşezarea sa geografică 
reprezintă primul factor favorizant sau, în 
unele cazuri, perturbator funcţie de 
condiţiile oferite de cadrul natural, de 
resursele naturale susceptibile a influenţa 
dezvoltarea sa din punct de vedere social 
şi ulterior cultural. 

Situat în nord-vestul Platformei 
Moldovei, Podişul Sucevei, străbătut de 
râul Suceava, afluent de dreapta al 
Siretului, a oferit viitorului centru urban 
cadrul geografic propice unei dezvoltări 
complexe. Având o albie minoră cu un 
curs puternic meandrat, de unde îi vine şi 
numele, râul Suceava străbate această 
zonă relativ plată situată la o altitudine ce 
nu depăşeşte 475 de metri. Urmând o 
direcţie general-relativă de la nord-vest 
spre sud-est râul străbate o serie de 
platforme convexe cu depuneri de 
nisipuri şi pietrişuri sarmaţiene2 pe care 
primeşte o serie de afluenţi minori de 
stânga şi de dreapta, este elementul care a 
determinat organizarea naturală a 
spaţiului geografic în care dominanta de 
bază este posibilitatea de organizare 
antropică a acestuia, în care elementul 
dinamizator este firesc comunitatea 
umană, de intervenţia factorului 
conştient, de capacitatea acestuia de a 
influenţa relaţiile naturale dintre 
componentele geografice. 

                                                 
2 C. Martiniuc şi V. Băcăuanu, 
Contribuţii la studiul geomorfologic al 

teritoriului oraşului Suceava şi al 
împrejurimilor sale în Analele ştiinţifice 
ale universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 1960 

Geneza urbanistică a viitoarei 
localităţi în acest spaţiu natural s-a făcut 
relativ lent astfel că trecerea de la 
structurarea naturală la organizarea 
antropică a putut fi studiată şi etapizată 
cert de-a lungul celor şase secole de 
existenţă a socială a unităţii 
administrative în discuţie. Evidentă din 
acest punct de vedere este zona 
afluentului minor de dreapta al Sucevei, 
Cacaina, a teraselor şi platourilor 
interfluviale generate de dealul numit azi 
„Dealul Zamca” şi cel numit „Dealul 
Cetăţii”. Aici studiile şi cercetările 
arheologice au evidenţiat în secolul al 
XIV-lea existenţa primul nucleu de 
locuire cert complex antropică al zonei3. 
Ulterior acele documente numite 
Hotarnice includ în structura urbană a 
localităţii şi o serie de alte zone cu 
denumiri specifice momentului, secolul 
XVII şi XVIII, cum ar fi „ţarina 
Tătăraşilor” sau „Dealul spânzurătorii”, 
„mitocul Armenesc” zona mănăstirii Sf. 
Maria-Hagi Cadâr, „ţarina Arenilor”, 
„Dealul Şeptilici”, „ţarina Sf. Ilie” şi 
altele cu diverse toponime împrumutate 
de la diverse intervenţii antropice în zonă 
cum ar fi „Mare”, „a târgului”, sau 
„Bulai”4. 

Privit pe ansamblu, pe spaţii largi, 
limitele unităţii administrative Suceava, 
hotarele în accepţiune urbanistică, au pus 
la dispoziţie localnicilor, dar şi 
„veneticilor” vremii zonele împădurite, 
platformele şi versanţii naturali, micile 
coline secundare, sursele de apă potabilă 

                                                 
3 R. Gassauer, Contribuţiuni la istoria 

Sucevei şi a împrejurimei, Anuarul 
Liceului „Ştefan cel Mare” Suceava, 
1927 
4 M. Şt. Ceauşu, G Irimescu, Suceava, 

Documente…, vol. I, Bucureşti 1989. 
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pentru dezvoltarea favorabilă a unei 
comunităţi urbane complexe. 

Se poate vorbi despre un fenomen 
urban în evul mediu doar în momentul în 
care, în cadrul unei aşezări, se putea 
circula cu uşurinţă, pe trasee prestabilite, 
deci atunci când a apărut ceea ce azi 
numim o tramă stradală. Abia atunci se 
putea circula spre şi dinspre Curtea 
Domnească, spre şi dinspre piaţa de 
alimente sau târgul de animale, se 
întâlneau pe trasee prestabilite ateliere ale 
meşteşugarilor vremii pentru 
aprovizionarea cu uneltele, vasele sau în 
caz de necesitate cu armele atât de 
necesare omului medieval, membrul al 
comunităţii în plină dezvoltare. 

Cu siguranţă nu se poate vorbi de 
un oraş Suceava decât după 2 februarie 
1365, când cancelaria regală maghiară 
consemna într-un document că: 
„…Bogdan şi fii lui… depărtându-se de 

la credinţa ce ne datorau au trecu pe 

ascuns din regatul nostru ungar în ţara 

noastră amintită a Moldovei şi s-au silit 

s-o păstreze spre ofensa Majestăţii 

Noastre.” document ce constituie actul 
de naştere al statului feudal independent 
Moldova5. Consolidarea tânărului stat de 
la est de Carpaţi s-a făcut în timpul 
domniei lui Petru I fiul Muşatei (1375-
1391).Petru I mută capitala de la Siret la 
Suceava şi începe construirea cetăţii 
Şcheia şi a Curţii Domneşti. Din motive 
obiective, alunecări de complexe de 
teren, mută centrul de apărare în partea 
de est a localităţii şi începe realizarea 
Fortului Muşatin, Cetatea de Scaun, 
realizând şi fortificaţia cu val de pământ 
şi palisadă pe latura de sud a localităţii 
între zonele cunoscute azi sub denumirea 
de dealul Hărbărie şi mlaştina Areni. În 

                                                 
5 C-tin Ursu, C. Ignat, Bucovina, 

Suceava, 2004 

paralel construieşte biserica Sf. Gheorghe 
din Suceava şi Sf. Nicolae de la Rădăuţi6. 

În acest context, când la sfârşitul 
secolului XIV, în 1388, este consemnată 
documentar existenţa Sucevei, atât ca 
Cetate de Scaun cât şi ca Reşedinţă a 
domniei se poate spune că, după Baia şi 
Siret, avem şi aici un centru urban. 

În acest cadru istoric se poate 
conchide că transformarea Sucevei dintr-
o aşezare rurală într-o aşezare urbană a 
fost un proces treptat şi de durată. Un rol 
important l-a constituit deci, în acest caz, 
comanda domnească, actul de ctitorire 
exercitat de conducătorul autoritar al 
statului care a impus realizarea 
elementelor definitorii ale unui centru 
urban. Rolul determinant însă l-a jucat 
însă existenţa unei pieţe de schimb, 
dezvoltarea comerţului şi a 
meşteşugurilor, viaţa spirituală, ce în 
final au condus la o concentrare a 
gradului de locuire. În acest moment se 
produce un salt în evoluţia celui mai mare 
centru urban al Moldovei, Suceava. 

Acesta ar putea fi, din punct de 
vedere istoric, pasul determinant în 
evoluţia culturală ulterioară a Sucevei sub 
toate aspectele. Din acest moment, odată 
cu dezvoltarea vieţii sociale şi politice, 
odată cu apariţia aici a instituţiilor 
politice ale statului, dar şi celor cu 
caracter specific social, se poate vorbi de 
ceea ce înseamnă viaţă culturală sub toate 
aspectele, arhitectură şi artă, muzică şi 
dans, viaţă spirituală, în contextul unei 
dezvoltări sociale complexe. 

După de secolul XV, situată dincolo 
de acea clasică rută a comerţului şi a 
invaziilor care este câmpia Moldovei, 
Suceava ajunge până în veacul al XVII-

                                                 
6 Mircea D.Matei, Premizele formării 

oraşului medieval Suceava şi rolul 

aşezării până la mijlocul sec. XIV, 
SCIVA, tom 28, I, 1977 
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lea, să evoce însăşi istoria ţării şi a 
civilizaţiei ei.  

Daca după 1859, în Regat, protecţia 
patrimoniului avea, să spunem, cadrul 
juridic şi instituţiile anexă, pentru acea 
zona a Moldovei de Nord, Bucovina, ce 
se afla şi a mai rămas până în 1918 sub 
administraţie austriacă, a fost benefic şi 
este extrem de important momentul, când 
arhitectul K. Romstorfer a fost numit de 
către guvernul imperial austriac, imediat 
după 1880, responsabil cu restaurarea 
bisericilor româneşti de aici. 

