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Sesiune comunicări proiecte culturale finanţate din Taxa Timbrul Arhitecturii
19 noiembrie 2010, Bucureşti

In cadrul sesiunii de comunicari organizate de UAR pentru proiectele finantate din Taxa Timbrul
Arhitecturii si gestionate de Observatorul Urban Bucuresti au fost realizate prezentari ale acestor
proiecte. Programul si lista celor prezenti sunt atasate.
In urma acestor prezentari, s-au decis urmatoarele:
se aproba acordarea transei finale urmatoarelor proiecte:
− Descoperă Bucureştiul ID II - Oraşul trăit de fiecare, Space Syntax
− Evaluarea performanţei spaţiilor publice, Space Syntax
− Case care plâng II Bucureşti, Asociaţia Rhabillage
− Case care nu mai plâng, Asociaţia Rhabillage
se aproba prelungirea contractelor urmatoarelor proiecte:
− Coop Cluj – instrument participativ, Asociatia Area3
− SOS Galaţi – Analiză, monitorizare intervenţii spaţii publice, Asociatia Area3
− Cartare ZLD Sud, Asociatia Frontal

comisie OUB - UAR
arh. Andriu Ioan
arh. Dimitriu Octav
arh. Pârvănescu Nicoleta
arh. Solon Ileana
arh. Tureanu Gabriel

intocmit
arh. Elena Stoian
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PROCES VERBAL

TITLU: PARALEL 2010 COOP CLUJ – Instrument participativ, AREA3
STADIU PROIECT: proiect in derulare care vizeaza realizarea unei expozitii de idei in Cluj pe
tema traficului. S-a observat un nivel scazut de implicare a posibililor concurenti suprapus cu
acapararea atentiei acelorasi grupuri de interesati cu o prima serie de concururi de arhitectura in
tara, la Cluj. S-a amanat predarea si se doreste organizarea unui atelier de 2-3zile in urma careia
se va organiza expozitia.
RECOMANDARI: Colabrarea cu institutii pentru realizarea unor propuneri.
In ciuda faptului ca in 2010 fondurile pentru investitii noi au fost blocate aceasta recomandare
este vizata de echipa pentru 2011.
TITLU: SOS GALATI – Analiza, monitorizare spatii publice, AREA3
STADIU PROIECT: proiect in derulare ce vizeaza realizarea unor fise de analiza a unor spatii
reprezentative din Galati – baza informativa a unui concurs de idei ce va fi organizat in 2011.
Este lansata o platfoma virtuala de responsabilizare a cetatenilor si administratiei unde sunt
prezentate anumite aspecte legate de spatiile publice din zona adiacenta principalei zone urbane
a orasului - faleza.
RECOMANDARI: Coordonarea activa cu PUG Galati.
Demararea tardiva a proiectului s-a datorat grelei comunicari cu Primaria si elaboratorii PUG.
Sunt vizate prezentari publice si mediatizarea proiectului la Galati.
TITLU: DESCOPERA BURESTIUL ID 2 SPACE SYNTAX
STADIU PROIECT: Concurs finalizat, juriere in derulare. S-a organizat un concurs de compozitii
de text, fotografice si cinematografice legate de locuri din Bucuresti. Propunerile sunt vizitabile pe
o harta viruala. Au fost inscrise 6 texte, 4 eseuri foto si 10 scurt metaje.
RECOMANDARI: organizare de evenimente cu impact cat mai mare la public.
Proiectul vizeaza in continuare parteneriate pentru promovare si editarea unei bosuri.
TITLU: EVALUREA PEFORMANEI SPATIULUI PUBLIC, SPACE SYNTAX
STADIU PROIECT: studiu a 20 spatii publice din Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj, Constanta,
Galati, Sibiu. Proiectul a vizat crearea unor instrumente de evaluare a calitatii spatiilor publice si
analiza unor spatii reprezentaive. A fost umarita functionarea aceastor spatii in principal pentru
locuitori, dar si realizarea unui audit al perfomantei acestor spatii.
RECOMANDARI: popularizarea rezultatelor evaluarii / expozitii in orasele vizate. Dezbateri la
nivelul UAR/ OAR – filale locale.
Vor fi organizate in decembrie – ianuarie prezentari publice ale studiului. Primariile localitatilor vor
primi catalogul studiului.
TITLU: CASE CARE PLANG 2 BUCURESTI, RHABILLAGE
STADIU PROIECT: proiect in stadiu final. Au fost identificate peste 4000 case care plang in
Bucurest. Multe dintre ele au disparut pe parcursul proiectului – 4 ani. Realizarea unui portal cu
fise ale acestora si coordonarea mai multor activitati (expoztii, discutii, ateliere) pe tema
patrimoniului constuit.
RECOMANDARI: sensibilizarea mass-mediei, abordarea televiziunilor (tv cultural), publicitate mai
mare. Imbogatirea informatiilor de pe site – arhitect, an, etc.
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TITLU: CASE CARE NU MAI PLANG BUCURESTI, RHABILLAGE
STADIU PROIECT: Proiect in stadiu final. A fost idenificate 20 de reabilitari catalogate ca buna
practica, intre care doar 10 de succes. Platforma web va fi realizata in 2011 printr-o alta finantare.
RECOMANDARI: realizarea unui raport cu pasii care trebuie facuti pentru o buna reabilitare,
sensibilizarea mass-mediei.
TITLU: CARTARE ZLD SUD, FRONTAL
STADIU PROIECT: proiect in derulare. Studiul incearca cartarea zonelor de locuire defavorizate
din sudul Bucurestiului. A fost realizata o serie de fotografii care ilustreaza situatia zonelor si s-a
delimitat in mare zona de studiu.
RECOMANDARI: finalizarea proiectului, intrucat este un demers util, cu profi socologi si impact
social important.
Scara proiectului a fost mult mai mare decat a prevazut aplicatia, dar se doreste finalizarea.

CONCLUZII SESIUNE COMUNCARI
Sesiunea a adunat pe de o parte pe cei implicati in proiecte, pe de alta parte membri ai UAR, dar
si 2 curiosi. Toate proiectele au fost prezenate in stadiul actual, s-au discutat aspecte
meodologice si de organizare. Intalnirea s-a concretizat intr-un prim dialog intre persoane ce
sustin directii cu un puternic caracter civic. Se incurajeaza organizarea unui eveniment public
mediatizat cu proiectele finantate in cadrul OUB-UAR.

intocmit
arh. Elena Stoian
pe baza prezentarilor coordonatorilor de proiect si a observatiilor comisiei UAR

