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Evaluare sustenabilitate proiect PMB

Evaluare sustenabilitate studiu alternativ

Alternativă pentru cartierul Matache
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ARHITECTII
VOLUNTARI

Alternativă pentru cartierul Matache



CEREM:

•Concurs pentru regenerarea urbană a cartierului

•Intervenții de urgență și paza corespunzătoare la Hala Matache și păstrarea pe 
amplasament a monumentului

•Realizarea punctului de informare și întărire a coeziunii sociale

•Un program de utilizare a spațiului public pe perioada de interdicție de construire 
prevăzută în aviz MDRT 17/2012

În data de 20 septembrie 2012 comisia tehnică de la MDRT a hotărât 
mutarea Halei, încălcând acordurile anterioare cu societatea civilă și legislația 
națională și europeană în privința monumentelor istorice.

Alternativă pentru cartierul Matache



60 de biserici de lemn



60 de biserici de lemn – biserica din Pojogeni, jud. Gorj



60 de biserici de lemn – biserica din Urși, jud. Vâlcea



60 de biserici de lemn – biserica din Urși, jud. Vâlcea



60 de biserici de lemn – biserica din Boz, jud. Hunedoara



60 de biserici de lemn – biserica din Târnavița, jud. Hunedoara



Rețea de centre de formare profesională pentru arhitectură și peisaj



Atelier de feronerie - Țibănești, jud. Iași



Atelier de feronerie - Țibănești, jud. Iași



Atelier de feronerie - Țibănești, jud. Iași



Recupererare clădire vandalizată – Carol 53, București http://casacarol53.wordpress.com/

http://casacarol53.wordpress.com/


Recupererare clădire vandalizată – Carol 53, București



Recupererare clădire vandalizată – Carol 53, București



Recupererare clădire vandalizată – Carol 53, București



Recupererare clădire vandalizată – Carol 53, București



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Street Delivery – eveniment de cultură urbană



Roșia Montana – înțelegerea scării proiectului de exploatare în comparație cu diferite localități din România 



Roșia Montana – înțelegerea scării proiectului de exploatare în comparație cu diferite localități din România 



Roșia Montana – înțelegerea scării proiectului de exploatare în comparație cu diferite localități din România 



Roșia Montana – înțelegerea scării proiectului de exploatare în comparație cu diferite localități din România 



Roșia Montana – școala de vară de restaurare și programul Adoptă o casă, asociația ARA www.simpara.ro 

http://www.simpara.ro/


Voluntari pentru restaurarea Casei Mincu, București



Voluntari pentru restaurarea Casei Mincu, București



Voluntari pentru restaurarea Casei Mincu, București



Voluntari pentru restaurarea Casei Mincu, București



Voluntari pentru restaurarea Casei Mincu, București



Clasare imobil de locuințe Schitu Măgureanu nr. 19 construit de Horia Creangă 



Concluzii
societatea civilă acționează în cazuri de blocaj / conflict, în care autoritățile nu știu / nu pot / nu vor 
să reacționeze

acțiunile societății civile sunt reactiv-constructive

efectul lor este unul multiplicator

Transmiterea arhitecturii
depăşind propriile interese, arhitectul se poate pune în serviciul comunităţii

Semnal de alarmă și mobilizare urgentă!!!
- reintroducerea urbanismului derogatoriu va avea un efect devastator pe termen lung pentru 
localitățile și patrimoniul României – luni 24 sept 2012 dezbaterea în Camera Deputaților a 
legii urbanismului
- demolarea și refacerea Halei Matache din București impune avizul Ministerului Culturii – este 
necesară implicarea societății civile pentru a determina respectarea legilației românești și 
internaționale privind monumentele istorice!
- cerem o poziție comună a societății civile din România pentru salvarea Halei Matache

http://piatamatache.info/ 
http://www.facebook.com/groups/matake/ 

22 septembrie 2012
Cluj-Napoca

http://piatamatache.info/
http://www.facebook.com/groups/matake/