Activitatea lui Romstorfer din 
Moldova, din teritoriul aflat sub 
administraţie austriacă timp de aproape 
200 de ani, a salvat monumentele zonei, 
acelea care reprezintă arta şi arhitectura 
Evului Mediu românesc: Putna, Mirauţi, 
Sf. Gheorghe, biserica Mănăstirii Sf. Ioan 
Suceava, Sf. Ilie sau  biserica mănăstirii 
Solca. Trebuie să îi recunoaştem acestuia 
probitatea profesională şi cunoştinţele 

tehnice, simţul artistic şi exactitatea 
detaliului, cu care şi-a onorat activitatea 
de salvare a acestor monumente, de care 
iniţial nu avea ştiinţă, nu-i  erau aproape 
şi nu-i aparţineau din punct de vedere 
religios. Reiterăm cu acest prilej ideea că 
activitatea lui Romstorfer a fost benefică 
pentru monumentele Bucovinei,  

În concluzie, în istoria arhitecturii şi 
în general, a artei din Europa de est, acel 
timp al Moldovei întins pe secole, 
aproximativ între 1400 şi 1700 rămâne, 
mai mult decât un moment magnific de 
cultură  ortodoxă. Ea exprimă, în acest 
spaţiu de civilizaţie, căutările unei epoci 
de mare credinţă, schimbările unei 
mentalităţi, ascuţirea unei sensibilităţi, 
sporirea unei cunoaşteri, afirmarea unei 
percepţii noi a lumii.  

 

carh Viorel Blănaru 
blanaruviorel@k.ro 
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Din sipetul memoriei: 
 

Străzile cu amintiri 
 

Către sfîrşitul anilor ’50, cel mai animat 
perimetru al urbei era cuprins în 
triunghiul format de vechiul conac al 
familiei Prunkul (în care fusese instalată 
pe atunci Casa Pionierilor), Biserica Sf. 

Dumitru (ctitorită de Petru Rareş între 
anii 1534-1535) în preajma căreia, într-un 
imobil aparţinînd Comunităţii Evreieşti, 
funcţiona Autogara oraşului şi parohia 
armenească a Bisericii Sf. Cruci (ridicată 
la 1521, pe timpul domniei lui Ştefăniţă 
Vodă) cu care se învecina despărţit de un 
gard de plasă de sîrmă, de-a lungul căruia 
se înşiruiau cîţiva nuci cu coroana 
crengilor aplecată, Liceul “Ştefan cel 

Mare”. Perimetrul acela triunghiular era 
străbătut de cîteva străzi între care cea 
care concentra cu siguranţă cel mai mare 
număr de trecători este cunoscută şi 
astăzi (deşi amintirea i-a rămas doar pe 
firma unui magazin de suveniruri) cu 
numele de Karl Marx. 

  

Strada Karl Marx, un fel de Lipscani al 

Sucevei 

 

Pornind chiar din faţa intrării în curtea 
Bisericii Sf. 
Dumitru, care 
era cuprinsă în 
furca străzilor 
ce mărgineau 
gardul de fier 
forjat care 
înconjura 
incinta, strada 
Karl Marx era, 
la vremea aceea, 
un fel de 
Lipscani al 

Sucevei. Pavată cu cuburi de granit cu 
faţa lustruită de uzura vremurilor, cu 
trotuare înguste, placate cu dale din piatră 
cenuşie, înclinate spre carosabil pentru ca 
apa ploii să se scurgă de-a lungul 
bordurii, strada, mărgintă de-o parte şi de 
alta de imobile înghesuite unele în altele, 
construite în perioada în care Bucovina 

se afla sub administraţie galiţiană, iar 
negustorii (în marea lor majoritate armeni 
şi evrei) şi-au deschis dughene şi ateliere 
în această parte a oraşului, era un lung şir 
de mici magazine la etajul cărora mai 
locuiau încă unii dintre foştii proprietari. 
Pornind de la birtul-plăcintărie din capul 
străzii, cu mese înalte, “pe picior”, fără 
scaune, la care zăboveau, în faţa unui ţoi 
de rachiu sau a unei halbe de bere, 
călătorii băltitei autogări şi continuînd 
drumul pe aceeaşi parte treceai pe lîngă 
un magazin de jucării (la vitrina căruia se 
înghesuiau copiii la vremea sărbătorilor 
de iarnă pentru că era expus un brad 
încărcat cu globuri şi beteală 
strălucitoare), urmau apoi alte cîteva 
prăvălii, de încălţăminte, de confecţii şi 
ţesături, un întunecos şi înghesuit spaţiu 
în care se comercializau scule şi fel de fel 

de produse 
de fierărie, 
cu podeaua 
de scîndură 
scîrţîitoare 
(ştearsă în 
fiecare 
dimineaţă 
cu petrol) 
şi cu 
peretele 
opus 
tejghelei cu 
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blatul învelit în tablă (pe care se înşiruiau 
cutii mari de lemn cu diverse sortimente 
de cuie, şuruburi, scoabe şi alte 
“fierătanii”), pe care atîrnau pînze lungi 
şi dinţate de fierăstrău, perete de care se 
sprijineau colaci mari şi valuri de plasă 
de sîrmă, alături de care erau îngrămădite 
sobe de tuci, unelte de grădinărit şi 
burlane cotite de tablă. Partea aceea de 
stradă, care se “spărgea” la un moment 
dat către piaţa agro-alimentară (care nu 
era atunci dincolo de strada ce poartă 
acum numele voievodului Petru Rareş, ci 
se întindea pe platoul din faţa Halei de 

carne, din care evreii cumpărau carne 
“kusher” tăiată de hahamul bărbos al 
comunităţii, care umbla în haine negre, 
cu pălărie cu borul mare, sprijinindu-se 
cu o mînă într-o 
uriaşă umbrelă-
baston şi ţinînd în 
cealaltă servieta 
burduhoasă din piele 
cu instrumentele 
rituale de sacrificre a 
animalelor) şi 
continua cu alte 
cîteva dughene, cu 
fel de fel de 
mărunţişuri, din care 
unele aveau la 
demisol mici 
încăperi utilizate ca 
ateliere. La intrarea 
pe drumul care 
frîngea trotuarul străzii către piaţă, te 
întîmpinau, aşezaţi pe scăunelele lor de 
pe trotuar, covrigarul Schpurny, cu şorţ 
alb şi coşul de nuiele plin cu covrigi, 
dantelăreasa Şlemco, cu mileurile ei 
croşetate din macrame sau cele cîteva 
florărese gureşe, cu găleţile pline de flori 
multicolore.  

 

Cuburi moi de rahat colorat, sirop cu 

sifon şi gogoşi-ineluş 

 

Pe cealaltă parte a străzii Karl Marx, 
pornind tot din capătul care se deschidea 
către “Centru” (spre Strada Mare, care 
începea de acolo şi înainta către Parcul 
Central din jurul Bisericii Romano-

Catolice care “privea”, peste drum, către 
Primăria oraşului) exista pe colţ un 
magazin cu etaj, cu produse de mercerie 
la parter şi cu confecţii în încăperile de 
deasupra, după care urma un şir de mici 
magazine, între care o librărie (din care 
cumpăram cretă forestieră  cu care 
scriam, în drum spre şcoală, pe toate 
gardurile), o dugheană în care, copil 
fiind, intram cu ochii la cutiile de carton 

în care erau rînduite cuburi moi de rahat 
colorat, la roşcovele parfumate, la 
stafidele şi curmalele arămii sau la 
smochinele atîrnate pe sfoară, o sifonărie 
în care, cu o monedă mare de 50 de bani, 
cumpărai un pahar de sifon cu sirop (pe 
care, după o îndelungată deliberare, îl 
alegeai după fructele zugrăvite pe 
etichetele multiplelor sticle aşezate în 
tava de tablă de pe tejghea şi priveai cum 
era turnat încet în “măsură”, păhărelul cu 
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secţiune hexagonală, cu fund gros ca să 
pară adînc, care era apoi deşertat într-un 
pahar mai mare, peste care “răsufla” 
zgomotos “sifonul”, apa cu bioxid de 
carbon pompată prin “nasul” coroiat al 
unui rezervor de alamă). Tot pe partea 
aceea a apărut, ceva mai tîrziu (cînd 
spaţiile înguste şi întunecoase ale 
dughenelor au suferit o serie de 
modificări) o gogoşerie aromitoare, în 
care cu un leu (!) cumpărai două gogoşi-
ineluş aurii, săltate, de cel care le prepara, 
din uleiul încins, cu o furculiţă lungă, cu 
mînerul de lemn ca să nu frigă la 
palmă, şi pudrate, la început 
abundent dar cu timpul tot mai 
anemic, cu zahăr vanilat.  

 

Miros înnecăcios de sacîz şi de 

ţipirig şi o faimoasă bodegă cu 

multe nume rămase în istoria 

pitorească a urbei 
 

Şi partea aceasta de stradă era 
întreruptă de “strunga” de 
intrare pe o străduţă îngustă 
(Strada Plăieşilor) la fel de 
“dughenizată”, cu cîteva mici prăvălii, cu 
uşile de la intrare protejate de obloane 
grele, care se “încingeau” noaptea cu 
bare metalice ferecate cu lacăte (una 
dintre ele cu “solduri”, singura din care 
noi, “haimanalele”, puteam cumpăra, “la 

metru”, gumă pentru praştie sau mosoare 
cu fir de nylon pentru pescuit beldiţe şi 
boişteni în Gîrla Sucevei), un mic atelier 
de cizmărie şi unul de reparaţii electrice 
şi mecanice, străduţă ce se deschidea la 
celălalt capăt către un loc mai larg, 
mărginit într-o parte de un atelier de 
tinichigerie sub care se afla un closet 
public (atelier din care răzbătea zgomotul 
tablei lovite cu ciocanul şi mirosul 
înnecăcios de sacîz şi de ţipirig utilizat la 
cositorire şi alămire), avînd în partea 
opusă (îndărătul curţilor înguste prin care 
se intra, prin şubrede ganguri de lemn, în 

locuinţele din spatele şi de deasupra 
prăvăliilor de pe Karl Marx) faimoasa 
bodegă a “drojderilor” tîrgului, cu pereţii 
jupuiţi de tencuială pînă la cărămidă, 
rămasă în istoria pitorească a urbei cu 
nume precum “La trei scări”, “La trei 

păduchi”, “La trei potloage” sau “La 

Zoiosul”.  

 

“Casa Bucovineană”, terasa-mustărie 

cu gardul de stuf şi piaţa de harbuji 

 

Străduţa aceea avea un “gît”, o trecere 
scurtă, către o altă stradă  care începea la 
un capăt (situat vizavi de fostul conac 
Prunkul) cu un imobil cu două etaje 
(cunoscut sub numele de Vila Tebinka, la 
parterul căreia se afla un magazin de 
pîine), învecinat cu Sinagoga evreiască, 
stradă pe care funcţionau mai multe 
ateliere (cizmărie, croitorie), motiv 
pentru care locuitorii o numeau “Strada 

Meseriaşilor”. În celălalt capăt al străzii 
se afla, vizavi de “Casa Bucovineană” 
(un local cu interiorul ornat cu scoarţe, 
ştergare şi lăicere, cu oale de lut şi 
farfurii smălţuite, cu chelneriţe îmbrăcate 
ţărăneşte, “cu catrinţele strunite în 

bîrneţe”), un atelier de reparaţii mecanice 
( în care se reparau motociclete şi 
biciclete dar şi maşini de cusut sau se 
bobinau motoare electrice) după care, 
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urmînd în continuare firul întrerupt al 
străzii Karl Marx (care se sfîrşea la 
întretăierea cu strada peste care se afla 
Biserica Sf.Cruce, care marca atunci, ca 
şi astăzi, locul din care pornea Strada 

Armenească, ce începea de la mica 
“Fabrică de aţă”, care ocupa localul 
fostei “Cafenele Armeneşti”, şi se oprea 
sub poarta arcuită a “Turnului Roşu”, 
clopotniţa Bisericii Sf. Simion ) exista o 
mignonă tutungerie, în geamul căreia 
erau expuse pachetele de ţigarete ale 
vremii (de la “Aroma” şi “Select”, la 
“Carpaţi”, “Mărăşeşti” şi “Naţionale”), 
o cizmărie în pragul căreia, pe o cutie de 
lemn, stătea cîteodată un lustragiu gata 
oricînd să cureţe ghetele clientului, şi 
urma o clădire ca o cazarmă pe sub bolta 
căreia intrau camioanele “Molotov” în 
incinta intreprinderii “Producţia”. Pe 
partea cealaltă a străzii, faţă în faţă cu 
ferestrele acoperite cu draperii grele ale 
“Casei Bucovinene”, se afla o crîşmă cu 
terasă, de fapt o ogradă înconjurată cu un 
gard de lemn (care toamna era 
“îmbrăcat” cu stuf spre a semnala că a 
venit vremea mustului şi a pastramei de 
capră) după care se întindea un spaţiu 
larg, o piaţă în care ţărăncile din 
comunele apropiate vindeau, la cîteva 
mese dispuse lateral, produse lactate 
(piaţă înfiinţată încă în vremea în care 
Suceava era cîrmuită de primarul 
Gheorghe Doroftei şi cunoscută cu 
denumirea de “Piaţa femeilor”) restul 
fiind ocupat de regulă cu grămezi uriaşe 
de lubeniţe şi harbuji, cu care veneau, din 
vară şi pînă toamna tîrziu, producătorii 
din sudul ţării.  

                                                     * 

Triunghiul acesta de urbe pe care l-am 
jalonat la începutul acestor rînduri (care 
era la vremea aceea străbătut încă de 
căruţe şi birje şi de puţinele automobile 
care făceau aprovizionarea prăvăliilor din 
zonă) era un furnicar continuu de oameni, 
de “pieţari”, de negustori, de meseriaşi şi 
de clienţii lor, de gospodine care se 
duceau dimineaţa la piaţă, de trecători 
care nu puteau evita zona în drumul lor, o 
lume pestriţă, alogenă, în care se vorbea 
şi nemţeşte, şi idiş, dar auzeai şi vorbă 
rostită în polonă sau ucraineană, o lume 
în care întîlneai cucoane care purtau încă 
manşoane demodate de blană dar şi 
ţărănci cu traiste pe umăr, cu meşteri 
cărora le ghiceai meseria (de regulă 
provenind din Mahalaua Hărbăriei), 
zidari cu halate stropite de var, mecanici 
cu salopete lucind de ulei şi de vaselină, 
şoferi cu chipie cu cozoroc, dar şi figuri 
pitoreşti precum era unul dintre puţinii 
hornari, negru ca tăciunele, dar mergînd 
ţanţoş cu ghiuleaua şi peria lui ciufulită 
atîrnată de umăr. Strada Karl Marx, 
purtînd numele filozofului materialist 
(evreu) autor,  alături de Engels, al 
“Manifestului Partidului Comunist”, a 
dispărut demolată chiar de către cei care 
i-au îmbrăţişat ideologia. 

 

(Fragmente din volumul „de exerciţii de 

memorie retro-nostalgice” aflat în curs 

de elaborare cu titlul „Mistagogia 

penumbrei”) 

Tiberiu COSOVAN 
coso@monitorulsv.ro 
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PLEDOARIE PENTRU CONCURENŢĂ 
 

Activitatea de arhitect este o activitatea 
de autor, prin urmare valoarea nu poate fi 
stabilita precis, nici cuantificabilă; 
succesul public poate fi un criteriu, dar in 
mod cert, nu este singurul criteriu care 
contează in consacrare sau care asigură 
eficienţa cadrului construit. 

Turnul Eiffel a fost construit pentru 
Expoziţia Universala din 1889 de la Paris 
şi urma sa fie dezasamblat la sfîrşitul 
expoziţiei. 

Cred ca mai exista si astăzi purişti ai 
academismului care sunt oripilaţi de 
construcţia ne-conformă ce a devenit 
emblema capitalei luminii; oricum, prin 
anii 70 am cunoscut esteţi reputaţi care 
credeau cu convingere că cinematografia 
mai are mult pîna să îndeplinească 
criteriile pentru a fi recunoscuta ca arta si 
ca Turnul Eiffel trebuie demolat negreşit. 

Proiectarea de arhitectură are, in 
principiu, doi beneficiari, beneficiarul 
direct, cel care investeşte, si beneficiarul 
general, care este publicul cel mai larg, 
comunitatea;  

Cenzurarea lucrărilor nu este admisă, dar 
beneficiarii, cel direct si cel general, pot, 
si trebuie sa intervină, nu prin cenzurare, 
ci in mod firesc, prin alegere si 
promovare.  

Si cea mai neînsemnată construcţie 
participă într-un fel sau altul la formarea 
cadrului nostru de viata, şi, de regulă, 
pentru mulţi ani; prin urmare iniţiativa de 
a construi nu priveşte numai beneficiarul 
direct, cel care investeşte si foloseşte, ci 
întreaga comunitate, pe noi toţi, 
societatea in ansamblul ei, deci suntem 
datori sa ne implicam.   

Trebuie plecat de la premisa ca legislaţia 
si toate instrumentele prevăzute de 
aceasta referitoare la activitatea de 

arhitectura au ca scop fundamental 
creşterea bunăstării si confortului 
membrilor cetăţii.  

De regula beneficiarul direct urmăreşte 
eficientizarea investiţiei şi, nu de puţine 
ori, eficienţa este înţeleasă în mod 
simplist, reductiv, cu consecinţe contra-
productive în plan general. 

Beneficiarul indirect, publicul 
larg, societatea, are la îndemină 
un aparat legislativ, modern, 
democratic şi, mai ales, 
perfectibil, care folosit in 
cunoştinţă de cauza şi cu bună 
credinţă de toţi factorii 
care concura la alegerea si 
promovarea 
investiţiilor poate dispune 
in mod eficient în procesul 
de definire a cadrului 
construit.  

Cel mai direct şi cel 
mai puternic 
instrument în lupta 
cu non-calitatea 
cadrului de 
viata 
construit 
este 

concepţia. Concepţia este veriga prin 
excelenţă creativă şi proiectivă care poate 
produce rezultate pozitive, chiar 
spectaculoase, cu condiţia sa fie 
respectata si încurajată. Pînă la urmă, 
degeaba o selecţie riguroasă dacă 
materialul de selectat este sărac! O 
investiţie, ori cu resurse financiare 
reduse, ori cu resurse îndestulătoare, nu 
poate fi o reuşită dacă nu este proiectată 
(concepută) performant;  
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Încurajarea concepţiei este deci un proces 
necesar, strategic. 

În această perspectivă, o soluţie oportună 
este instituţia concursului, recunoscută, 
dar insuficient încurajată, de legislaţia 
actuală; această soluţie, dublată de 
consultarea şi dezbaterea publica în 
alegerea soluţiilor, poate induce un 
reviriment important al dezvoltîrii unei 
comunităţi. 

Este pînă la urma cea mai democratica 
forma de alegere, pentru ca cei care 
formează societatea şi in numele cărora 
se conduce o cetate (municipiu, oraş, 
comună) îşi spun părerea, participă, se 
implică; cel mai bun lucru ce se poate 
întîmpla în viaţa unei comunităţi. 

Sunt de acord ca nu pare comod pentru 
aleşi, dar nu ne adresăm acelora care-si 
doresc o confortabila apatie din partea 
alegatorilor pentru toata durata 
mandatului, ci celor responsabili, care 
înţeleg ca de fapt dezbaterea publică este 
una din expresiile inconfundabile ale 
vitalităţii unei comunităţi. 

In interiorul unei astfel de dezbateri, 
intelectualii, liderii de opinie, colegii de 
breasla, autorul, beneficiarul, sunt 
îndreptăţiţi si au obligaţia morala sa se 
exprime, sa emită opinii, si in urma unei 
astfel de dezbateri, tot aleşii locali, in 
baza mandatului lor si cu riscul erodării 
credibilităţii, vor interpreta părerile 
exprimate si vor decide. 

O forma prescurtata a dezbaterii publice 
este consultarea breslei arhitecţilor, in 

dubla lor calitate de cetăţeni si de 
cunoscători în domeniu; cum organizaţia 
arhitecţilor, Ordinul, nu poate, in 
conformitate cu statutul sau, sa emită 
sentinţe referitoarea la valoarea unui 
proiect, dezbaterea va confrunta opinii 
personale, opinii de grup, urmînd ca cea 
mai convingătoare sa fie reţinuta. Cadrul 
corect în care pot fi organizate astfel de 
„dezbateri prescurtate” nu poate fi decât 
jurizarea. Prin urmare Ordinul poate face 
recomandări pentru consultarea unor 
arhitecţi, cu experienţa confirmata, care 
au manifestat interes pentru viaţa cetăţii, 
care s-au făcut cunoscuţi pentru opinie si 
cunoştinţe teoretice solide, în cadrul unor 
dezbateri sau jurizări pe lucrări. Decizia 
urmând a fi tot politică. 

Concursul, aşa cum este el conceput de 
OAR, se bazează exclusiv pe 
profesionalizarea deciziei, în sensul că 
odată ce a declanşat procedura 
concursului pentru soluţionarea unei 
probleme, politicul nu mai poate 
interveni în alegerea soluţiei, toată 
răspunderea incumbă staff-ului de 
jurizare.  

Iată o temă de dezbatere pe care 
intenţionăm să o dezvoltăm în cadrul 
publicaţiei noastre sau în “mesele 
rotunde” pe care le programăm de multă 
vreme. 

 

carh Lucian Constantinescu 
lucs1@xnet.ro 
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REGULAMENT-CADRU 
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSURILOR DE ARHITECTURĂ ŞI/SAU URBANISM 
Votat de Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România în data de 25.02.2005 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul regulament are drept scop stabilirea principiilor si procedurilor de organizare a 
concursurilor de soluţii in domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice si 
peisagistice si al arhitecturii. 
2. Concursul de soluţii in domeniile enunţate la alin. l reprezintă modalitatea prin care se 
achiziţionează 
un proiect prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără 
acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/câştigători. 
3. Concursul de soluţii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care 
conduce la atribuirea unui contract de achiziţie. 
4. Scopul fundamental ce generează si guvernează organizarea concursului de soluţii de 
urbanism si/sau arhitectura îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesionala, a unei 
înalte calităţi a mediului construit. 
5. Concursul permite selectarea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea unor probleme 
specifice domeniului arhitecturii, urbanismului si amenajării teritoriale si peisagistice, 
deschizând calea afirmării profesionale a arhitecţilor, prin aprecierea competenta si 
obiectiva a proiectelor lor si prin posibilitatea realizării acestora. 
6. Principiile care stau la baza organizării concursului de soluţii de urbanism si/sau 
arhitectura sunt: 
a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice proiectant de 
specialitate sa devina, in condiţiile legii, contractant; 
b) eficienta utilizării fondurilor, respectiv folosirea sistemului concurenţial si a criteriilor 
profesionale; 
c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 
referitoare la concurs; 
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie; 
e) confidenţialitatea, respectiv garantarea anonimatului participării la concurs si a 
proprietăţii intelectuale a ofertantului. 
7. Concursul se organizează în baza unei teme-program şi a unui regulament, aprecierea 
lucrărilor prezentate fiind încredinţată unui juriu calificat. 

II. CLASIFICAREA CONCURSURILOR 

Concursurile se clasifică după scopurile urmărite şi după modul de organizare: 
A. După scopurile urmărite: 

a) Concurs de idei: 
- are ca scop lămurirea unor problematici definite doar în linii generale în tema-program. 
Rezultatele lor pot conduce la redefinirea acesteia; 
- se adresează în general problemelor de mare complexitate în domeniul arhitecturii şi/sau 
urbanismului; 
- câştigătorii concursurilor de idei primesc în general mandate pentru definitivarea 
studiului şi nu mandate pentru încredinţarea proiectelor de execuţie. 
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b) Concurs de proiect: 
- are ca scop selectarea dintre participanţi a autorului celei mai bune soluţii pentru a-i fi 
încredinţată elaborarea proiectului de execuţie; 
- tema-program a acestui tip de concurs trebuie să fie clar definită şi delimitată; 
- redactarea lucrărilor se face la o scară convenabilă corectei lor lecturi; 
- în fără cazurilor speciale şi bine justificate, lucrarea se încredinţează în toată 
complexitatea ei tehnică autorului selecţionat în calitatea sa de coordonator general al 
acesteia. 
B. După modul de organizare: 

a) Concurs cu o singură fază: 
- specific proiectelor de mică anvergură; 
- piesele desenate trebuie să fie, prin numărul şi gradul lor de detaliere, suficiente pentru 
lămurirea problemei puse în discuţie. 
b) Concurs în două faze: 
- concursuri rezervate lucrărilor de arhitectură şi/sau urbanism de mare anvergură şi care 
sunt în general publice; 
- faza I are rolul asemănător concursurilor de idei, în care problematica pusă în cauză este 
soluţionată la nivel de principiu la o scară convenabilă pentru a fi citite de juriu, dar care să 
nu solicite participanţilor eforturi de redactare inutile. Juriul va selecţiona în această fază – 
fără a stabili ierarhii – cele mai valoroase soluţii, într-un număr dinainte stabilit prin 
regulament. În cazul în care valoarea generală a participării o justifică, juriul are autoritatea 
de a diminua acest număr sau de a propune organizatorului mărirea acestuia. După 
dezbaterile juriului, autorii lucrărilor îşi păstrează anonimatul, iar rezultatul acestor 
dezbateri rămâne secret. Orice element ce face publică una dintre soluţiile selecţionate în 
prima fază atrage după sine eliminarea autorului din concurs; 
- faza a II –a funcţionează după principiul concursului de proiect cu invitaţi. Organizatorul 
va face apel la o persoană neutră atât faţă de organizator cât şi faţă de juriu, de 
incontestabilă încredere – de regulă un birou notarial sau de avocatură – care singură – va 
deconspira anonimatul lucrărilor, va face în numele organizatorului invitaţiile în faza a II –
a şi va remite fiecărui concurent observaţiile juriului privind în exclusivitate lucrarea sa, 
precum şi eventualele precizări sau modificări ale temei-program. Orice corespondenţă 
între participanţii la faza a II – a şi organizatori se va face prin intermediul aceleiaşi 
persoane (răspunsuri la întrebări, precizări etc.). Aceeaşi persoană va asigura resigilarea 
mapelor şi proiectelor selecţionate. Autorii selecţionaţi vor fi remuneraţi pentru 
participarea în a doua fază a concursului; juriul fazei a II – a va fi riguros acelaşi; 
- ridicarea anonimatului şi expoziţia publică se va face pentru toate proiectele prezentate 
atât în faza I, cât şi în faza a II – a, numai după redactarea raportului final al juriului. 
C. După modul lor de organizare: 

a) Concurs public: 
- concurs deschis ce se adresează tuturor profesioniştilor; 
- acest tip de concurs poate fi regional, naţional sau internaţional, în funcţie de interesul 
public pentru tema-program supusă dezbaterii concursului; 
- concursului public trebuie să i se asigure o largă publicitate în principalele mijloace mass-
media, precum şi în presa profesională. 
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b) Concurs de invitaţi: 
- în cazuri temeinic justificate, pe criterii clare şi perfect transparente, organizatorul poate 
organiza concurs cu invitaţi. Numărul acestora nu poate fi mai mic de trei; 
- concurenţii invitaţi vor fi nominalizaţi în regulamentul concursului şi vor fi echitabil 
retribuiţi. 

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

1. Iniţiatorul şi finanţatorul concursului, denumit generic promotor, poate fi orice persoană 
fizică sau juridică sau asociere de persoane fizice sau juridice, ce recunosc autoritatea 
acestui regulament. 
Pentru lucrările realizate din fonduri publice prezentul regulament este obligatoriu. 
Autorităţile administraţiei centrale sau locale, în cazuri bine justificate, de proiecte de 
interes public major, va solicita promotorilor ce utilizează fonduri private organizarea de 
concursuri de arhitectură şi/sau urbanism. 
2. Promotorul concursului poate fi şi organizatorul acestuia sau poate delega această 
responsabilitate unei autorităţi profesionale. 
3. Structura organizatorică a unui concurs de arhitectură şi/sau urbanism este următoarea: 
- Consiliul profesional şi tehnic 
- Secretariatul concursului 
- Participanţii la concurs 
- Juriul concursului 
A. Consiliul profesional şi tehnic 
1. Promotorul va numi un consiliu profesional din rândul specialiştilor de recunoscută 
reputaţie în domeniul ce face subiectul concursului şi în totalitate dezinteresaţi de mandatul 
ce le va fi încredinţat. El nu poate participa în nici o calitate la desfăşurarea ulterioară a 
proiectului. 
2. Sarcina principală a consilierului profesional este de a participa şi coordona elaborarea 
temei-program, de a cărei calitate depinde în mod hotărâtor succesul concursului. Tema-
program trebuie să fie clară şi completă, pe de o parte, iar pe de alta să lase câmp deschis 
soluţiilor arhitecturale. 
3. Dacă este cazul consilierul tehnic poate solicita studii prealabile sau poate face apel la 
alte colective de experţi. Consilierul profesional întocmeşte, de asemenea, regulamentul 
specific al concursului, stabilind calendarul de desfăşurare al acestuia şi face propuneri 
pentru membrii juriului. 
4. Pe parcursul lucrărilor juriului, consilierul profesional va sta la dispoziţia acestuia cu 
orice lămuriri privitoare la tema-program, la regulamentul concursului şi conţinutul 
lucrărilor prezentate, fără a avea drept de vot. 
5. Consilierul profesional primeşte prin intermediul secretariatului întrebările puse de 
participanţi în legătură cu tema-program şi regulamentul concursului şi împreună cu echipa 
sa formulează răspunsurile. Acestea sunt transmise tuturor participanţilor indiferent dacă 
au pus sau nu întrebări. 
Răspunsurile la întrebări fac parte integrantă din tema-program şi regulament fără a 
modifica esenţial conţinutul acestora. 
6. În cazul unei participări numeroase şi a unor teme-program complexe consilierul 
profesional va solicita numirea unei Comisii tehnice. 
Comisia tehnică. 
1. Verifică respectarea tuturor elementelor solicitate de tema-program şi regulamentul 
specific al concursului. 
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2. Întocmeşte raportul Comisiei Tehnice în baza unei grile de exigenţe obiective, fără a 
introduce aprecieri de valoare. 
3. Activitatea Comisiei Tehnice se desfăşoară sub îndrumarea Consilierului profesional, 
care prezintă juriului raportul acesteia. Singurul în măsură a lua decizii în ceea ce priveşte 
scoaterea din concurs a unei lucrări este juriul concursului. 
B. Secretariatul concursului. 
1. Asigură legătura între organizator, consilierul profesional şi participanţi; 
2. Asigură înscrierea participanţilor şi eliberarea documentaţiei pusă la dispoziţia acestora 
de organizatori, fie direct, fie prin poştă, conform calendarului concursului; 
3. Primeşte numai întrebările scrise ale concurenţilor depuse în conformitate cu calendarul 
concursului şi expediază conform aceluiaşi calendar răspunsurile; 
4. Asigură primirea proiectelor depuse de participanţi, eliberând dovada de predare; 
5. Înlătură de pe coletele expediate prin poştă orice indicaţie menită a deconspira 
anonimatul lucrărilor; 
6. Prezintă Comisiei Tehnice cazurile de respectare a condiţiilor şi datei de primire a 
proiectelor, fie direct, fie prin poştă; 
7. Păstrează secretul asupra identităţii celor înscrişi. 
C. Participaţii. 
1. Organizatorul va preciza de o manieră clară şi precisă categoria de profesionişti căreia i 
se adresează concursul (arhitecţi, arhitecţi-urbanişti, studenţi-arhitecţi, echipe complexe de 
arhitecţi şi ingineri etc.); 
2. În cazul concursurilor restrânse va preciza restricţiile (regionale, zonale, naţionale etc.) 
sau va nominaliza invitaţii sau echipele invitate (nume, calitate, adresă). 
3. Organizatorul va preciza condiţiile de înscriere la concurs, cuprinzând: 
- data lansării concursului; 
- locul şi data limită pentru înscrierea la concurs (ziua, luna, anul, ora); 
- taxa de participare (dacă este cazul) ce acoperă de regulă cheltuielile de multiplicare, 
expediere, corespondenţă. Taxa poate fi plătită direct la secretariatul concursului sau prin 
bancă (expediindu-se pe adresa secretariatului copia după documentele bancare). 
4. Sunt consideraţi înscrişi la concurs cei ce îndeplinesc condiţiile de la punctul a), au 
depus cererea de înscriere şi au achitat taxa de participare (dacă este cazul). Este 
recomandabil ca organizatorul să pună la dispoziţia participanţilor formulare tip de 
înscriere. 
5. Nu pot participa la concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la 
organizarea sa, la elaborarea temei-program şi a regulamentului, membrii juriului, membrii 
familiilor sau asociaţii profesionali ai acestora. Membrii juriului nu pot primi misiuni 
profesionale legate de elaborarea proiectelor ce privesc concursul. 
6. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire 
la tema-program şi regulamentul concursului, numai în scris, la secretariatul concursului, 
până la o dată limită stabilită prin regulament. Nu se dau nici un fel de informaţii verbale în 
legătură cu tema-program şi cu regulamentul, în afara celor făcute publice prin lansarea 
concursului. 
D. Juriul Concursului. 
1. Juriul concursului este numit de promotorul acestuia, la sugestia Consilierului 
profesional (cu acordul Ordinului Arhitecţilor din România – O.A.R.) şi este format din 
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arhitecţi de certă probitate profesională şi morală; 
2. Juriul este format dintr-un număr restrâns de membri – maximum 7 – şi va fi numit 
înainte de lansarea concursului, fiind nominalizat în regulamentul acestuia şi nu poate fi 
modificat pe parcursul desfăşurării concursului; 
3. Juriul va fi alcătuit din membrii titulari (max. 7) şi membrii supleanţi (aceştia în 
proporţie de 1 la 4 din numărul membrilor titulari); 
4. Majoritatea simplă a membrilor juriului va fi alcătuită din arhitecţi sau arhitecţi-
urbanişti. Această majoritate trebuie păstrată şi în cazul membrilor supleanţi; 
5. Ordinul Arhitecţilor din România (O.A.R.) va avea de drept un membru în rândul 
membrilor titulari şi un membru supleant; 
6. Toţi membrii juriului titulari şi supleanţi participă la lucrări. Membrii supleanţi nu au 
drept de vot decât în măsura în care înlocuieşte permanent sau temporar un membru titular; 
7. Membrii juriului sunt total independenţi faţă de promotor; 
8. Tema-program şi regulamentul concursului trebuie să fie acceptate de fiecare membru al 
juriului înainte de publicarea acestuia; 
9. Nici unul din membrii concursului nu poate participa direct sau printr-o persoană 
interpusă la concurs, nu poate acorda consultaţii direct sau indirect, nu poate face publice 
ideile sale în legătură cu concursul înainte de publicarea rezultatelor, nu are dreptul de a 
accepta un mandat care decurge din concursul în cauză; 
10. Reprezentantul O.A.R. în juriu are obligaţia de a se retrage de la lucrările acestuia în 
măsura în care consideră că prezentul regulament este încălcat şi face publică poziţia sa; 
11. La prima reuniune a sa, juriul va desemna dintre membrii săi un preşedinte ce va 
conduce lucrările acestuia; 
12. În cazul concursurilor în două faze, în ambele faze ale acestuia, juriul va fi riguros 
acelaşi; 
13. La prima reuniune a juriului, după alegerea preşedintelui, Consilierul profesional va 
prezenta raportul secretariatului şi, dacă este cazul, raportul Comisiei Tehnice referitor la 
corectitudinea respectării regulamentului şi a temei-program. În funcţie de aceste rapoarte 
juriul decide – dacă este cazul – scoaterea din concurs a lucrărilor ce încalcă flagrant 
regulamentul sau tema-program; 
14. Juriul este deplin suveran de a accepta în concurs, în special în cazul concursurilor de 
idei, pe baza criteriilor sale, proiecte care prin calităţile lor pot fi acceptate în concurs – 
eventual limitându-le accesul la premii – proiecte care încalcă unele prevederi ale 
regulamentului sau temei-program; 
15. După o analiză prealabilă a proiectelor rămase în concurs juriul stabileşte ierarhia 
criteriilor de apreciere şi metodologia de desfăşurare a dezbaterilor; 
16. Lucrările juriului sunt secrete pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor sale – nici un 
rezultat parţial nefiind accesibil terţilor; 
17. Deciziile juriului se iau cu majoritate simplă de voturi în cazul fiecărui proiect în parte. 
În caz de balotaj votul preşedintelui este preponderent; 
18. În funcţie de calitatea proiectelor prezentate la concurs, juriul poate modifica repartiţia 
recompenselor oferite de organizator. Suma globală a premiilor şi menţiunilor se 
repartizează în întregime. În afara cazurilor excepţionale, juriul este obligat să acorde 
premiul I, premiile ex-aeqvo nu sunt de dorit. 
19. În cazul în care juriul nu este în măsură să stabilească o ierarhie corectă, acesta este în 
măsură să propună promotorului una din următoarele proceduri: 
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a) Selecţionarea unui număr de proiecte ce se vor dezvolta printr-un studiu complementar 
în baza unui program revizuit. În acest caz, concursul ia forma unui concurs în două faze 
conform prezentului regulament. Participanţii în faza a II – a vor fi echitabil retribuiţi, iar 
concursul rămâne anonim până la încheierea celei de-a doua faze. 
b) Concurenţii selecţionaţi de juriu vor primi mandate de studii paralele, ce vor dezvolta 
proiectele lor într-o nouă fază şi, în baza unei teme-program revizuite, autorii vor primi 
onorarii echitabile pentru studiile lor. În acest caz juriul va funcţiona ca o comisie de 
experţi. 
20. În cazul în care juriul concursului consideră că prin calitatea lucrărilor prezentate, 
rezultatele concursului nu pot fi utilizabile, promotorul poate fi eliberat de toate obligaţiile 
sale în raport cu participanţii. 
21. Juriul va întocmi Raportul Juriului, ce va cuprinde: 
- Criteriile ce au stat la baza aprecierii lucrărilor şi ierarhia acestora, punând accentul pe 
calitatea arhitecturală a lucrărilor; 
- Aprecierile generale asupra concursului; 
- Critica explicită a proiectelor reţinute; 
- Stabilirea ierarhiei proiectelor selecţionate în ultima fază; 
- Propunerea făcută promotorului pentru atribuirea mandatului unuia dintre autorii 
proiectelor laureate, sau pentru o altă urmare a concursului; 
- Semnăturile tuturor membrilor juriului ce au luat parte la vot. 
22. Juriul va beneficia de serviciile unui secretar fără drept de vot, ce va consemna modul 
de desfăşurare a lucrărilor şi va întocmi un proces-verbal semnat de toţi membrii juriului. 
23. După încheierea şi semnarea raportului, juriul va lua cunoştinţă de numele autorului 
(autorilor) proiectului propus organizatorilor pentru încredinţarea mandatului, apoi de 
ceilalţi autori, în ordinea clasamentului; 
24. Numai după verificarea dreptului de participare al unui autor, juriul poate lua 
cunoştinţă de numele concurentului următor; 
25. În cazul în care autorul propus pentru încredinţarea mandatului trebuie exclus, juriul 
alege, înainte de a lua la cunoştinţă numele următor, un alt proiect sau recomandă 
promotorului una din soluţiile de continuare a concursului; 
26. În cazul în care unul dintre autorii proiectelor selecţionate se constată a nu avea drept 
de participare, juriul nominalizează pe locul respectiv următorul clasat, în ordinea ierarhiei 
valorice dinainte stabilite; 
27. Dacă în regulamentul concursului nu sunt specificate alte cauze, juriul ia cunoştinţă de 
numele tuturor autorilor proiectelor admise la judecată şi le nominalizează în raportul său, 
odată cu eventualele modificări ale acestuia în ceea ce priveşte clasamentul şi 
recomandările făcute promotorului, survenite în urma ridicării anonimatului; 
28. Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot constitui subiect de drept; 
29. Singurul responsabil de încredinţarea unui mandat de proiectare este promotorul. 

IV DOCUMENTELE CONCURSULUI 

A. Calendarul Concursului 

1. Înscrierea participaţilor: 
- Pentru înscrierea la concurs va fi lăsat un timp suficient pentru ca anunţul public să poată 
fi difuzat în rândul celor interesaţi. 
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- Timpul acordat pentru înscriere va fi proporţional cu importanţa concursului, dar nu mai 
puţin de două săptămâni. 
2. Documentele concursului trebuie să fie pregătite înaintea lansării concursului în aşa fel 
încât ele să poată fi eliberate concurenţilor odată cu înscrierea. Organizatorul trebuie să fie 
pregătit în aşa fel încât o eventuală cerere suplimentară de înscriere să poată fi acoperită în 
cel mai scurt timp posibil; 
3. Perioada de înscriere poate fi prelungită, funcţie de importanţa concursului, până la data 
limită de expediere a răspunsurilor la întrebări. În acest caz participanţii înscrişi după data 
limită până la care pot pune întrebări, vor fi privaţi pe proprie răspundere de acest drept. 
4. Întrebările referitoare la tema-program şi regulamentul concursului pot fi puse de 
participanţi într-un timp dinainte stabilit, funcţie de complexitatea temei pusă în dezbatere 
şi nu va fi mai mult de trei săptămâni de la data punerii în posesia acestora a 
documentaţiei; 
5. Răspunsurile la întrebări vor fi formulate de consilierul profesional şi echipa sa şi vor fi 
expediate concurenţilor în cel mult două săptămâni de la data limită de primire a 
întrebărilor; 
6. Data limită pentru primirea proiectelor participante la concurs va fi fixată funcţie de 
complexitatea temei-program, dar nu va fi mai scurtă de două luni de la data limită pentru 
înscrierea la concurs. 
Organizatorul va fixa o dată limită (oră, ziuă, lună, an) pentru predarea lucrărilor direct la 
secretariatul concursului, care va fi aceiaşi cu data expedierii proiectelor prin poştă, fixând 
în acelaşi timp o dată limită pentru primirea acestora din urmă. Pentru expedierea prin 
poştă concurenţii îşi asumă responsabilitatea ca acestea să ajungă la destinaţie în condiţiile 
cerute de regulament şi în timpul fixat prin calendarul concursului; 
7. Perioada desfăşurării lucrărilor juriului se fixează în funcţie de două elemente 
importante şi sunt precizate în calendarul concursului: 
- un timp suficient pentru organizator de a organiza expoziţia lucrărilor şi de a întocmi, 
dacă este cazul, raportul comisiei tehnice şi secretariatului concursului; 
- funcţie de amploarea proiectelor prezentate, un timp suficient acordat juriului pentru 
deliberări şi întocmirea raportului său. 
8. Anunţarea rezultatelor concursului este în calendarul concursului şi se face în cel mai 
scurt timp posibil, după încheierea definitivă a lucrărilor juriului – de regulă printr-o 
conferinţă de presă – în mijloacele mass-media; 
9. Organizatorul concursului are obligaţia de a organiza o expoziţie publică, a cărei 
prezenţă şi dată de desfăşurare sunt fixate în calendarul concursului şi trebuie sa se bucure 
de o largă difuzare în mijloacele mass-media. 
B. Regulamentul concursului 
Regulamentul concursului va preciza: 
1. Promotorul – nume complet şi adresa, organizatorul, dacă este diferit de promotor şi 
adresa secretariatului concursului, specificându-se numele persoanei de contact; 
2. Tipul concursului (de idei, de proiect); 
3. Modul de organizare (concurs public, restrâns, într-o singură sau două faze, concurs cu 
invitaţi, caz în care invitaţii vor fi nominalizaţi, specificându-se calitatea pentru care au 
fost invitaţi şi adresa lor profesională); 
4. Participanţii – regulamentul va desemna cu claritate categoriile profesionale cărora 
concursul se adresează; 
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5. Juriul concursului – vor fi nominalizaţi în regulament membrii titulari şi membrii 
supleanţi ai juriului, precum şi prerogativele acestuia; 
6. Premiile concursului – suma globală şi eventuala ei distribuire; 
7. Anonimatul lucrărilor 
- Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele proiectului, solicitate 
concurenţilor(planşe, piese scrise, machete) vor purta un simbol de identificare format din 
două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm. Înscris în colţul din dreapta 
sus al fiecărui document. 
Acest simbol va fi acoperit ci hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi 
pieselor scrise ( dacă este cazul), prin lipire pe contur; 
- Pentru identificarea participanţilor aceştia vor trimite organizatorului ambalat în acelaşi 
colet cu proiectul un plic alb pe care se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit 
– în plic va fi introdusă o coală de hârtie albă pe care vor fi trecute numele autorilor şi 
colaboratorilor şi calitatea lor – funcţie de exigenţele impuse de regulament privind 
participanţii la concurs. Dacă regulamentul o cere, în acelaşi plic vor fi introduse şi copii 
ale documentelor ce atestă această calitate. 
- Totodată în plic va fi introdusă o declaraţie de autor prin care elaboratorii proiectului îşi 
asumă această calitate. Plicul va fi apoi sigilat. Funcţie de natura documentelor solicitate 
concurenţilor organizatorul va indica acestora modul de ambalare a proiectelor şi 
inscripţiile ce pot figura pe colet – eventual furnizarea unor etichete ce urmează a fi lipite 
pe acestea; 
- La primirea coletelor secretariatul concursului va înlătura ambalajul ce ar putea conduce 
la identificarea participanţilor. Proiectele vor primi un număr de concurs aleatoriu faţă de 
numărul de ordine al înregistrării la primire; 
- Plicurile ce conţin identificarea concurenţilor vor fi strânse de secretarul concursului, 
închise într-un seif şi puse la dispoziţia juriului numai după redactarea raportului acestuia, 
când juriul trece la identificarea concurenţilor. 
8. Regulamentul va preciza în afara temei-program şi restul documentelor puse la 
dispoziţia participanţilor: planşe informative, studii anterioare, fotografii, suporturi 
desenate pentru redactarea finală a proiectelor, machete, etc. 
9. Vor precizate în regulament documentele scrise şi desenate solicitate participanţilor, 
conţinutul acestora, scara, modul de prezentare; 
10. Regulamentul concursului va preciza modul de valorificare a lucrărilor şi urmările 
concursului. 
C. Tema-program 
Tema program va cuprinde: 
1. Obiectivele urmărite de promotor prin lansarea concursului 
2. Toate informaţiile privitoare la: 
• istoria amplasamentului şi zonelor de influenţă ale acestuia 
• evoluţia previzibilă a zonei din punct de vedere: 
a) funcţional 
b) circulaţia auto şi pietonală 
c) echipare edilitară 
d) impactul socio-cultural 
e) natura terenului şi caracteristicile geo-climatice 
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f) analiza morfologică a texturii urbane existente şi valoarea ei istorică 
g) analiza stării tehnice a construcţiilor zonei 
h) regimul de proprietate în zona studiată 
3. Funcţiunile cerute a fi adăpostite în nişte construcţii ce urmează a fi propuse; 
4. Caracteristicile acestor funcţiuni – dimensiuni 
• relaţii funcţionale 
• mod de echipare 
• utilaje etc. 
Tema-program va trebui să fie clară şi precisă lăsând în acelaşi timp libertatea deplină a 
soluţiilor arhitecturale. 

V. LANSAREA CONCURSULUI 

1. Indiferent de categoria concursului (de idei sau de proiect) şi de modul său de organizare 
(public, restrâns, într-una sau două faze, cu invitaţi) acesta trebuie să se bucure de o largă 
publicitate. 
2. Lansarea concursului se face numai după ce toate documentele sale au fost finalizate şi 
au primit acceptul Grupului de lucru pentru concursuri al O.A.R. 
3. Lansarea concursului se face printr-o conferinţă de presă, la care să fie invitate 
principalele cotidiene, agenţii de presă, radio şi televiziune. 
4. În comunicatul de presă pus la dispoziţia reprezentanţilor mass-media vor fi precizate: 
promotorul, organizatorul, scopul concursului, o scurtă prezentare a temei-program, 
categoria şi modul de organizare al concursului, calendarul concursului, juriul, premiile, 
precum şi condiţiile de înscriere. 
5. Organizatorul trebuie să se asigure că lansarea concursului va fi făcută publică prin 
apariţia comunicatului de presă în cel puţin două cotidiane de cea mai largă răspândire. 

VI. DREPTURILE DE AUTOR 

1. Autorii proiectelor prezentate în concurs îşi asumă toate drepturile ce decurg din 
legislaţia în vigoare; 
2. Proiectele premiate şi recompensate în concurs devin proprietatea promotorului sau 
organizatorilor; 
3. Promotorul nu are dreptul să folosească integral sau parţial proiectele recompensate sau 
prezentate în concurs fără acceptul autorilor, în afara unui mandat de studiu sau proiectare; 
4. Promotorul ce a încredinţat un mandat unui concurent nu are dreptul de a folosi acest 
proiect decât la realizarea lui unică; 
5. Numai organizatorul are dreptul de a realiza fotografii după proiectele prezentate în 
concurs cu scopul de a le reproduce în catalogul concursului. Orice altă folosinţă a 
proiectelor şi fotografiilor se face numai cu acceptul autorilor. 

Arh. Şerban Sturdza 
Preşedinte OAR 
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dacă vreţi să proiectaţi este necesar să cunoaşteţi  … 
 

OPIS MINIMAL DE LEGISLAŢIE  
(din bibliografia recomandată de OAR - Comisia de atestare) 

 

I. ACTE NORMATIVE  

 

Privind probleme juridice 

1. Legea nr. 184/2001 2004 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004 

2. Codul civil al României (art. 576-609 despre servituţi) 

3. Legea nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 154 din 4 martie 2002; 

 

Norme metodologice 

1.Norme metodologice din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de 
prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate pentru proiectele de partenariat public-privat, 
desfăşurarea negocierilor cu investitorii selectaţi şi conţinutul standard al contractului de 
parteneriat public privat, publicate în Monitorul Oficial cu nr. 481 din 5 iulie 2002; 

Probleme economice 

1. Ordin comun MFP + MLPTL nr. 1013/873 din 2001, privind “conţinutul-cadru” pe faze 
de proiectare la investiţii din bani publici; 

 

Privind probleme urbanistice şi de amenajare a teritoriului 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2. Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991; 

 

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 

4. HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

 

5. Ordin MLPTL nr. 1943/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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Privind probleme de calitate a construcţiilor 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

 

2. HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică 
de calitate a proiectelor, a expertizei lucrărilor şi a construcţiilor. 

 

3. HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii: 

• Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiior; 

 

Probleme de protecţia mediului 

1. Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului. 

 

Probleme de igienă, sănătate, protecţia populaţiei şi protecţia muncii 

1. Legea nr. 106/1996 privind protecţia civilă; 

 

Probleme de prevenire şi stingere a incendiilor 

1. HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii şi alte 
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea 
incendiilor; 

 

2. OMI nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

 

3. OMI nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de 
siguranţă la foc; 

 

4. OMI nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea 
construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de 
prevenire şi stingere a incendiilor – DGPSI-004; 

 

Alte probleme 

1. Legea nr. 114/1996 - « Legea locuinţei »; 

2. Legea nr. 422/2001 privind patrimonial cultural naţional; 

3. Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea OGR nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a 
fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice; 

 

Bibliografie facultativă 

 

I. ACTE NORMATIVE 

Acte normative privind probleme de calitate a construcţiilor 
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1. HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii: 

• Regulament privind activitatea de metrologie în construcţii; 

• Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; 

• Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie în timp 
şi postutilizarea construcţiilor; 

• Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi 
achipamente noi în construcţii; 

• Regulament privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi 
încercări în construcţii; 

• Regulament privind certificarea de conformitate a calităţii produselor 
folosite în construcţii. 

 

Probleme de igienă, sănătate, protecţia populaţiei şi protecţia muncii 

1. Legea nr. 90/1996 – Legea protecţiei muncii şi Normele Metodologice de aplicare a 
acesteia; 

• Norme privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de 
protecţie a muncii; 

• Norme privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol imminent de 
accidentare. 

2. OGR nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap; 

 

3. Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea OGR nr. 102/1999; 

 

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE 

 

Normative, Ghiduri, Metodologii 

1. Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care 
se desfăşoară activităţi industriale, indicative GP-013/1996; 

 

2. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicative P-118/1999; 

 

3. Normativ privind proiectarea şi executarea adăposturilor de apărare civilă în subsolurile 
clădirilor noi, indicativ P-102/1992; 

 

4. Normativ C 107/1-97 privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri 
de locuit; 
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5. Normativ C 107/2-97 privind calcului coeficientului global de izolare termică la clădiri 
cu altă destinaţie decât cele de locuit; 

 

6. Normativ C 107/3-97 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor; 

 

7. Instrucţiuni tehnice P 122-89 pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri 
civile, social-culturale şi tehnico-administrative; 

 

8. Normativ privind proiectarea şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţiile civile 
indicativ NP-030/1998; 

 

9. Normativ NP 051-2001 pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la 
cerinţele persoanelor cu handicap; 

 

10. Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii, indicativ C-
37/1998; 

 

11. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la 
lucrările de construcţii, indicativ C-112-86; 

 

12. Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de 
siguranţă în exploatare, indicativ NP 068/2003; 

 

Alte reglementări 

1. Normativ NP 010-97 privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru 
şcoli şi licee; 

 

2. Normativ NP 011-97 privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru 
grădiniţele de copii; 

 

3. Normativ NP 004-2000 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi 
postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării); 

 

Standarde  

STAS-uri 

1. STAS 10903/2/1979 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea sarcinii 
termice în construcţii. 

 

2. STAS 1478/1990 Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi 
industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. 
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O REACŢIE NECESARĂ 
 
Augustin IOAN, arhitect, cadru didactic, absolvent de filosofie şi intelectual activ, 
unul din puţinii arhitecţi cu opinie şi atitudine vizibilă în presa culturală 
românească, face o remarcă răutăcioasă în legătură cu creaţia profesorului 
Porumbescu, probabil purtat de valul formulărilor percutante. Citez din articolul Nu 
exista arhitectura „romaneasca“! apărut în Nr. 259 din 10  - 16 martie 2005  al 
OBSERVATORULUI CULTURAL:  

 

„Atunci cind fuse vorba de construit o arhitectura „nationala“, absenta 
precedentelor monumentale ii punea in mare incurcatura pe creatorii de stil 
autohton: arhitectura asa-zis „etnic-romaneasca“ (i.e. destinata si edificata de 
romani) este minora si mignona ca scara, rurala si primitiva (acesta din urma nu 
este, in acceptiunea mea, un termen peiorativ); dimpotriva, arhitectura urbana, cita 
este, nu prea apartine etniei majoritare nici ca destinatie, nici din perspectiva 
conceptiei, a surselor si modelelor, nici a constructiei. Uneori, ca la Peles, nici 
macar lemnul nu este „de-al nostru“, in ciuda fratiei noastre silvice cu codrul. Asa 
se face ca stilul national a avut mari probleme in a propune edificii de stat, 
reprezentative: lipseau precedentele citabile, iar gonflarea disproportionata a 
prispelor si pridvoarelor a dus, pina la urma, la caricaturile national-comuniste ale 
lui Nicolae Porumbescu.”  

 

Deşi intenţia generală a articolului este salutară, la rându-mi fiind de multe ori 
descumpănit de simplitatea sau de tendenţiozitatea evidentă cu care autorii de 
carte în specialitate au expediat aprofundări necesare, deşi găsesc justificare, 
conjucturală, şi chiar am receptat cu simpatie tonul, menit în opinia mea să 
zgâlţâie comoditatea noastră cea de toate zilele, teribilismului cu care se 
formulează nişte probleme reale, mult prea multă vreme escamotate că nu mai 
sunt percepute ca probleme nici măcar de comunitatea arhitecţilor,  
obiectez asupra calificativului de „caricatural” pentru creaţiile arhitectului 
Porumbescu;  
sunt de acord că e vorba de naţional-comunism, şi aş mai adăuga o serie de alte 
defecte caracteriale ale omului Porumbescu, dar cine confundă machiavelismul şi, 
eventual, lichelismul în demersul de contractare a unor lucrări, în modalităţile de 
obţinere a bunăvoinţei stăpânilor zilei, cu demersul şi realizarea de arhitectură 
este în defect.  
În Israel nu poate fi ascultată muzica lui Wagner şi-i înţeleg pe oamenii aceia care 
au o reacţie atât de puternică la Wagner, dar iradierea acestei idiosincrazii altor 
comunităţi sau altor generaţii nu cred că e un lucru de încurajat.  

Lucian C 
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